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Nākamā dienā pēc veiksmīgās 
Baltijas ceļa demonstrācijas 
ALAs pārstāvji Latvijas 
Republikas vēstniecībā tikās ar 
vēstnieku Andreju Pildegoviču, 
militāro atašeju pulkvedi Juri 

ALAs pārstāvju viesošanās Latvijas vēstniecībā ASV 
Bezzubovu un otro sekretāru 
Rūdolfu Bremani. Tikšanās 
dalībnieki pārrunāja turpmākos 
Latvijas vēstniecības un Ameri
kas latviešu apvienības sadarbī
bas plānus, tostarp gaidāmo 

Aizsardzības ministra Imanta 
Lieģa vizīti ASV, iespējamo ALAs 
palīdzību ciešāku saišu stiprinā
šanā starp Latviju un Mičigenas 
pavalsti,  par prezidenta Obamas 
administrācijas nostāju „ASV
Latvijas uzņēmējdarbības fonda” 
līdzekļiem (Enterprise Fund)  
nākotnē, ALAs un vēstniecības 
sadarbību 10. Saeimas vēlēšanu 
priekšdarbos, kā arī ALAs kon
gresa rezolūciju izpildi (piemē
ram, ieteikto Brīvības pieminekļa 
godasargu soļošanas veida mai
ņu).

Latvijas Republikas vēstnieks 
atzinīgi novērtēja sadarbību ar 
ASV latviešiem dažādos projek
tos, apsveica jaunievēlēto 
Informācijas nozares vadītāju, 
bij. PBLA un ALAs priekšsēdi 
Jāni Kukaini ar atgriešanos 
sabiedriskajā darbā un izteica 

cerību, ka lieliskā sadarbība un 
kopējais darbs turpināsies.

J. Kukainis savukārt pauda 
ALAs valdes un personisku gata
vību palīdzēt vēstniecībai, Ārlietu 

ministrijai un Latvijas valstij pie
pildīt tās ārpolītiskos mērķus.

Raits Eglītis,
ALAs Informācijas nozare

No kreisās: Rūdolfs Bremanis, Raits Eglītis, Jānis Kukainis, 
Andrejs Pildegovičs, plkv. Juris Bezzubovs

Lai latvju dziesma plīvo un latvju zeme dzīvo!
Vasaras vidusskolas Kursa absolventu vakariņas un izlaidumsPiektdienas vakarā, 7. augustā, 

pēdējo reizi Kursā nolaidām 
Latvijas karogu.  Visi bija svinīgi 
apģērbušies, skaisti izrotāta zāle, 
galda kartes, sveču liesmas, zāles 
galā vidū absolventu galds, abās 
pusēs audzēkņu galdi, tālāk 
ģimenes locekļi, Kursas vadība, 
audzinātāji, skolotāji, darbinieki. 
Parasti zāli sakārto nākamā gada 
absolventi, bet šogad to darīja 
visi kopā, jo 2010. gadā Kursā 
izlaiduma, šķiet, nebūs. Kopā 
nodziedājām galda dziesmu
lūgšanu, un sākās maltīte. 

Atkal beigusies viena mācību 
un draudzības vasara Kursā; vēl 
viena izlaiduma seši jaunieši 
pēdējo vakaru pavadīja mūsu 
vidū, un tas liekas tik neticami, 
jo, šķiet, vēl pavisam nesen viņi 
te sāka mācības. Rāmās sveču 
liesmas izgaismoja jauniešu 
sejas. Pie absolventu galda – 
Varis Kārkliņš, Aija Matsone, 
Andris Matsons, Ilze Matsone, 
Fēlikss Murrle, Viktorija Ra 
zevskaHila. 

Pēc vakariņām Kursas vadība, 
skolotāji, ģimenes locekļi kavējās 
atmiņās un veltīja dažādus vē 
lējumus jauniešu „ceļamaizei”. 
Kursas administrātore Jogita 
Jurevska sāka ar dzejoļa rindām 
un novēlējumu:

„Sniedzu tev sveci, draugs,  
ņem to līdzi gaismas ceļā!

Sniedzu tev saules staru – 
šūpojies tajā lietus gāzē!

Sniedzu tev zvaigžņu mirdzu
mu – dzenies pēc sava cerību 
sapņa!

Šīs vasaras kopā pavadītās die

Roku rokā, plecs pie pleca

nas būs neaizmirstamas. Par to 
katrs pelnījis  lielu paldies! No 
sirds novēlu jums visiem palikt, 
kas esat  – latviešu jaunieši!”

J. Jurevska piebilda, ka absol
venti būs vienmēr mīļi gaidīti 
Kursā arī turpmāk, viņi  varēs 
būt darbinieki, audzinātāji, sko
lotāji. Četros gados vidusskolā 
iegūto  –  zināšanas,  latviskās 
gai   sotnes atmiņas neviens nekad 
nevarēs atņemt.

Vasara daudziem jauniešiem 

ir atkalredzēšanās un jaunu 
draugu iepazīšanas laiks, jo pāri 
visai Amerikai vasaras vid
usskolas pulcina kopā tos, kuŗus 
interesē latviskās kultūras man
tojums. J. Jurevska jautājusi 
kādam jaunietim, kāpēc viņš 
izvēlas pavadīt vasaras 
brīvdienas Kursā, un atbilde 
bijusi: „Tāpēc, ka esmu latvi
etis.”

Administrātore pauda mūsu 
visu domas: „Mēs ticam, ka mū 

su jaunieši spēj savienot savu 
dzīvi ārpus Latvijas un latvisko. 
Kursā iegūto jaunieši piesa vi
nāsies visā pilnībā, un, ja vecāki 
palīdzēs papildināt latviskumu 
ģimenēs ikdienā, cerams, ka tad 
arī jaunā paaudze turpinās to 
savās ģimenēs un atradīs ceļu 
latviešu sabiedrībā ārpus Latvijas 
vai Latvijā.” 

Pirms daudziem gadiem Kur 
sas avīzē „Kripatiņas” varēja lasīt 
šādas rindas: „Kursā pavadītās 

vasaras bija maģisks posms ma 
nā dzīvē. Viss tajos gados likās 
tik intensīvs – gan mācības, gan 
uzvedumu sa  gatavošana, gan 
vakara no  darbības, gan zvaig
žņotās naktis un, saprotams, 
draudzības. Mū  su paaudze tajā 
laikā ļoti aktīvi saudzēja lat
vietību. Man laimējās sadrau 
dzēties ar jauniešiem, kuŗiem 
patika savā starpā runāt latviski. 
Mums bija degsme cīnīties par 
Latvijas brīvības at  gūšanu. 
Bijām kā uz mazas saliņas un 
turējāmies kopā. Kursā radās 
tuvas drau dzības, kuŗas 
saglabājušās līdz šai dienai. 
Tagad, kad kopā ar  Marku 
audzinām Andrīti, Aijiņu un 
Ilzīti, ceram, ka viņiem būs 
iespēja baudīt Kursas garu, kad 
viņi būs vecāki, un varbūt – var
būt varēšu viņu acīs redzēt savas 
Kursā pavadītās vasaras.” 

Šīs rindas rakstīja Kursas 1978. 
gada absolvente Lolita Ritmane,  
kas tagad, kad Kursu absolvē 
viņu trīs bērni, kopā ar vīru 
Marku Matsonu bija viesu vidū.

Ģimenes locekļu apsveikumus 
ievadīja vecmāmiņa Dzidra Ra 
zevskaUpāne, pasniedzot kat 
ram jaunietim Vašingtonas pa 
valsts universitātes iestājanketu, 
lai viņus rosinātu pilnveidot 
savas latviešu valodas zināšanas. 

Biju priecīga, ka izlaiduma 
klases audzēkņi man iedeva 
pārskatīt savas absolventu runas, 
lai nogludinātu vienu otru tei
kumu. 

(Turpinājums 10. lappusē)

Pie sarunu galda Latvijas vēstniecībā Vašingtonā

Inguna Galviņa
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Lasītājas 
domas

Laika 24. numurā ievietota 
Ainas Rodriguezas Mata vēstule 
,,Krievi Rīgas domē”. To lasot, 
man bija jādomā: ,,Vai vēsture 
atkārtojas?”

Toties Jāņa Krūmiņa raksts 
,,Daugavas Vanagi Latvijā atkal 
plūcas” un Elitas Rozes ,,Vai tā 
vajag?” Laika 32. numurā atsau
ca atmiņā Viļa Plūdona dzejoli:

Jā, kur gan vēl tā kā pie latviešiem 
iet!
Trīs latvieši balsīs septiņās dzied.
Savu meldiju velk tie ikkatrs, cik 
māk,
Nav daļas gar otru – vai beidz tas, 
vai sāk.

Cik ūdeņu Daugavā aizplūdis jau.
Bet viņiem vēl vienmēr saskaņas 
nav:
Tie dzied viens par ātru, bet otrs 
par gaus’,
Un dziedamais gabals ikkatram ir 
savs.

Tā zvirbulis zvirbulī neklausās ar’,
Kad kopā tie sanāk, bet čirkst, cik 
kuŗš var.
Vai latvieši mācīj’šies dziedāt no 
tiem?
Vai zvirbuļu tauta no latviešiem? 

Lasītāja Vanagu Maiga
Kalifornijā

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis

Tālr.: 6316654455, 18002918311
Fax: 6316656164

Epasts: RigaVen@aol.com

2 2009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs
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Nu jau piekto reizi Ziemeļ
amerikā koncertus sniedz Lat 
vijas trīs tenori – Miervaldis 
Jenčs, Nauris Puntulis un 
Guntars Ruņģis. Koncertturnejā, 
ko rīko Latviešu kultūras 
biedrība TILTS, ir iecerēti kon
certi daudzos lat viešu centros. 
Toronto tas notika 4. sep
tembrī. 

Pagājušo reizi Trīs tenori bija 
atveduši programmu ar devīzi 
„Mīlas lidojums”, kuŗā skanēja 
italiešu mīlas romances un lat
viešu tautas dziesmu apdares 
Juŗa Kulakova aranžējumā, kas 
bija tapušas sadarbībā ar Rīgas 
Doma zēnu kori. Tagad klau
sītājus aicināja jaunā program
ma Bel ami un Trīs jaunas 
māsas. 

Neparedzētu technisku ap 
stāk ļu dēļ koncertu pilnībā 
nebija iespējams reālizēt. Lat

Trīs tenori smokingos
viešu centrs bija palicis bez 
elektrības padeves. Mākslinieki 
bija at  veduši skaņu ierakstu, kas 
bija paredzēts koncerta otrajā 
daļā „Trīs jaunas māsas”. Ieraksts 
bija veikts ar grupu „Auļi” un 
Rīgas Doma zēnu kori Jura 
Kulakova savdabīgajā apdarē. 

Koncerta programmu va 
jadzēja izmainīt, to saliekot 
vienā daļā. Par laimi, laukā vēl 
spīdēja saule, un, koncertam 
sākoties, tika iedegtas svecītes, 
ko izkārtoja gar skatuves malu 
un klavieru nošu pulti. Tādā 
intimā noskaņā iz  skanēja arī 
pirmais koncerta skaņ  darbs – 
E. Dārziņa „Melan choliskais 
valsis” Ginta Bērziņa 
interpretācijā. Pianisists G. Bēr
ziņš ir pazīstams no Toronto 
kon  certapvienības koncertiem, 
kuŗos viņš ir uzstājies vairākkārt, 
demonstrējot savu spilgto tech

niku un interpreta talantus. Pēc 
tam sekoja kon   certa daļa ar 
nosaukumu Bel ami, ko ar 
klavierēm pavadīja Gints 
Bērziņš. Visi tenori bija ģēr
bušies smokingos, tā kā tajos 
laikos, kad koncertēja Mariss 
Vētra, Artūrs PriednieksKa
var  ra, Jānis Vītiņš un citi 
Latvijas tenori. Sākumā māk
slinieki sniedza solo priekšne
sumus. Dzir  dējām populāras 
tenoru āri jas, kas raksturoja 
katra dziedā tāja balss idividuālās 
īpašības. Miervaldis Jenčs dzie
dāja Zieda āriju no Ž. Bizē ope
ras „Karmena”. Sekoja virkne 
populārāko un skaistāko operu 
āriju – Dž. Ro  sini grāfa 
Almavivas kanconetu no operas 
„Seviljas bārddzinis”, ko 
oriģinālā variantā, pavadot sevi 
uz ģitaras, atskaņoja Guntars 
Ruņģis. Skanēja G. Doniceti 

„Mī  las dzēriens”, Dž. Pučīni 
„Meitene no rietumiem” un 
„Bo  hēma”. Klasiķu repertuārā 
īpaši izcēlās Jāņa Kalniņa 
Hamleta ārija Naura Puntuļa 
drāmatiskā sniegumā un Kap
raču duets no operas „Hamlets” 
Nauŗa Puntuļa un Guntara 
Ruņģa asprātīgi artistiskā 
priekš  nesumā. 

Toreiz, 30. gados Rīgā popu
lāras bija operešu izrādes. 
Dziedoņi publikai sniedza liris
ku jūtu piepildītas melodijas, 
kas visas pauda mīlestības 
jūsmu, ilgas un sapņus. Koncerta 
klausītāji tās uzņēma ar sirsnī
gu atzinību. 

Beigu daļā visi trīs tenori 
dziedāja kopā. Lieliska skaņa 
un lielisks balsu balanss! Viņi 
aizskustināja vecākās paaudzes 
sirdis, ļāva atcerēties senos lai
kus, atlaisties krēslos, gremdē

joties atmiņās un populāro mel
diju skaņās no kinofilmām. 
Neizpalika arī humora daļa, kas 
stāstīja par iemīlējušos kareivi 
dziesmā „Si  gato inamorata”, kā 
arī populārā dziesmiņa habanē
ras ritmā „La paloma”, kas jau 
kopš 1880. gada līdz pat šai die
nai skan daudzu populāru dzie
doņu izpildītāju repertuārā un 
Luidži Denzas aizrautīgā 
„Funiculi, funicula”. 

Koncerts izskaņā, F. Lehāra 
romance Tev pieder mana sirds 
no operetes „Smaidu zeme”, 
kurā Trīs tenoru emocionālais 
dziedājums sasniedza saviļņotu 
fināla kulmināciju. Pēc tās 
izskanēja klusinātas piedevas 
latviešu tautas dziesmiņā „Čuci 
mana līgaviņa”.      

                                                                                                                          
H. Gintere 

Tā kā Trīs tenoru koncerts 
Mon  treālā tika atcelts, mēs,  
sankt  pēterburdzieši,  bijam iegu
vēji. Taču par šo guvumu uz 
zinājām tikai dažas dienas pirms 
mūziķu ierašanās. Lai koncerts 
nenotiktu tukšā zālē, tika likti 
lietā visi iespējamie sakaru lī 
dzekļi.  Ar mūsu ziņu redaktores 
Gundegas Vilemsones datora un 
čaklo zvanītāju palīdzību, kas 
apzvanīja draugus un paziņas, 
viss izdevās! Gandrīz neticami, 
ka trīs dienās bija iespējams iz 
kārtot visu tā, lai mūsu biedrības 

Trīs tenori Sanktpētersburgā, Floridā

zālē 1. septembrī apmēram simt 
priecīgu klausītāju izbaudītu Trīs 
tenoru koncertu un garšīgas 
vakariņas.

Sanktpētersburgā ir krietna 
lie  tuviešu saime, ar kuŗu še 
jienes latvieši uztur sakarus. 
Ričards Rollis un Daumants 
Viks īsā lai  kā sagatavoja rek 
lāmas lapiņas angļu valodā ar 
informāciju par to, ka pie mums 
uzstāsies Trīs tenori no Rīgas 
Operas, kuŗas nodeva Lietuviešu 
biedrībā pāris dienu pirms kon
certa. Tā arī viņi kuplā skaitā 

(ap 40) ieradās, lai izmantotu šo 
reto izdevību. 

Koncerta pirmo daļu Bel ami 
atklāja izcilais latviešu pianists 
Gints Bērziņš ar visiem pa  zīs 
tamo, iemīļoto E.Dārziņa Me  lan
 cholisko valsi. Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis un Guntars Ruņ
ģis mums ļāva iejusties trīs  des 
mito gadu po  pulārās operu un 
operešu ārijās. Tai laikā tās aiz 
rautīgi dziedāja Maris Vētra, Ar  
tūrs PriednieksKavarra un citi 
Latvijas tenori.  Pirmā daļa bei 
dzās ar klasiskās mūzikas āri  jām.  

Pēc īsa pārtraukuma otrā daļa 
Trīs jaunas māsas bija veltīta 
mūsu skaistajām tautas dzies 
mām. Šo koncerta daļu kupli
nāja Rīgas Doma zēnu koŗa, 

stīgu kvarteta un grupas “Auļi” 
ieska  ņojums, kas deva solistiem 
ba   gā tīgu pavadījumu.  Žēl, ka 
lietuvie ši mūsu skaistajām tau
tas dzies mām nevarēja saprast 
vārdus, bet, kad mēs kopā ar 
dziedātājiem ritmā sitām plauk
stas, viņi sir snīgi pievienojās. 
Tā likās, ka kon  certs beidzās 
pārāk ātri. 

Tad varēja sākties mielasts, 
kam saimnieces, Irēnes Ezeriņš 
vadībā bija lielā steigā sa  ga ta  vo
 jušas garšīgas steika vaka riņas.

Vēlreiz sakām paldies Trīs Lat 
vijas tenoriem un koncertmeis 
taram, kas mūs iepriecināja.  Arī 
mēs varējām viņus iepriecināt ar 
silto Floridas saulīti, silto Mek 
sikas līča ūdeni un makšķerēšanas 
priekiem Bruno Baumaņa laivā, 
kur lielais loms bija haizivs.

 Irēne Ezeriņš

Bostonas latvieši ir gatavi uz 
tvert visādus pārsteigumus. Laikā, 
kad likās, ka cilvēki ietērpušies 
sabiedriskā kūtruma sagšā, pēk šņi 
svētdienas pēcpusdienā tie ne 
parasti lielā skaitā pulcējās Latvijas 
Trīs tenoru koncertā Trimdas 
draudzes zālē. Latvijas Nacionālās 
operas solisti Mier valdis Jenčs, 
Nauris Puntulis un Guntars 
Ruņģis ar koncertmeis  taru Gintu 
Bērziņu bostoniešus ar uzviju 
gandarīja, apbalvojot vi   ņus par 
svētdienas “svētceļojumu”.

Skaņas no jaunības laikiem

Koncerta divas daļas Bel ami 
un Trīs jaunas māsas bija tikpat 
atšķirīgas kā to nosaukumi. Jau 
pirmajā daļā Ginta Bērziņa 
atskaņotais Emīla Dārziņa „Me 
lancholiskais valsis” ievadīja 
klau  sītājus citā laikmetā un citā  
pasaulē. Sekoja operu un operešu 
āriju vija. Klausoties Lechāra 
“Ak, meitenīt maigā...” un “Tev 
pieder mana sirds”, publikā ne 
vienas vien lūpas čukstēja vārdus 
dziesmām līdzi. Trīs tenoru dzie
 dājums piešķīra dziesmām vēl 

lielāku mirdzumu, nekā tas bija 
saglabājies atmiņās no 30.  gadu 
Latvijas slavenību atskaņoju
miem. Te vietā būtu pieminēt, ka 
klausītāji varēja saprast katru 
dzies  mas vārdu, nezaudējot 
dziesmas melodisko plūdumu, 
kas norāda uz augstu dziedātāju 
meistarību .

Otrajā daļā atskaņoto 12 tautas 
dziesmu pavadījumā skanēja gan 
klavieres, gan akordeons, gan 
ieskaņota mūzika ar Rīgas Doma 
zēnu kori un stīgu kvartetu un 

grupu “Auļi”. Dziesmu melodisko 
apdari, ko veicis komponists un 
pianists Juris Kulakovs, gribētos 
dēvēt par ģeniālu. Nezaudējo 
tautas dziesmu kolorītu, tajās 
varēja saklausīt arī laikmetīgus 
motīvus un skaņu rakstus. Trīs 
Latvijas tenoru dziedājums katru 
dziesmas pantu izcēla ar tembru 
un izpildījuma dažādību. Dabīgi, 
ka netrūka arī tenoriem rak
sturīgās bravūras. 

Turnejas rīkotāji bija Latviešu 
kultūras biedrība TILTS , kon

certu  Bostonā veicināja Latviskā 
mantojuma fonds, bet  kā iecere, 
tā izpildījums bija uz Jāņa Bī 
belnieka pleciem. Par to viņš sa 
ņēma pelnītu mākslinieku un 
apmeklētāju uzslavu.

Mēs mēdzam dziedāt  par jau 
nību, kas  „nenāks, nenāks vairs”. 
Kaut uz īsu brīdi, augusta svēt 
dienas pēcpusdienā tā skaņās 
bija atgriezusies Bostonā ar visu 
jūsmu un mīlestības krāšņumu, 
kāda piemīt jaunām dineām.
  Ivars Galiņš

Trīs tenori no Latvijas Bostonā

Kopā ar saimnieci Irēni Ezeriņu
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Jānis Čakste (18591927) 
vēsturē palicis kā Latvijas 
Republikas pirmais prezidents. 
Viņš ir atstājis arī ārkārtīgi plašu 
mantojumu gan ar paveiktiem 
darbiem, gan izteiktām domām. 
Tautas atmiņā Čakste  palicis kā 
spilgts pozitīvs valstsvīrs ar 
spēcīgiem ideāliem un stingriem 
principiem, no kuŗiem savas 
polītiskās darbības laikā viņš ne 
reizi nav atkāpies. Jānis Čakste 
un viņa dzīve var tikt uzskatīta 
par paraugu tam, kādam ir jābūt 
īstenam patriotam un savas 
zemes dēlam, un tieši tāpēc viņš 
ir aktuāls arī mūsdienās, it sevišķi 
tagad, kad Latviju plosa eko
nomiskā krize un sabiedrība 
neuzticas pašas ievēlētiem pār  
stāvjiem. 

1927. gadā Jāņa Čakstes bērēs 
piedalījās ap 150 tūkstoši pava
dītāju. Viņa kapavieta Meža ka 
pos ir kļuvusi par simbolisku 
latviešu saikni ar pagātni un 
patriotisku demonstrāciju vietu. 
Padomju laikos pie prezidenta 
Čakstes kapa ļaudis tik bieži 
mēdza nolikt svecītes, ka čeka 
1962. gadā ierosināja vispār aiz
liegt Kapu svētkus. Vēlāk Čakstes 
atdusas vietai priekšā iestādīja 
kociņus un  blakus u  z slēja sarga 
būdu.

*
Rīgā, Latvijas Universitātes 

(LU) Mazajā aulā, notika Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta 150. 
dzimšanas dienai veltīts sarī ko
jums   “Taisnība vienmēr uzvarēs”, 
kuŗā piedalījās Čakstes dzimtas 
locekļi. Sarīkojuma dalībniekus 
uzrunāja Valsts prezidents Valdis 
Zatlers, LU rektors Mārcis 
Auziņš, Čakstes dzimtas pārstāvji, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
Polītikas zinātņu no  daļas docents 
Ivars Ījabs, Čakstes stipendijas 
laureāte Lana Sva rinska, 
akadēmiskās vienības “Austrums” 
pārstāvis, Jāņa Čakstes grāmatas 

“Taisnība vienmēr uzvarēs” 
sastādītājs Ai  nārs Dimants.

Valdis Zatlers pastāstīja, ka sa 
vas prezidentūras pirmajā dienā 
vispirms devies pie Čakstes pie
minekļa Otros Meža kapos. Tieši 
šī vieta viņam kopš bērnu dienām 
asociējusies ar Latvijas valstisku
mu, bijusi vieta, kur „valsti var 
sajust sevī”.  

Akadēmiķis Jānis Stradiņš 
uzrunā atgādināja, ka Čakste ir 
pirmais latviešu parlamen tārietis. 
Nākamais Latvijas Valsts prezi
dents pirmo parla mentāro piere
dzi guva 1906. gadā, kad tika 
ievēlēts Krievijas Valsts domē. 
Čakste bija polītiķis ar eiropis
kiem uzskatiem, jurists, kas 
rīcībā pamatojās uz tiesiskumu, 
toleranci. Stājoties prezidenta 
amatā, Čakste darbojās par tau
tas vienotāju. Tauta toreiz nebija 

mazāk sašķelta kā tagad. Mūsu 
valsts pirmais prezidents uz svēra, 
ka „demokratiskā valstī polītiķis 
un valsts darbinieks nedrīkst 
vienlaikus būt veikalnieks”.    

 Jānis Stradiņš ierosināja Pils 
laukumam Rīgā atdot Jāņa 
Čakstes vārdu, kas tam bija no 
1927. līdz 1940. gadam. Latvijas 
pirmā prezidenta vārdā varētu 
nosaukt arī Dienvidu tiltu. Klāt
esošie zinātnieka ierosinā jumu 
atbalstīja. 

Pēc tam bija atceres brīdis 
Otrajos Meža kapos Rīgā un 
vēlāk izcilā polītiķa dzimtajā pu 
sē, Jelgavā pie Jāņa Čakstes pie
minekļa.

*
Latvijas pirmā Valsts preziden

ta Jāņa Čakstes 150 gadu pie
miņas runā pie Čakstes piemi
nekļa Jelgavā Valsts prezidents 

Valsts prezidents Valdis Zatlers izmantoja savas Satversmē paredzētās 
tiesības un 15. septembrī sasauca Ministru kabineta ārkārtas sēdi. 
Prezidenta ieskatā patlaban  ļoti būtiska ir valdības stabilitāte, darbs ar 
nākamā gada budžetu un struktūrālajām reformām.  Valdības ārkārtas 
sēdi pārraidīja TV un translēja radio.

Valdis Zatlers nosūtīja vēstuli Kazachstānas Republikas prezidentam 
Nursultanam Nazarbajevam un savā un Latvijas tautas vārdā izteica 
visdziļāko līdzjutību Kazachstānas tautai, bojāgājušo tuviniekiem un 
draugiem saistībā ar Taldikorghanas pilsētā notikušo traģisko 
ugunsgrēku, kuŗā gājuši bojā 38 cilvēki.

Latvijā oficiālā vizītē ieradās Gruzijas premjērministrs Nikolozs 
Gilauri. Viesis tikās ar Latvijas augstākajām amatpersonām un piedalījās 
Latvijas un Gruzijas biznesa forumā.

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece  ierosināja bezdarbniekus iesaistīt 
LatvijasIgaunijas un LatvijasLietuvas  robežas sakopšanā. Robežsardzei 
nepietiek financējuma, lai īstenotu pilna apmēra valsts robežas 
sakopšanu. 

Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs sagatavojis divas apjomīgas 
ievērojamā latviešu mākslinieka Gustava Kluča darbu izstādes Spānijas 
skatītājiem Kordovā (pilsētas mērijas izstāžu zālē Vimcorsa no 18. 
septembŗa līdz 15. novembrim) un Seviļā (Cajasol izstāžu zālē no  26. 
novembŗa līdz 2010. gada 28. februārim). 

Ar Latvijas pārstāvniecības ANO Ženēvā atbalstu darbu sākusi 
svētdienas skola. Bērni tajā varēs reizi mēnesī uzlabot savas latviešu 
valodas zināšanas, kā arī sapratni par latviešu folkloru, Latvijas vēsturi 
un kultūru.

Latvijas nacionālā aviosabiedrība airBaltic 1. septembrī  ar Fokker 50 
tipa lidmašīnām uzsāka tiešos lidojumus uz Krievijas pilsētu Pleskavu. 
Lidojumi notiek otrdienās un sestdienās, biļetes cena 26 lati. 300 km 
ceļu veic vienā stundā. 

Šā gada pirmajā ceturksnī darba meklējumos uz Lielbritaniju 
devušies 4,4 tūkstoši cilvēku. Tas ir vairāk nekā jebkuŗa cita gada vienā 
ceturksnī kopš 2002. gada.

Īrijā astoņos mēnešos šajā gadā reģistrēti 2,5 tūkstoši darbinieku, 
kas iebraukuši no Latvijas, paziņojis Latvijas Universitātes profesors 
Michails Hazans grāmatas „EU Labor Markets after PostEnlargement 
Migration” atklāšanā. Hazans prognozē, ka šajā gadā kopumā Latviju 
pametīs ap 30 000 cilvēku. „Runas, ka Latviju nepametīs un nebrauks 
uz Eiropas Savienības valstīm strādāt, jo tur arī esot krize, ir meli. 
Cilvēki aizbrauc. Jo situācija Latvijā nav salīdzināma ar situāciju tur,” 
sacījis profesors.

Afgānistānas austrumos, Nuristānas provincē,  nemiernieku uz 
bru  kumā ievainoti divi Latvijas kaŗavīri. Ievainojumi, par laimi, nav 
dzīvībai bīstami.

Štutgartē avarijas nolaišanos veica lidmašīna, kuŗā bija Eiro par
lamenta deputāts no Latvijas Krišjānis Kariņš. Lidmašīna Štutgartē 
nebija varējusi izlaist šasijas, tāpēc nosēdusies “uz vēdera”.  Neviens 
pasažieris nav cietis. 

Tā runāja Latvijas finanču 
ministrs EINARS REPŠE 

TV raidījumā 
Nekā personīga

Jo gaŗākas kļūst bezdarbnie
ku rindas, jo vairāk naudas 
jātērē viņu pabalstiem. Un, jo 
mazāk strādājošo un zemākas 
viņu algas, jo mazāk naudas, 
ko tērēt bezdarbniekiem. Tas 
bijis pārsteigums pat finanču 
ministram Einaram Repšem.

„Apbrīnojamā kārtā, par ko 
es arī pats biju pārsteigts, 
mums izdevumu samazinā
jums pamatbudžetā gandrīz 
precīzi tiek kompensēts ar 
izdevumu palielinājumu so 
ciālajā budžetā. Tātad sama 
zinājums un viss tas, ko esam 
kopīgiem spēkiem pagājušajā 
un šajā gadā izdarījuši, mums 
ir samazinājis valsts pamat
budžetu, tātad valsts pārval
des un ar to saistītos tēriņus. 
Bet aptuveni par tikpat lielu 
summu pilnīgi nejauši ir pie
auguši izdevumu sociālie tēri
ņi,” saka Einars Repše.

(NRA 08.09.09.)

Čakstes polītiskais mantojums noderīgs arī tagad
Pirmajam Latvijas prezidentam Jānim Čakstem - 150

Valdis Zatlers akcentēja vajadzību 
pēc vienprātības gan valsts 
pārvaldē, gan sabiedrībā.

“Es šobrīd stāvu pie pirmā 
Valsts prezidenta pieminekļa, un 
mēs šaubāmies, kādi vadoņi 
mums vajadzīgi tagad. Es domā

Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri noliek ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa

ju, ka ne tie, kas izdara visu, bet 
gan tie, kas iedvesmo, lai mēs 
varētu darīt paši. Ne tādi, kas 
pārvalda valsti savās interesēs, 
bet tādi, kas to dara tautas in 
teresēs... Vienprātība ir tas, kas 
šodien ir nepieciešams, jo no 
vienprātības izaug valsts,” sacīja 
Zatlers, atzīstot, ka Čakste atstājis 
ļoti bagātu polītisko mantojumu, 
kas ir noderīgs arī tagad.

Sirsnīgu sveicienu savam vec
vectēvam veltīja  Jāņa Čakstes 
maz           mazmeita Kristīne Čakste. 
Viņa dalījās pieņēmumos, kā pir
mais prezidents būtu lūkojies uz 
tagadni, ja pats tajā pieda lī tos.

“Viņš vienmēr sacīja, ka vējš 
pūš vienādi visiem cilvēkiem. Un 
viņš nesūdzētos, ka vējš pūš vai 
ka tas pūš nepareizi, bet  saliktu 
buras tā, lai ar šā vēja palīdzību 
sasniegtu mērķi,” teica Kristīne 
Čakste un seci nāja, ka krizes ap 
stākļos vec vectēvs, visticamāk, 
mu    di nātu attīstīt valsti, kuŗā 
cilvēki nebaidās uzņemties ini
ciātīvu.

Piemiņas sarīkojumā līdz ar 
Čakstes dzimtu, Valsts preziden
tu un Jelgavas pašvaldības vadību 
piedalījās arī Latvijas ev. lut. Baz
nī  cas archibīskaps Jānis Va  nags, 
Latvijas Lauksaim nie cības uni
ver   sitātes rektors Juris Skujāns 
un citi.

  

Bauskā 31. augustā iedzīvotāji 
nobloķēja satiksmi, protestējot 
pret vietējās slimnīcas slēgšanu. 
Tiltus atbrīvoja tikai pēc 
specvienības Alfa  vīru ierašanās 
no Rīgas, kuŗus bija aicinājuši 
Jelgavas policisti, kas, tāpat kā 
Bauskas likumsargi, pašu 
spēkiem nespēja tikt galā ar 
protestētājiem.

TV raidījumā Nekā personīga 
mēģināja noskaidrot, kas 
organizējis protesta mītiņu. 
Organizēšana sākusies 27. au 
gusta diskusijā tīmeklī laikrakstā 
Bauskas Dzīve. Todien parādījies 
šāds aicinājums: “Forumā ir 
izskanējusi doma 31. augustā 
plkst. 10 bloķēt Mēmeles tiltu, 
protestējot pret Bauskas slim
nīcas slēgšanu. Laika nav daudz, 
šis pasākums ir jāno organizē. 
Tauta, esam taču beidzot vieno
ti un cīnāmies kopā  par mūsu 
slimnīcu.”

Pēc uzsaukuma aizsākusies 
sarakste, kuŗā spriestais atbildis 
31. augustā notikušajam. Līdz 

ar to policija jau varēja paredzēt 
protestus.

Tomēr nemieru dienā policija 
šādai varbūtībai neticēja. Baus
kas policijas priekšnieks Dzin
tars Lenbergs rīkojis operā tīvo 
sanāksmi, pēc kuŗas nosū tījis 
uz tiltu ekipāžu, lai tā paskatītos, 
kas tur notiek. Taču tur viss 
bijis mierīgi. Bet jau  pēc pus
stundas uz tilta bija saradušies 
pārdesmit cilvēku, kuŗi, sākumā 
nobloķēja tiltu pār Mēmeli, tad 
pār Mūsu un pēc tam vēl vienu 
tiltu. Situāciju apgrūtinājis arī 
cilvēciskais faktors, jo Lenbergs 
zinājis, ka nākamā dienā zaudēs 
darbu saistībā ar policijas reor
ganizāciju.

Policija ir pārliecināta, ka 
starp  protestētājiem  bijuši ko 
ordinātori, nekārtības kāds 
organizējis. Tāpēc Bauskas 
policija kopā ar Drošības poli
ciju meklē tīmekļa aģitātorus.

Ziņas sakopojis 
P. Karlsons

 

Kas organizēja „Bauskas 
nemierus”?
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Tūristi, kas ap
meklē Latviju, ne 
vienmēr mūsu valstī 
ir mīļi gaidīti. Jau 
pavasarī mēs abi ar 
kollēģi Salliju Ben
feldi rakstījām par 

absurdo situāciju Rīgas 22. auto
busā, kur nevienā svešvalodā nav 
minēts, ka pilsētas noteikumi 
paredz atsevišķas biļetes pirkšanu 
ceļotāja koferim. Vēl pavasarī 
toreizējais Latvijas Ministru prezi
dents Ivars Godmanis par tūrismu 
pašu sacīja: “Tu netaisi te nekādas 
reklāmas par kaut kādu tūrismu 
šeit! Tad tu esi pēdējais idiots, ja tu 
to dari! Šī nav tā vieta, kur tūris
tiem braukt.” Un vēl: “Kāds te tū
risms? Ko te muldēt? Mute jātur ciet!”

Nezinu, vai tajā dienā I. God
manim sāpēja zobs vai vēl kas, bet 
par muldēšanu var apsūdzēt viņu 
pašu. Visu vasaru it īpaši Vecrīga 
ir bijusi pilna ar tūristiem, kas 
dažādās grupiņās un ar gīdiem, 
kuŗi par valsts galvaspilsētu stāsta 
daždažādās valodās, klimst no 
Doma katedrāles uz viduslaiku 
celtnēm, kas pazīstamas kā Trīs 
brāļi, un citur. Un te mēs nonākam 
pie šāda stāsta.

Vecrīgā ir ne tikai senas un skais
tas celtnes, bet arī tūristu izklaides 
vietas. Amerikā (un ne tikai) dzī
vojošie, piemēram, pazīs restorānu 
TGIF, tas ir atrodams arī daudz
viet citur. Ir arī visuresošais Mak
donalds. Un ir arī dzertuves. Pēc 
gaŗas dienas, staigājot no vietas uz 
vietu, tūrists var justies izslāpis. 
Kur dabūt vēsu alu vai glāzi vīna? 
Vietu netrūkst. Arī tādu, kuŗām 
apkārt prātīgais tūrists metīs plašu 
jo plašu loku.

Par tūristu apkrāpšanu Rīgā
Vīna mīļotāji varbūt pazīst tādu 

Francijas šķirni kā Chablis Premier 
Cru Forchaume. Tīmeklī atroda
ma šī baltvīna cena. Pats dārgākais 
gads ir 1996. gads. Amerikā pude
li var nopirkt par 68 dolariem. 
Attiecīgajā Rīgas krogū tūristam 
nāksies konstatēt, ka pudeles cena 
ir … 350 latu jeb mazliet vairāk 
par 700 dolariem. Šampanietis 
Louis Roederer Cristal Amerikā 
maksā ap 200 dolaru. Viens Lat
vijas krogus par to plēš  neticēsit! 
 ne vairāk, ne mazāk kā veselu 
tūkstoti latu!

Vīns negaršo, gribi alu? Puslitrs 
Lāčplēša alus, kas Rīgā caurmērā 
maksā latu, pusotru (un pudelē 
pirkts veikalā – tikai 50 santimu), 
citā krogū maksā apaļus piecus 
latus. Kafija? Divi lati. Kokteilis, 
kuŗā ir Jēgermeistera liķieris un 
kaut kas, ko sauc Burn? 100 latu! 
Gribi vēl kaut ko piekost klāt? 
Rafaello konfektes garšo? Gatavo
jies šķirties no veseliem 40 latiem 
par vienu kārbiņu (veikalā  pāris 
latu).

Metode šajās lietās ir labi zinā
ma, par to 5. septembrī laikrakstā 
Diena rakstīja kollēga Ģirts Kas
parāns. Viņš apmeklēja vairākas 
šādas iestādes un izlikās par biz
nesmeni no Nīderlandes. Vispirms 
viņš palūdz puslitru starptautiski 
pazīstamā Budweiser alus. Nē, saka 
bārmene, labāks būs Lāčplēša alus. 
Vai tas ir garšīgs? Jā, jā. Un pieci 
lati vējā. Bet tas ir tikai sākums. 
Pēc kāda laiciņa Ģirtam blakus 
apsēžas blondīne. Viņa esot Kris
tīne. Drīz vien klāt ir arī bārmene: 
“vai džentlmenis nevēlas uzsaukt 
dāmai kādu dzērienu? Nē, biznes
menis ar meiteni tikai nupat iepa

zinies. Bet varbūt tomēr? Nu, labi. 
Kristīne vēlas Martini kokteili. 
Cena par kokteili? 30 latu. Lai arī 
vesela pudele Martini Rosso veika
lā maksā sešus latus. Un te runa ir 
tikai par 50 mililitriem.

Vēl pēc brītiņa krogū uzrodas 
vēl viena jaunkundze, viņa ir Eva. 
Abas izliekas satikušās nejauši un 
apkampjas. Pēc bārmenes aicinā
juma arī Evai izmaksāt kokteili 
Ģirts atzīstas, ka viņam nav tik 
daudz naudas. Meitenes ierosina 
labprāt aiziet viņam līdzi uz ban
komatu, kur viņš varēs izņemt, cik 
vajadzīgs. Taču pirms tam mans 
kollēga ir dzirdējis vienu meiteni 
čukstam otrai: “Vairāk no viņa lai
kam neizdosies noslaukt.” Ekspe
riments ir beidzies. Ģirts latviešu 
valodā vaicā: “Un cik tad tu gribē
ji no manis noslaukt?” Kristīne 
ātri pazūd lapās. Eva pagūst noš
ņākt “Idiots!”, un tad arī viņas 
vairs nav.

Rīgas pašvaldība šajā jautājumā 
bijusi ierasti nevarīga. Ik pa brī
dim kādam sevišķi nekaunīgam 
krogum policija liek maksāt sodu 
un iestādījumu slēgt, bet jau pēc 
īsa mirkļa tas ir atvērts no jauna ar 
citu nosaukumu un it kā citiem 
īpašniekiem. Valsts prezidents 
Valdis Zatlers pašvaldības veikto 
procesu nosaucis par “bezzobai
nu”. Augusta beigās Rīgas pilsētas 
galva Nils Ušakovs un viņa viet
nieks Ainārs Šlesers devās “reidā”, 
kuŗa nopietnību slepenības ziņā 
krietni vien mazināja līdzi paņem
tā lielā grupa žurnālistu. Pēcāk 
Ušakovs solīja, ka līdz Ziem
svētkiem neviena krāpnieciska 
bāra Rīgā vairs nebūšot. Bet vai 
tiešām? Kā teicu, šādi bāri mēdz 

mazliet pārkārtoties un tūristu 
apslaukšanu sākt no jauna. Piede
vām nekur nav zudusi iespēja, ka 
vīrietis, iedzēris mazliet pār mēru, 
jutīsies pat ļoti priecīgs, ja viņam 
piesiesies skaista jaunkundze, lai 
gan viņš pats varbūt nav nekāds 
skaistulis.

Jādomā, ka “laipnā” uzņemšana 
mi    nētajos krogos ir domāta pirmām
  kārtām latviešu valodas pratējiem, 
lai arī cenrādī dažādo alkoholisko 
dzērienu nosaukumi parādās ori
ģinālvalodā. Situācija kļuvusi tik 
nopietna, ka vairākas ārvalstu, arī 
Amerikas vēstniecība, savus pilso
ņus oficiāli brīdina par konkrētām 
iestādēm. ASV vēstniecības darbi
niekiem vispār ir aizliegts tās 
apmeklēt. Taču Rīga joprojām ir 
populārs galamērķis tā dēvētajām 
Lielbritanijas “vecpuišu ballītēm”, 
un tie ir puiši, kas mēdz dzeršanu 
sākt ap pusdienlaiku. Varam tikai 
iedomāties, kādā stāvoklī viņi ir 
pusnaktī, kad no pustumšas ieejas 
pamāj skaista jaunkundze ar visu 
nepieciešamo atribūtiku. Un viņi 
nav vieni. Situāciju pasliktina vēl 
tas, ka daudzi apkrāptie pēc tam 
jūt kaunu, kas liedz viņiem vēr
sties policijā. Neviens jau negrib 
izlikties par galīgu pāķi, no kuŗa 
kabatas naudu var izmakšķerēt 
bez problēmām. Rūpals var dar
boties tālāk.

Protams, krogi te nav vienīgie 
vaininieki. Ģirtam Kasparānam 
izdevās atrast arī kādu grupu vācu 
tūristu, kuŗiem par braucienu no 
Bolderājas līdz Rīgas centram lika 
samaksāt 290 latu. Bolderāja Rīgā 
ir tāds attālāks nostūris, bet ne jau 
gluži Latgalē. Nesen Latvijas avio
sabiedrība airBaltic uzsāka darbu 

taksometru nozarē precīzi tā, lai 
saviem pasažieŗiem nodrošinātu 
godīgu cenu. Visi attiecīgās firmas 
taksometri par ceļu no lidostas 
līdz centram prasīs konkrēti devi
ņus latus. Varu apliecināt, ka tari
ficēta cena minētajā distancē var 
būt arī tikai pieci vai seši lati, it 
īpaši agri no rīta vai vēlu vakarā, 
kad satiksme nav blīva. Taču tagad 
tūrists vismaz zinās, ka viņš kāpj 
taksometrā, kuŗa šoferis nemēģi
nās viņam noplēst trīs ādas. Firmu 
sauc Baltic Taxi. Varu piebilst, ka 
arī Rīgas Taksometru parka sarka
najos Renault firmas ražotajos 
taksometros šofeŗi ir godīgi. Vis
maz man nekad nav gadījušās 
problēmas. Tiesa, varbūt tāpēc, ka 
es Latvijā tomēr esmu labi pazīs
tams, un tomēr.

Sargi sevi, un Dievs tevi sargās, 
 tas ir labs padoms. Pieļauju, ka 
pietiekami daudziem Laika un 
Brīvās Latvijas lasītājiem striptīza 
kluba apmeklēšana nekad nav 
prātā, taču jādomā, ka visi par Lat
viju esat stāstījuši arī saviem drau
giem un paziņām. Runa tomēr ir 
par valsts tēlu, un, kamēr komerci
jā notiks tik masīva krāpšanās, šis 
tēls nebūs labs. Pietiek vienam tū 
ristam nokļūt muļķa lomā, un par 
to uzzinās ļoti daudz viņa paziņu, 
kas šausmu stāstu savukārt izplatīs 
citiem. Varbūt tad Ivars Godmanis 
varēs teikt, ka tikai “idiots” domā 
par tūrisma attīstību Latvijā. Taču 
tiem no mums, kuŗi tūrismu redz 
par ievērojamu ienākumu avotu 
pilsētai un valstij,  mums atliek 
vienīgi cerēt, ka attiecīgās instan
ces tomēr uzasinās “zobus” un šim 
rūpalam reiz pieliks punktu.

Kārlis Streips

Viktors Alksnis 
 latviešu izcelsmes 
lielkrievu šovinists 
intervijā, kas publi
cēta vietnē www. 
GZTru, apgalvo: 

“Ir droši zināms, ka padomju 
kaŗaspēku, kas 1940. gada jūnijā 
ienāca Baltijas territorijā, sagai
dījuši Latvijas, Igaunijas, Lietuvas 
armiju pūtējorķestŗi un šo repub
liku kaŗaspēka vienības sveicinot 
sarindojušās ceļmalās. Simti tūk
stošu sagaidītāju ar ziediem nāca 
klāt Sarkanarmijas tankistiem. 
Un pats zīmīgākais: tā dēvētās 
okupācijas gaitā neatskanēja 
neviens šāviens (..) Tai brīdī 
Baltijas valstu tautām bija jāiz
šķiŗas: vai nu patiešām nokļūt 
hitleriskajā okupācijā, vai iekļau
ties Padomju Savienības sastāvā, 
lai no tās izvairītos. Un tad visi, 
tostarp arī šo valstu polītiskās 
elites, nosprieda iekļauties PSRS 
sastāvā, zinot, ka Padomju 
Savienība un Vācija parakstījušas 
MolotovaRibentropa paktu, un 
cerot, ka viņu starpā kaŗa nebūs. 
Līdz ar to baltieši paši izglāba sevi. 
Tādos apstākļos tā bija Baltijas 
tautu vēsturiskā izvēle.”

Komentāri lieki!
Izteikties steidz arī skandalo

zais, gados vēl pajaunais vēstur
nieks Aleksandrs Djukovs, kuŗa 
intervija, kas publicēta Rīgas 

No A līdz Ž: no Alkšņa līdz Ždanokai 

krievvalodīgajā laikrakstā Čas, 
liecina, ka viņš kļuvis lokanāks 
un piesardzīgāks. Djukovs, pie
mēram, spiests  atzīt, ka Molo to
vaRibentropa pakta parakstīša
nai bijusi “zināma loma” nacis
tiskās Vācijas lēmumā uzbrukt 
Polijai. Djukovs tālāk apstrīd, ka 
slepenais protokols paredzējis 
Baltijas valstu neatkarības iznīci
nāšanu un šo valstu pievienoša
nos Padomju Savienībai vai 
Vācijai. Tur taču bija runa tikai 
par “abpusējo interešu sfairu no
spraušanu”. Un tikai 1940. gada 
jūnijā, kad Francija tika sakauta, 
Kremlī nolēma “izbeigt spēlītes”, 
jo bijis drauds, ka Lielvācijas 
armija tomēr varētu virzīties uz 
austrumiem. 

Te Djukovs alojas, jo Kremlis 
itin vienkārši izmantoja brīdi, 
kad šokētās Rietumu pasaules 
uzmanība bija pievērsta Parīzes 
krišanai, un Baltija pazuda no 
redzesloka. 

Par pārmaiņām Djukova tonī lie
cina šāds viņa teikums: 1940. gada 
jūnijā “tika īstenoti pietiekami bru
tāli pasākumi, ievedot papildu 
kaŗaspēka kontingentus, kam se
koja aneksija un pievienošanās 
Padomju Savienībai”. Pietiekami 
brutāli pasākumi! Patiešām, 
Djukovs ir gudrāks par Alksni. 

Savā intervijā Djukovs taisno
jās, ka vārdi par vēlmi nogalināt 

filmas The Soviet Story režisoru 
Edvinu Šņori viņam pasprukuši, 
skatoties šo “drausmīgo” filmu, 
pret kuŗu Somijā tagad sākti tie
sas darbi. Tas acīmredzot ir žul
tainā “antifašista” Johana Bek
mana nopelns...

Djukovs un polītologs Vladi
mirs Simindejs tagad laiduši kla
jā grāmatu Iznīcināt pēc iespējas 
vairāk..., kuŗā aprakstītas latvie
šu policijas bataljonu ļaundarī
bas Baltkrievijā. Djukovs un 
Simindejs pasteigušies šīs grā
matas “varoņos” ierindot Saeimas 
deputātu Visvaldi Lāci. Nē, soda 
ekspedīcijās viņš nav piedalījies, 
taču noskaidrots, ka viņš šos 
vīrus apmācījis Bolderājā. Lai tik 
piesietos sirmajam veterānam...

Nerimstas pareizticīgā vēstur
niece, profesore Natalija Naroč
ņicka. Viņa Parīzē vada biroju, 
kas Kremļa uzdevumā novēro 
Vakareiropas norietu. Vietnē 
www. stoletie. ru , kur saimnieko 
Djukovs, viņa veltī dažus “izjus
tus” vārdus Baltijas valstīm: “Mēs 
būtu varējuši atzīt viņu tiesības 
atdalīties kā savienotās republi
kas, un tas vēlāk, iespējams, ļautu 
mums uzsākt sarunas par mūsu 
militāro klātieni šajās zemēs, kā 
arī saglabāt mūsu ekonomiskās 
vai tirdznieciskās intereses. 
Nekādā ziņā nedrīkstēja ne ar 
kādu ieganstu atdot tām pirms

kaŗa robežas, jo tas uzsveŗ visa 
padomju perioda leģitimitāti. 
Bet kam tas rūpēja tai laikā?” (T. 
i., 1991. gadā .)

Citā apcerējumā, kas veltīts 
MolotovaRibentropa pakta 70. 
gadskārtai, profesore norāda, ka 
Baltijas valstu starpkaŗu statuss 
esot bijis juridiski ļodzīgs, bet 
1940. gada notikumi, lai cik libe
rāļiem nepatiktu to veids 
(padomju kaŗaspēka ievešana), ir 
tiesiski rekonstruktīvs akts, jo 
nekādas likumīgas atdalīšanās 
no Krievijas imperijas nav bijis, 
bet bija territorijas zaudēšana uz 
laiku pilsoņkaŗa un revolūcijas 
rezultātā. 

Profesore atgādina, ka Ziemeļu 
kaŗš starp Pēteŗa Lielā Krieviju 
un Zviedrijas karalisti beidzies ar 
Kārļa XII sakāvi un Nīštates līgu
ma parakstīšanu 1721. gadā. “Šai 
brīdī,” uzsveŗ Naročņicka, “lat
vieši un igauņi nebija vēstures 
subjekti, bet atradās “zviedru 
kroņa” pavalstniecībā. Viņiem, 
tai laikā nevienam nezināmiem 
etnosiem, ne tikai nekad nav 
bijis sava valstiskuma, bet tiem 
vēl nebija literārās valodas, 
pašiem savas nacionālās elites.” 
1721. gada Nīštates līgums 
ietilpst starptautiski tiesisko aktu 
korpusā, uz kuŗiem balstās visu 
pasaules valstu territorijas leģiti
mitāte, spriež profesore. 

Nobeigumā viņa aicina Eiropu 
atzīt Krievijas “vēsturiski pēcte
cīgās” ģeopolītiskās intereses tās 
tradicionālajā ietekmes sfairā. 

Viņa nebūt neiebilstu, ja Pēteris 
Pirmais atgrieztos pašā Rīgas 
viducī vismaz kā Vaŗa jātnieks, 
kuŗa atklāšanas ceremoniju 1910. 
gadā vēroja mans tēvs, būdams 
reālskolas audzēknis...

Nonākot līdz latviešu alfabēta 
pēdējam burtam, ieraugām fan
tastisku, bet reālu ainu: kā vēstī 
Vesti Segodņa, Maskavas un visas 
Krievzemes patriarchs Kirils savā 
rezidencē pieņēmis Tatjanu Žda
noku  “pirmo krievieti Eiropar
lamentā”. Tatjana Arkadjevna, 
kuŗa nav simtprocentīga krievie
te un arī pēc 1990. gada vēl bija 
kompartijas biedros un, kā pie
nākas, pārliecināta ateiste, tagad 
izpelnījusies Krievu pareizticīgās 
Baznīcas virsgana īpašu labvēlī
bu, jo viņa, kas nu jau otro termi
ņu raujas Eiropas Parlamentā, 
kuŗā nokļuvusi ar  vēlētāju bal
sīm, dedzīgi aizstāv gan krieves
tības, gan pareizticības, gan 
Kremļa intereses Eiropas Savie
nībā, uzņemdamās Eiropas krie
vu alianses vadību. 

Galvenais joks (?) ir tas, ka for
māli Tatjana Ždanoka, tāpat kā 
Inese Vaidere, Eiropas Parlamentā 
pārstāv Latviju!

Franks Gordons
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LAIKS

„Redzu plašu darbalauku”
19. augustā Latvijas Kaŗa 

mūzejā jūs kopā ar bijušo čikā
gieti Ivaru  Švānfeldu bijāt sarī
kojuši jau otro semināru, kuŗā 
Latvijā rezidējošiem vēstnie
kiem stāstījāt Latvijas vēsturi. 
Ka radās šī iecere?

Šī doma radās tāda gaŗāka laika 
posma ietekmē. Esmu pavadījis 
šeit Latvijā jau ilgāku laiku un 
iepazinies ar Padomju Krievijas 
laika vēstures grāmatām par 
Latviju un latviešu tautu. Man ir 
bijusi arī saskare ar vienu otru 
vadošo polītiķi un būtībā ar 
visiem augstākā ranga (un ar 
daudziem zemāka ranga) Latvijas 
virsniekiem. Man  atvaļinātam 
ASV virsniekam  bija arī Latvijas 
aizsardzības ministra uzaicinā
jums būt viņa militārajam 
padomniekam, lai palīdzētu ar 
Latvijas iestāšanos NATO saistī
tos jautājumos un, arī vēlāk, uz 
aicinājums uzvilkt Latvijas Nacio
nālo bruņoto spēku (NBS) unifor
mu un dienēt par vienu šo spēku 
veida komandieri NBS sastāvā; 
šos uzaicinājumus es pieņēmu 
un uzdevumus izpildīju. Tajā 
pašā laikā man bija arī iespēja 
piedalīties latviešu tautas un 
valsts svētku svinībās, tostarp 
daudzos dažādos piemiņas dienu 
sarīkojumos un citos pasākumos, 
daudzkārt krustot un šķērsot 
Latvijas novadus un iepazīties ar 
mūsu tautiešiem un apstākļiem 
no Rīgas visattālākos pagastos. 
Ar šo gaŗo atbildi vēlos teikt, ka 
tā nebija nekāda konkrēta, jau 
iepriekš prātā noformēta vai spe
cifiska iecere tikai rīkot informā
cijas seminārus, lai kaut kā ap 
gais   motu ārzemju diplomātus; 
kopumā tādējādi vairāku gadu 
gaŗumā man  ārzemju latvietim 
no ASV  pilnveidojās atziņas, ka 
sabiedrība Latvijā tiek joprojām 
skaldīta ar puspatiesību un būtis
ku Padomju Krievijas stila dez
informācijas kampaņu, ko pama
tā joprojām korriģē Kremlis. Tas, 
piemēram, ir skaidri redzams 
katru gadu 16. martā pie Brīvības 
pieminekļa.

Tā propaganda, kas pirms un 
pēc Otrā pasaules kaŗa tika masī
vi izplatīta visā Padomju Savienī
bā un ārzemēs, joprojām tiek 
kultivēta šeit, Latvijā, krievu 
valodas presē un it sevišķi krievu 
tautības iedzīvotājos. Šis Maska
vas iedvesmotais noskaņojums 
parādījās arī Vācijas presē, kas 
latviešu leģionārus š.g. 16. marta 
piemiņas sarīkojumā pie Brīvības 
pieminekļa nosauca par fašis
tiem, kaut pārsvarā tur bija jau
nākās paaudzes ģimenes ar bēr
niem. Tas nenozīmē, ka visi 
Latvijas iedzīvotāji cittautieši 
notic visam, kas viņiem tiek 
pasniegts no kreisā spārna vai 
Maskavas puses, bet iespaidu tas 
noteikti atstāj, kā to redzam 
pēdējās pašvaldību vēlēšanās 
Rīgā un citur. Runājot arī par 
tiešiem Otrā pasaules kaŗa noti
kumiem Latvijā, skaidri redzam, 
ka fakti, informācija un patiesība 
ir tik rafinēti sagrozīta un tā 
iesakņojusies cilvēku apziņā, ka 
mums tiešām ir jāķeŗas klāt un 
jāveicina patiesības faktu un 
neviltotas informācijas “augšām
celšanās” un izplatīšana visā 
Latvijā un visā Eiropā. Tāpēc arī 
es lūdzu Ivaru Švānfeldu un 
Andri Stakli  man palīdzēt un ar 
šiem semināriem darīt kaut ko 

Andrejs Mežmalis sarunājas ar Ligitu Kovtunu
konkrēti patiesības labā.

Kas piedalījās šajos seminā
ros un kas nepiedalījās?

Pirmo semināru rīkojām š.g. 
13. martā Latvijas Kaŗa mūzejā, 
lai Latvijā dzīvojošos ārzemju 
diplomātus iepazīstinātu ar lat
viešu tautas bagāto kultūru, lat
viešu valodu un seno latviešu 
ticību, ar latviešu tautas centie
niem atgūt brīvību, kā arī ar 
Pirmā un Otrā pasaules kaŗa 
vēsturiskiem notikumiem, snie
dzot informāciju un faktus par 
Latviešu leģiona dibināšanu un 
latviešu tautas varmācīgo pakļau
šanu Padomju Krievijai, Vācijai 
un atkal Padomju Krievijai 50 
gadu gaŗumā. Pirmajā seminārā 
kopumā piedalījās kādi 60 diplo
māti no NATO un Eiropas 
Savienības valstīm; ļoti spilgti. 
13. marta seminārā bija manāms 
Krievijas Federācijas diplomātu 
iztrūkums, kaut gan Ķīnas vēst
niecības pārstāvji piedalījās. 
Pārsteidza atklāsme, ka viens otrs 
diplomāts no Rietumiem pirmo 
reizi saskārās ar mums tik labi 
zināmiem faktiem. 

Vēlāk, š.g. 19. augusta seminā
rā, dalībnieku skaits bija mazāks, 
bet tie jau bija augstāka ranga 
diplomāti un krietni daudz vēst
nieku, tostarp no Vācijas. 
Čechijas vēstnieks ļoti atklāti 
pateica, ka saistībā ar seminārā 
sniegtiem faktiem par 
Austrumeiropu, par Padomju 
Krievijas un Vācijas okupācijas 
periodiem visā Baltijā šai ziņā 
Eiropā esot pilnīgs vēsturisko 
notikumu “vakuums”. Krievija 
bija paziņojusi, ka no viņu puses 
piedalīsies tika preses atašejs (kas 
arī ieradās un ar lielu interesi 
sekoja semināra gaitai), bet sar
kanās Ķīnas vēstniecība bija 
atteikusi ielūgumu, domājams, 
tāpēc, ka tajā bija minēts 23. 
augusts (HitleraStaļina pakta 
parakstīšanas diena), kas tagad 
Eiropas Savienībā ir pieņemta par 
komūnisma un nacisma upuŗu 
piemiņas dienu. Šo proklamāciju 
Eiropas Parlaments pieņēma ar 
balsu vairākumu; pret to, bez 
šaubām, protestēja Kremlis, krie
vi un kreisie (KKK).

Šogad semināra dalībnieki 
saņēma jūsu sarakstīto grāma
tu par Latviešu leģio     nu. Kā tapa 
šī grāmata?

Esmu samērā liels lasītājs un 
daudzu gadu gaŗumā, būdams 
arī kaŗavīrs, esmu iepazinies ar 
Latviešu leģiona dibināšanas fak
tiem, ar Otro pasaules kaŗu sais
tītiem notikumiem, ar attiecī
giem dokumentiem un citu 
informāciju, kas liecina par lat
viešu jaunatnes pretlikumīgu 
mobilizāciju kaŗa darbībai Pa 
dom   ju Savienības un Vācijas 
armijā, par latviešu leģionāru 
varonību, latviešu traģisko situā
ciju kaŗa laikā abu okupāciju 
varā, kā arī par Latviešu leģiona 
lielo devumu latviešu tautai un 
Latvijas kaŗa vēsturei. Zinādams 
mūsu tautas un Latviešu leģiona 
patieso vēsturi un Padomju 
Krievijas lielo dezinformācijas 
kampaņu pret latviešu leģionā
riem, sapratu, ka pienācis īstais 
laiks kaut arī samērā īsā laika 
sprīdī noformēt šo grāmatu 
Latviešu leģions, lai tā nāktu klajā 
Kurzemes Brāļu kapu nobeigša

nas piemiņas brīdī Lestenē pagā
jušā gada vasarā. Tādējādi ar 
Daugavas Vanagu centrālās val
des (DV CV) atbalstu tapa šī 
grāmata latviešu un angļu valo
dās. Tā ir pamatota ar faktiem, 
dokumentētām liecībām un 
dokumentētu informāciju un 
vēstī skaidru un vienkāršu patie
sību, ka latviešu leģionārs ir bijis 
tikai kaŗavīrs, kuŗa gods nav 
aptraipīts un kuŗš bija uzticīgs 
savai tautai un valstij. 

Kas jūs visvairāk dara bažīgu, 
vērojot polītiskās un ekonomis
kās norises Latvijā? Kādu redzat 
izeju? Un kad? 

Tie ir ļoti plaši jautājumi...
Polītiskās bažas? Manas bažas 

ir līdzīgas tām, kādas bija Kārlim 
Ulmanim jau pag. gs. 30. gados, 
ka Latvijas valsts Satversme īsti 
labi nefunkcionē. To redzējām 
jau pirms Otrā pasaules kaŗa, 
kad Latvijā notika apvērsums. 
Arī šodien redzam, ka Satversme 
nav īsti piemērota vai pielaikota 
mūsdienu demokratiskiem uz 
skatiem, jo varas funkciju sadale 
starp likumdevējiem (Saeimu), 
izpildvaru (Ministru prezidents 
ar Ministru kabinetu) un dažā
dām tiesu institūcijām (Satver      
smes tiesu, Augstāko tiesu utt.) 
nav skaidri redzama un izpildā
ma, bet Valsts prezidentam nav 
īstas izpildvaras, prezidents var 
tikai pārstāvēt valsti un apstipri
nāt likumus un pasludināt tos 
par spēkā esošiem. 

Pašreizējos apstākļos, piemē
ram, Latvijas pavalstnieki ievēlē 
Saeimas deputātus, bet tad tie 
paši ievēlētie 100 cilvēki (faktiski 
dažu lielāko polītisko partiju 
vadītāju ietekmē) sadala visu 
varu savā starpā – ievēlē Valsts 
prezidentu, izveido Ministru 
kabinetu un ieceļ amatā Ministru 
prezidentu, kā arī “iezīmē” un 
apstiprina būtībā visus tiesnešus 

(lai aizpildītu brīvās vietas). 
Bažas? Tas nozīmē, ka viena 
dominējoša polītiskā partija (vai 
dažas) var pārņemt visas trīs 
valsts varas funkcijas (likumu 
izdošanu; izpildvaru ar likumu 
iedzīvināšanu; uzraudzības funk
cijas ar tiesu iestāžu starpniecī
bu). Šāda pieeja var pamudināt 
uz korupciju ļoti augstā līmenī, 
jo sistēmā nav “pārbaudes un 
līdzsvara” (tā saukto checks and 
balances), kā tas ir skaidri 
redzams citās valstīs, piemēram, 
ASV.

Tāpēc Kārlis Ulmanis 1933. 
gadā ierosināja pārmaiņas 
Satversmē, lai ieviestu skaidru 
varas sadali visās trijās jomās  
izpildvara (Prezidents, ko ievēlē 
tauta un kas ieceļ ministrus un 
citu zināma līmeņa izpildvaras 
vadību); likumdošanas vara 
(Parlaments, ko ievēlē tauta); 
tiesu vara, kas seko likumiem un 
izpildvarai (tiesnešus iesaka 
Prezidents, bet apstiprina Par
laments). Šeit jāpiebilst, ka 
Saeima noraidīja Kārļa Ulmaņa 
ierosinājumu veikt grozījumus 
Satversmē, un tas arī noveda val
sti ar visām 100+ polītiskām par
tijām pie apvērsuma 1934. gadā. 

Izeja? Tā prasītu Satversmē 
grozījumus, ka tauta ievēlē Valsts 
prezidentu un Prezidentam tiek 
dota šāda vara (varētu būt divi 
varianti):

A. Valsts Prezidents ieceļ amatā 
Ministru prezidentu; Valsts pre
zidents ieceļ visu Ministru kabi
netu un tiesnešus, ko apstiprina 
Saeima; Valsts prezidentam ir 
tiesības atcelt no amata Ministru 
prezidentu un atsevišķus minis
trus; Valsts prezidentam ir tiesī
bas ierosināt tiesnešu atcelšanu 
no amata, un par to lemj Saeima. 
Ja Saeimas deputāts tiek nomi
nēts ministra vai Ministru prezi
denta amatam, deputātam ir 
jānoliek (neatgriezeniski) Saei
mas deputāta mandāts. 

B. Tauta ievēlē Valsts preziden
tu, kam pieder visa izpildvara; 
Valsts prezidents ieceļ amatos 
visus ministrus un ir izpildvaras 
galva un veic visas pašreizējās 
Valsts prezidenta un Ministru 
prezidenta varas funkcijas; Valsts 
prezidents nominē tiesneša kan
didātus un ierosina tiesnešu 
iecelšanu amatā; tiesnešus apstip
rina Saeima; par tiesnešu atcelša
nu no amata lemj Saeima.

Šajā ziņā labi būtu plašas 
sabiedrības komentāri, lai izraisī

tu diskusiju sabiedrībā, skolās un 
universitātēs, jo pārmaiņas 
Satversmē pašlaik ir vajadzīgas; 
mēs jau esam pieredzējuši to 
pašu strupceļu, ko piedzīvoja 
Kārlis Ulmanis un citi Latvijai 
labvēlīgi Latvijas pavalstnieki 20. 
gs. 30. gados. Esmu pārliecināts, 
ka pareiza varas sadale Satversmē 
un varas iecelšana krēslos, ko veic 
tauta vēlēšanu laikā, novērstu ļoti 
daudz pašreizējo problēmu, arī 
korupciju un ar to saistītās eko
nomiskās problēmas. Varu pare
ģot, ka tādējādi krasi samazinā
tos polītisko partiju skaits, jo 
nebūtu iespēju atsevišķiem polī
tiķiem tik viegli tikt pie varas, 
nodibinot atkal un atkal jaunas 
partijas; tas radītu ievērojamu 
stabilitāti valsts polītiskajā arēnā 
un visā valstī. 

Ekonomiskās norises un 
Latvijas ekonomija? Redzu plašu 
darbalauku nodokļu jomā, 
Latvijas vēsturiskās ražošanas un 
eksporta, kā arī atjaunojamās 
enerģijas laukā. Latvija varētu 
būt pilnīgi energoneatkarīga jau 
desmit gadu laikā. Tāpat mums 
jāveicina ģimeņu (viensētu) 
saimniecību atjaunošana laukos, 
jo to pilnīga iznīcināšana krievu 
okupācijas kolchozu laikos ir 
smagi ietekmējusi ekonomisko 
attīstību Latvijā šodien; tas ir 
pašlaik visīstākais cēlonis liela
jam bezdarbam lauku vidē visā 
Latvijā. Kopumā es skaidri redzu 
virzienus, kas būtu jāuzņem, lai 
stimulētu ekonomiju vairākās 
savstarpēji saistītās jomās, lai 
rastu jaunas darba vietas un 
ienākumus Latvijas iedzīvotā
jiem. Par ekonomijas tematu mēs 
varētu runāt ļoti gaŗi un plaši!

Kas jūs visvairāk iepriecina, 
dzīvojot Latvijā?

Mani iepriecina tas, ka Latvija 
ir un paliek latviešu tautas valsts 
un ka Latvijā ir jārunā latviski. 
Domāju, ka tas ir jāapzinās un 
jāiegaumē visiem Latvijas iedzī
votājiem, valsts valoda ir jāmācās 
visās Latvijas skolās, jo tas tā ir 
visā Eiropā un citās valstīs.

Kuŗi Latvijas polītiķi ir jūsu 
autoritātes, kāpēc?

Man personiski nav neviena 
polītiķa, kuru es uzskatītu par 
savu autoritāti; es esmu pats sava 
autoritāte, un tādam ir jābūt kat
ram Latvijas pavalstniekam. 
Šodien es atbalstītu Ģirtu Valdi 
Kristovski kā labāko polītiķi, kas 
varētu mobilizēt visus spēkus, lai 
izvestu Latviju no ekonomiskās 
krizes, un kas arī varētu Latvijai 
veidot ievērojami labāku polītis
ko un ekonomisko nākotni.

Ja Valsts prezidents jums 
lūgtu padomu, ko jūs viņam 
ieteiktu darīt pirmām kārtām? 
Un Valdim Dombrovskim?

Ieteikums Valsts prezidentam? 
Nekāda nopietna ieteikuma 
nevar būt, jo prezidenta izpildva
ra ir ļoti ierobežota. Tas nozīmē, 
ka prezidents ar savu personību 
vai prestižu var veikt tikai kos
mētiskas pārmaiņas. Ceru, ka 
tuvākā nākotnē Latvijas pavalst
nieki paši varēs izvēlēties un 
ievēlēt Valsts prezidentu.

Ieteikums Ministru preziden
tam Dombrovskim? Neizniekot 
Latvijai piešķirtos līdzekļus, bet 
likt tos lietā, lai ilgtermiņā radītu 
darba vietas un paceltu Latvijas 
produktu eksportu. Tādas jomas 
ir redzamas un attīstāmas.

Andrejs Mežmalis atklāj informatīvo semināru
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officials and commentators to 
justify the MolotovRibbentrop 
Pact and Stalin’s illfated alliance 
with Hitler because of what 
British and French leaders had 
done in Munich highlight a dan
gerous trend in Russian think
ing, according to a Moscow com
mentator.

Not only was the mendacity 
of the two actions fundamen
tally different – the British and 
French acted shamefully as part 
of an effort to maintain peace 
while Stalin acted shamefully to 
cover his seizure of the territory 
of neighboring countries, but 
the lessons the two have learned, 
Leonid Radzikhovsky says un 
der  score the difference (www.
ej.ru/?a=note&id=9405).

In an article in yesterday’s 
“Yezhednevny zhurnal,” the 
Moscow commentator says that 
there is no question that both 
Western Europe and the Soviet 
Union “conducted themselves in 
a mendacious fashion in the 

LAIKS

Pols Goubls

Window on Eurasia: MolotovRibbentrop and Munich Not 
Equivalent Then or Now, Radzikhovsky Says

1930s” in their dealings with 
Hitler.  But “there is mendacity 
and mendacity,” both at the time 
of action and in the lessons those 
who engage in it ultimately 
learn.

It is certainly true, he writes, 
that “Europe handed over 
Czechoslovakia to Hitler.” But 
“European politicians did not 
conclude secret deals and did not 
seize pieces of foreign territory.”  
And however cynical their 
actions, their goal was “an idiotic 
hope” of keeping the peace, 
something those who had expe
rienced the first world war felt 
was essential.

If the British and French did 
engage in a shameful action, 
Radzikhovsky notes, “Europe 
long ago learned its lesson.”  
Namely, the continent learned 
that “a lawbased policy is MORE 
PROFITABLE than one based 
on force alone – more profitable 
in a humanitarian, social, eco
nomic, and that means in a polit
ical sense.”

Indeed, he continues, “politics 
in contemporary Europe is con
centrated humanitarian sociolo
gy because the chief priority is 
not the size of GDP, not the size 
of production and not the level 
of consumption but the 
QUALITY OF LIFE.”  In short, 
the Europeans, horrified by the 

kind of politics on offer at 
Munich have changed.  

Some have suggested, he con
tinues, that Europe, having 
rejected the drives of the past for 
Lebensraum and the like has 
entered into “the twilight” of its 
history.  But what a twilight, 
Radzikhovsky says: Europe is at 
present “the most successful 
PROJECT in the History of 
Humanity,” except perhaps that 
of the United States.

Having rejected the politics 
that informed the Munich 
accords, Europe has entered not 
into “the end of history” but 
rather into “the end of CRUDE 
history” and has begun “ANO
THER history that Russians do 
not understand and thus view as 
‘boring,’” although in fact it is 
anything but that.

But in contrast, “the USSR [at 
the time of MolotovRibbentrop 
and later] conducted itself much 
more mendaciously than 
Europe,” the “Yezhednevny zhur
nal” commentator continues,  
and Russians now are being 
encouraged by their leaders to 
behave much more mendacious
ly than the Europeans are being 
encouraged by their leaders.

The explanations Russian offi
cials offered and continue to 
offer about why Stalin reached 
an agreement with Hitler are 

“simply a LIE,” Radzikhovsky 
points out.  Russia did not have 
to reach an agreement with the 
Nazi leader in order to prevent 
an alliance between Hitler and 
the West because the latter, hav
ing given guarantees to Poland 
showed that would not happen.

Thus, if Russians were honest 
with themselves, they would rec
ognize that the USSR had 
“ANOTHER way out,” Radzi
khovsky continues. It could “sim
  ply not have concluded agree
ments with anyone.”  Had Stalin 
done that, Hitler would have had 
to reckon with the possibility of a 
twofront war, something the 
Nazi leader very much wanted to 
avoid.

And the fallback argument that 
Soviet and now Russian officials 
often employ when they suggest 
that MolotovRibbentrop bought 
the Soviet Union time does not 
withstand examination, the Mos
cow commentator says.  Hitler 
would have moved West and 
then East at almost exactly the 
same time had there not been an 
accord with Stalin.

In any case, Radzikhovsky sug
gests, “the real motives of the 
USSR [in concluding the Mo 
lotovRibbentrop Pact and its 
secret protocols] were different.” 
They were “the simple, classical, 
‘healthy imperialist’ motives – a 

secret protocol and the seizure of 
the territories of others.” 

Moscow paid a price for all 
this, Radzikhovsky argues, first 
because of the resistance to Soviet 
occupation of these lands and 
then because it was precisely 
from them – the Baltic republics 
and Western Ukraine that “in 
19891990 began the collapse of 
the USSR.”  But the real tragedy, 
he suggests, is elsewhere and 
continuing.

Encouraged by their leaders, 
Russians still are unwilling to 
acknowledge that the Molotov
Ribbentrop Pact opened the way 
to war and that it was an imperi
alist act not only by Berlin but by 
Moscow.  And still worse, they 
have been encouraged by their 
leaders to view the cynical poli
tics of force that the Europeans 
have rejected as still the proper 
order of the day.

Indeed, the Moscow commen
tator concludes, Russians are 
being taught exactly the oppo
site lesson about Molotov
Ribben trop that Europeans have 
clearly learned from Munich.  
As their leaders have insisted, 
Russians are told to believe that 
“Comrade Wolf eats everything 
and listens to no one” and that 
“such it always was and such it 
will always be.

Laika slejās lasām, ka augusts 
dažādos platuma grados sanāca 
kopā nometņotāji, sākot ar 
„īkšķīšiem” un beidzot ar 
senčiem. Arī latviešu baptisti ik 
gadus sabrauc nometnē netālu 
no Kvēkertaunas (Quakertown) 
Pensilvānijas pavalstī. Kongresā 
notiek vēlēšanas, redzam arī 
pārskatus par naudas apgro 
zījumiem. Amerikas latviešu 
baptistu apvienību (ALBA) vada 
māc. Dr. Uldis Ukstiņš.  Viņš 
uzņēmās kongresa rīkošanu, 
viņu atkārtoti ievēlēja šajā 
amatā.

Kongresa sēdes norit samērā 
formālā gaisotnē ar delegātu 
balsošanām, balsu skaitītājiem, 
rezolūcijām un kases pārskatu. 
Dāsni Mārtiņa Jansona un Olafa 
Brūvera novēlējumi dod iespēju 
atbalstīt Rinkonas misionāru 
darbu Bolīvijā, viras virtuves un 
semināru Latvijā.

Bībeles studijas rosina 
pārdomas, sadalījušies grupās, 
varam izteikt savas domas par 
Bībeles tekstu. Šā gada virs
temats – „Staigājot Kristus ceļu”, 
iztirzājot Jēkaba vēstuli. Māc. 
O. Cakara izvēlētais temats bija 
„Kristus un mūsu mēle”, viņš 
apcerēja Jēkaba rakstīto: „Mēli 
neviens cilvēks nevar savaldīt... 
ar viņu mēs slavējam to Kungu 
un Tēvu, ar viņu mēs lādam 
cilvēkus, pēc Dieva līdzības 
radītus”. Kam der mēle?  Brī 
dinājumam – nestreb karstu, 
apdedzināsies! Jēkabs nerunā par 
mēli kā izgaršotāju, viņam rūp 
runāšana. Neaizstājams instru
ments, kā kuģim stūre, bet ja to 

nekontrolē, sekas ir bēdīgas.  Šis 
mazais loceklis spēj celt ienaidu 
uz mūžu, ja runājam bez apdo
ma – kas mēles galā, tas pa muti 
laukā. Jāsargas runāt runāšanas 
pēc, klusu ciest ir zelts.  Latviešiem 
daudz labu teicienu: iekod mēli 
zobos, palikt ar baltu mēli, pal
aist mēli, rādīt mēli, mēlnesim 
mēle niez.

Jēkaba vēstules autors ir nos
kumis, ka draudzēs rodas ne 
saticība, skaudība un ķildas un 
pamāca, ka ticība ir laba, bet 
ticība bez darbiem ir nedzīva.  Šo 
domu risināja saulrieta svētbrīdī 
māc. Dr. Pauls Barbins.  Kāds 
vīrs no Holivudas teicis, ka 
reliģijas jāiznīcina, jo viņš ļoti 
vīlies, neesot no ticības neko 
dabūjis, ieguvis. Jēkabs viņam 
paskaidrotu: protams, ka ne 
saņemam, jo ticība ir kalpošana, 
kas nozīmē došanu, ne ņemšanu.  
Kalpošanas gars mūsdienu pa 
saulē nav populārs, valda 
paviršība, egoisms, mantkārība.  
Ticīgiem jādzīvo šādā pasaulē, 
bet jāizvairās no tādiem neti
kumiem.  Mūsu rokasgrāmata ir 
Bībele.  Jācer, ka tā nestāv plauktā 
nelietota „kā no veikala plaukta 
nākusi”. 

Dzirdējām anekdotu par divi
em draugiem advokātiem.  Viens 
no viņiem sācis mācīt svētdienas 
skolā savā draudzē, lai spodrinātu 
savu tēlu, jo mūsu laikos kristīgs 
advokāts ir gandrīz pretrunīgs 
jēdziens. „Kā tu vari iedomāties 
mācīt bērnus? Man ir aizdomas, 
ka tev nav skaidri pat ticības 
pamatjēdzieni.  Esmu puslīdz 
pārliecināts, ka tu nevari pat 

noskaitīt tēvreizi,” pirmais sa 
cījis.

Draugs atbildējis: „Kas tur ko 
nezināt! Katrs bērns taču zina 
skaitīt: nu es gribu gulēt iet.”  
„Mana tu stundiņa!” pirmais 
apbrīnā izsaucies. „Man ne prātā 
nenāca, ka tu tik labi pārzini 
Bībeli.”

Juris Alksnītis runāja par 
tematu „Kristus un mūsu manta”. 
Padomā: kur ir tava sirds?  Mateja 
evaņģelija 6. nodaļā 21. pants 
saka: „Kur ir tava manta, tur būs 
arī tava sirds.”  Jākrāj tāda manta, 
ko kodes un rūsa nemaitā. 
Jādzīvo, paļaujoties uz Dievu, 
Viņš zina mūsu vajadzības un 
rūpējas par saviem bērniem. 
„Neraizējaties par to, ko ēdīsit un 
dzersit, un neuztraucieties, jo 
visu to meklē pasaules tautas.  
Jūsu Tēvs jau zina, ka jums viss 
tas vajadzīgs.  Dzenieties vairāk 
pēc Dieva valstības, tad jums šīs 
lietas tiks piemestas.” (Lūkas 12. 
nod.)

Visu dalībnieku iemīļots noti
kums ir ugunskura vakars pie 
kamīna ēdamzālē. To arvien 
prasmīgi vada Gatis Ķeris.  Šoreiz 
viņš spieda visus darbināt 
smadzeņu šūniņas, gudrojot, kā 
nobeigt parunas, no kuŗām viņš 
nolasīja sākuma vārdus. Pie
mēram: „Cirvis bez kāta...” Bija 
dažādi minējumi, kā parunu 
pabeigt: „nekam neder”, „ne 
pilnīgs darbarīks”, bet īstā atbilde 
ir: „...vīrs bez prāta”.  No vīru 
puses gan skanēja citāds 
minējums: „sieva bez prāta”. 

Sestdienas, 29. augusta vakara 
svētbrīdi ar svēto vakarēdienu 

vadīja Pēteris Aļļe Sanāksme 
noritēja svinīgā klusumā, un no 
telpas izgājām klusēdami, mēles 
valdīdami.

Svētdien, 30. augustā, pēc 
karogu uzvilkšanas un brokastīm 
gatavojāmies kongresa dievkal
pojumam, kuŗā dziedāja koris 
Guntas Plostnieces vadībā.  Vīru 
un sieviešu balsis bija labā līdz
svarā, klausītāji varēja prie  cāties 
par priekšnesumu, kas „garu 
pacilā”.  Visas sanākšanas sākām 
un beidzām ar kop  dziesmām. 
Vienreizējs notikums bija dziedāt 
no 70 gadu vecām grāmatām, ko 
bija atvedis Žanis Gertners (Jaunā 

skaņu rota).  Pavadījumu, ievadu 
un izskaņu raiti spēlēja pianiste 
Sarmīte Aļļe.  

Saldsērīgs nobeigums skais 
tajām dienām bija Paula un Ag 
neses priekšnesums, viņi duetā 
dziedāja vienkāršās, visiem mīļās 
bērnu dziesmas no ,,Bērnu kok
les”.  Tad atlika tikai nolaist karo
gus un teikt ardievas draugiem, 
draudzenēm un vietiņai, kur 
atstājam vēl vienu atmiņu 
kamoliņu jau tā prāvajai atmiņu 
kaudzītei galā. Līdz citai reizītei 
– iespējams nākamā kongresā 
2010. gada augustā.                                

 L. P. 

Baptistu kongress un nometne
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25. augusta
komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
3059 1 6,00 0,40 1,60

90119 3 9,25 1,25 2,00
180209 6 10,25 1,50 2,30
270299 9 10,50 1,65 2,30
367395 12 12,00 1,85 2,50

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 01.09.2009. 

Pēdējos mēnešos 
daudz ticis runāts 
par to, kādam bur
tam tuvāka ir lielā 
krize Latvijā. Nu 
jau ir atkritis burta 
V variants, kas iz
teic strauju lejup 

kritienu, kuŗam seko tikpat ātra 
atkopšanās. Nākamais kandidāts 
ir U – straujš kritiens, tad kādu 
gadu vai divus sēdēšana krizes 
bedrē, un tam seko atkopšanās. 
Pirmā burta daļa jau ir iezīmēta, 
bijis straujš ekonomiskais lejup 
kritiens. Tas ir krietni palēninā
jies, bet, vai esam sasnieguši 
burta dziļāko vietu, par to vēl 
tiek spriedelēts. Valdošais vie
doklis pašreiz saskata maz pār
maiņu gada turpinājumā, bet 
atkopšanos redz, sākot ar nāka
mā gada pirmo ceturksni.

Cik pamatoti ir šie zīlējumi, to 
pateikt ir jau daudz grūtāk. Ja 
2010. gada budžetu sastādīs 
atbilstoši Starptautiskā valūtas 
fonda (SVF) prasībām, tas izde
vumos vēl jāsamazina par 500 
miljoniem latu. Kā to izdarīt? 
Būtībā visas ministrijas jau ir 
samazinājušas izdevumus, me
žonīgi griezušas veselībai un 
izglītībai paredzētos līdzekļus, 
mazāk samazināti ir ministriju 
un ar tām saistīto aģentūru un 
pakārtoto uzņēmumu štati. 
Problēma rodas, ja tos griež un 
vēl samazina štatu algas visās 
iestādēs. Samazināsies ieņēmu
mi no nodokļiem, ko pašreiz 
maksā šie valsts nodarbinātie, kā 
arī palielināsies sociālie izdevu
mi, jo atlaistie taču palielinās 
bezdarbnieku rindas un būs val
stij jāuztur. Cik gaŗš, tik plats.

SVF un visi citi ārzemju spe
ciālisti, kas pētījuši Latvijas 
nodokļu struktūru, atzīst, ka šeit 
sistēma ir netaisnīga, tā ļoti 
apgrūtina nabadzīgāko tautas 
daļu, bet atvieglo dzīvi bagāta
jiem. Daļēji tas tā ir daudzās 
zemēs  it sevišķi ASV un lielā
kajā daļā citu kapitālisma citade

Ar kādu burtu raksturot krīzi?
ļu, kur maz attīstīta sociālā aprū
pe un vārgas arodbiedrības. Daļa 
Latvijas bagāto cilvēku no no
dokļiem spēj pilnīgi vai vismaz 
daļēji izvairīties, bet tie, kuŗi 
dzīvo no algas, to nevar.

Tā kā algas pēdējos gados ir 
strauji kāpušas, valstī ir savairo
jies to cilvēku skaits, kuŗu mēneš
alga jau rakstāma ar četriem 
cipariem, bet tagad tās atkal tiek 
samazinātas vai daudzi no iene
sīgajiem posteņiem ir likvidēti. 
Tāpēc valstij ieņēmumi no šī 
sektora ir stipri samazinājušies. 
Līdz šim visas algas tiek apliktas 
ar vienādu nodokļu likmi. Runā, 
ka tās vietā vajadzētu ieviest divu 
vai vairāku pakāpju progresīvās 
likmes – jo lielāka alga, jo aug
stāka nodokļu likme. Idejas opo
nenti pareģo, ka progresīvā likme 
nedarbošoties, jo bagātie to apie
šot. Tas nu nav saprātīgs argu
ments, ja cenšamies veidot godī
gu valsti. Tomēr jāatzīst, ka paš
reizējā algu situācija gan nesola, 
ka progresīvā nodokļa veidā ie
vērojami palielinātos valsts ienā
kumi.

Vēl paliek īpašuma nodoklis, 
ar ko pašreiz aplikta tikai zeme, 
bet ne uz tās uzbūvētās ēkas. Arī 
šis nodoklis būtu jāievieš taisnī
gi, lai atkal galvenais maksātājs 
nebūtu nabadzīgais gals, kur cil
vēki mīt samērā mazos dzīvok
ļos vai mazās savrupmājās. Pie
mēram, lielai, bet samērā maztu
rīgai ģimenei vajadzīga daudz 
lielāka dzīves platība nekā kādai 
pensionāru ģimenei.

No daudzajām variācijām, kas 
likuma rakstīšanas procesā ir 
minētas, loģiska būtu kāda ar 
nodokli neapliekama platība ik
vienam ģimenes loceklim. Bet 
kā noskaidrot, kas kur dzīvo un 
kādas atlaides katram īpašumam 
pienākas? Rīgā, piemēram, ne
trūkst tukšu dzīvokļu, kuŗos 
skaitās pierakstīti cilvēki, kas tos 
sen jau atstājuši. Ja gribam no
dokļa iekasēšanu sākt jau ar 
nākamo gadu, kā izdosies tik īsā 

laikā noskaidrot, kas kur tiešām 
dzīvo?

Tāpēc plānotāji sliecas šo 
nodokļa uzlikšanas veidu aizstāt 
ar tādu, kas nevienam nekādas 
atlaides nedod, bet visi maksā 
par pašreizējām apdzīvotām pla
tībām. Varētu dot atlaidi maztu
rīgajiem, kuŗi iesniedz pēc tās 
prasību, vispirms katru pārbau
dot un tad piešķiŗot attiecīgo 
atlaidi. Galvenais jau ir iekasēt 
no tiem, kas sacēluši dižas mājas 
ar tornīšiem un tagad ne par ko 
nemaksā. Citi tomēr šaubās, vai 
ar šo nodokli būs iespējams ieka
sēt lielas summas, vai tas budže
tam dos cerēto atslogu.

Valdībai parādu kurpe tik sāpī
gi vairs nespiež, jo tā ir saņēmusi 
ES un SVF aizdevumus par ļoti 
izdevīgiem procentiem. Pēdējos 
mēnešos valsts budžets ieņēmu
mos pildās, apmēram kā plānots, 
tikai izdevumu daļa vēl ir dziļi 
minusos. Tomēr ārzemju valūtas 
rezerves jūlija beigās, kā ziņo 
Latvijas Banka, sasniegušas 
2,727 miljardus latu, bet ārzemju 
rezervju aktīvu kopējais dau
dzums bijis pat 2,84 miljardi 
latu. Turklāt jau labu laiku ir 
pierimusi inflācija, pašreiz pat ir 
maza deflācija, ko veicina vasa
ras laiks un zemās dārzeņu un 
sakņu cenas.

Latvijas eksports ir stingri kri
ties, bet to atsveŗ vēl zemākais 
importa līmenis, kas kopā ar 
plašo transporta un citu pakal
pojumu sfairu palīdzējis tekoša
jam kontam, kuŗš vēl nesen bija 
vairākus miljardus minusos, bet 
tagad nonācis pat plūsos. Grūtie 
laiki ir palīdzējuši sekmīgākajai 
eksportieŗu daļai samazināt 
ražošanas izdevumus un kļūt 
veiksmīgākiem konkurentiem. 
Tomēr jāievēro, ka Latvijas valsts 
ir nabadzīga salīdzinājumā ar 
bagātajām eksportvalstīm un 
nespēj savai eksporta rūpniecī
bai palīdzēt tā, kā to spēj Vācija, 
Zviedrija vai Holande.

Burts, no kuŗa visvairāk baidās 

ekonomisti, ir W. Tas raksturo 
ekonomiju, kuŗā pirmajam kri
tienam un īsam atkopšanās 
mirklim seko atpakaļkritiens. 
Pašreiz daudzās valstīs  Vācijā, 
Ķīnā, ASV un citur apstākļi sāk 
rādīt dažas uzlabošanās pazīmes, 
ko sekmējusi valdību efektīva 
iejaukšanās saimniecībā, mākslī
gi ieplūdinot tautas saimniecībā 
milzīgus līdzekļus no valsts re
zervēm. Šī palīdzība no valdības 
puses nevar būt ilgstoši, jo lī
dzekļi, ko tādējādi ieplūdina 
saimniecībā, ir ierobežoti, bet 
izraisītās sekas var radīt grūti kon
trolējamu un postīgu inflāciju.

Pašreiz ekonomisti nemierīgi 
vēro notikumus un jautā, vai 
valdību īslaicīgā iejaukšanās 
saimniecībā neizraisīs Wtipa 
krizi, resp., kad valsts pabalsti 
apstāsies, saimniecība atkritīs 
atpakaļ dziļajā krizē, ko papildi
nās ieplūdušās naudas izraisīta 
inflācija.

Vienādi, otrādi vai trešādi, pē
dējais un pats bēdīgākais scēnā
rijs ir krize, ko raksturo uz otru 
pusi apgriezts burts J. Kritums, 
ilgstoša krize, no kuŗas pasaule 
atkopjas lēni, ļoti ilgā laika posmā.

Vienalga, kāda būs šībrīža kri
ze, Latvijai to pārdzīvot ir daudz 
grūtāk, jo valsts vēl nebija atko
pusies no padomju okupā cijas 
izraisītajām grūtībām. Stāvokli 
pasliktina tas, ka Latvijā jopro
jām dominē nedaudzu oligarchu 
privātās intereses, niecīgs, bet 
ietekmīgs konjunktūras izman
totāju slānis ir sagrābis nesamē
rīgi lielu daļu valsts bagātības 
un, kontrolējot valsts polītisko 
dzīvi un valdības institūcijas, 
izmanto situāciju, lai lielie ES 
pabalsti un citi līdzekļi nonāktu 
galvenokārt viņu kabatās. Paš
reizējā Saeima, kas ir šo interešu 
ietekmē, mēģina arī krizes laiku 
pārvarēt, paturot savu ietekmi. 
„Kleptoparazīti pārvalda mūsu 
valsti, ir to sagrābuši. Viņi kavē 
nepieciešamo reformu ieviešanu 
valstī,” kādā rakstā avīzē  situāci

ju raksturo polītikas zinātnieks 
Jānis Bērziņš.

Līdz nākamajām vēlēšanām ir 
palicis mazliet vairāk nekā gads. 
Laika pietiek, lai izveidotu polī
tisko spēku, kas spētu ieviest 
radikālas pārmaiņas un nostum
tu malā pašreizējo kliķi. Vai tas 
notiks? Tam nepieciešama tautas 
inteliģences līdzdalība, kuŗa 
kopš tautas trešās atmodas pro
cesa nobīdīta malā un propor
cionālu polītisko ietekmi sev nav 
atguvusi.

Pašreiz valsti vada Valža 
Dombrovska valdība. Visas zī
mes rāda, ka viņš strādā godīgi, 
bet ir bezspēcīgs pret savtīgo 
interešu kontrolēto Saeimas val
došo koaliciju. Valsts budžeta 
plānotājs Einars Repše nav taut
saimnieks. Turklāt viņš ir arī 
gluži neietekmīgs Saeimas val
došās koalicijas priekšā, jo tā 
diktē arī budžeta plānošanu 
nākamajam gadam. Situāciju 
Latvijā, protams, redz un vismaz 
daļēji saprot ārzemju aizdevēji 
no ES un SVF. Taču pārmaiņām 
iespējams nākt tikai no pašu lat
viešu vidus, un to vēlētos arī 
mūsu atbalstītāji ārzemēs.

Ir apsveicama Jaunā laika, 
Pilsoniskās savienības un sabied
rības citai polītikai izrādītā inte
rese sadarboties un veidot no 
oligarchu interesēm neatkarīgu 
bloku. Pašreiz šim grupējumam 
trūkst pieredzes, kā sadarboties 
un veidot uz kopīgām intere
sēm būvētu savu koaliciju, iero
bežojot savstarpējās atšķirības. 
Ja viņi spēs savas rindas papla
šināt ar cilvēkiem no ārpuses, 
kuŗiem ir liela vadīšanas un 
samierināšanas māka, šī trijot
ne varētu kļūt par kodolu no 
oligarchu interesēm brīvam 
polītiskam blokam. No šī kodo
la var izaugt spēks, kas 2010. 
gada vēlēšanās iegūst Saeimā 
vairākumu un nodrošina stabi
lu polītisku vadību valstī. Taču 
ideāli apstākļi nerodas paši no 
sevis, tie jārada polītiķiem ar 
augstu valstiskuma apziņu un 
godaprātu.

Ojārs Celle

Vērojot notikumus un attieksmi 
pret kaŗā kritušo kaŗavīru apbe
dījumu saglabāšanu un apzināšanu 
Latvijā, rodas neizpratne par mūsu 
neatsaucību un samērā paviršo 
attieksmi pret savu kaŗos kritušo 
varoņu atceri. Tas it sevišķi sakāms 
par Otrā pasaules kaŗa drāma
tiskajiem notikumiem Latvijā. 
Esmu darbojies vairākos Latvijas 
pagastos. Jelgavas rajona Ozol
nieku, Sidrabenes, Valgundes, 
Dobeles rajona Jaunpils, Annenie
ku pagastā esmu atradis atsaucīgus 
pašvaldības darbiniekus. Arī Jel
gavas pilsētā. Nepamatotu norai
dījumu līdz ar aizliegumu veikt 
pārbedīšanas darbus esmu saņēmis 
Bauskas rajona Bārbeles un Vec
saules pagastā. Jelgavā A/S “Latvi
jas Keramika” prasa Ls 3000 
iemak   su zondēšanas darbu atļau
jas saņemšanai. Nebūtībā gaist 
tieksme  uzkopt un sakārtot savu 
kaŗos kritušo kaŗavīru apbedīju
mus. Pēdējā laikā Krievija izrāda 
apbrīnojamu centību savu Otrā 
pasaules kaŗā kritušo kaŗavīru 
kapsētu izveidošanā. To gan nevar 
teikt par Pirmā pasaules kaŗa 
apbedījumu vietām.

Labs paraugs mums ir Vācijas 
humānā attieksme pret savu un arī 
pretinieku kritušo kaŗavīru atceres 

Vācijas pensionāri Latvijā uzkopj Pirmā pasaules kaŗā kritušo kapus
godināšanu. Katru vasaru Latvijā 
ierodas vairākas jauniešu, Vācijas 
armijas kaŗavīru grupas, kas 
uz kopj, sakārto senākās un ierīko 
jaunas kopkapsētas. Ar apbrīnu 
no  skatījos 30 Vācijas pensionāru 
grupas darbos Pirmā pasaules kaŗa 
vācu kaŗavīru kapsētā Kalnciemā 
pie Lāču kroga. Viņi visi ir Vācijas 
kaŗavīru kapsētu aprūpes Tautas 
savienības biedri vai atbalstītāji. 
Divi ir pat no Šveices. Latvijā viņi 
atbraukuši pirmo reizi. Pirms tam 
strādājuši Lietuvā, Austrijā. Ar 
transportu viņus nodrošinājusi 
Vācijas armija. Darbā vērojama 
liela atbildība un disciplīnētība, 
kat  ram uzdots savs darbs. Viņi 
strādā arī sestdienās, bet svētdienas 
izmanto ekskursijām, lai iepazītos 
ar Latviju. Par toreizējo humānis
mu liecina, ka līdzās 135 vācu un 
vienam somu kaŗavīram apbedīti 
arī kritušie 15 Krievijas strēlnieki, 
kuŗi, iespējams, ir latvieši, kas 
1916. gada Ziemsvētku kaujās 
forsēja Lielupi. Par kopējām vācu 
un latviešu cīņām pret Sarkano 
armiju 1919. gadā liecina viens 
kritušais vācu Dzelzs divīzijas 
kaŗavīrs. 

Tas viss liek domāt un jautāt  
kad pienāks mums, latviešiem, 
šādi laiki un šāda attieksme, kad 

Saeima un Ministru padome pie
ņems attiecīgus līgumus, kas sti
mu  lēs un nodrošinās atbilstīgu 
attieksmi pret saviem varoņiem, 
un kad aktīvā darbībā iesaistīsies 
arī Aizsardzības ministrija, armija 
un zemessargi? Vācieši svešā zemē 
 Lat vijā pārbedījuši katru trešo 
Otrajā pasaules kaŗā kritušo, bet 
mēs savā valstī  katru septiņ pads
mito kaŗavīru.

Aldis Hartmanis,
Brāļu kapu komitejas Jelgavas 
nodaļas priekšsēdis
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Ir Dziesmu svētki, un man liekas, 
Cik labi, ka mēs satiekamies;
Uz krāšņā Dziesmu svētku fona
Mūs smaidot sagaid’ Hamiltona.

Tā dziedāja Čikāgas Piecīšu un 
Draugu koncerta noslēgumā. Bet 
vispirms par to,  kā viss iesākās. 
Esam sapulcējušies uz Piecīšu 
mēģinājumu Sidrabenē, un otrā 
rītā mūs pārsteidz iebraucēju 
masas, kas pulcējas, lai piedzīvotu 
vienu no oriģinālākajiem dzies
mu svētku sākumiem. Pa glīti 
ap  koptiem mauriņiem virzās 
krāšņas dejotāju un koristu gru
pas. Tur drīz vien virpuļo, plīvo, 

lēkā un skan ap 400 koristu un 
dejotāju atvestais ciema kukulis 
gan no Rīgas, gan laukiem. 
Mums diemžēl daudz no tā paiet 
secen, un tikai mēģinājuma pār 
traukuma brīžos izejam uz 
balkona un aplaudējam.

Šoreiz esam sabraukuši no 
malu malām starptautiskā sastā
vā – no ASV Armands Birkens, 
Janīna Ankipāne, Alberts Leg
zdiņš un Uldis Streips, no Ka 
nadas Linda Maruta un Alberts 
Vītols un no Latvijas – Lorija 
Vuda un akordeonists Rolands 
Zelčs, kuŗš jau kārtīgi samēģinā
jies ar Hāgenskalna mūzikan
tiem. Mūsu mēģinājuma laikā 
aiz durvīm čalo svētku dalībnieki. 
Drošākie, no Latvijas, nāk iekšā, 
stājas mums blakus vai arī pie
aici na mūs pulciņā un knipsē ar 
saviem Nikoniem, Olimpijām un 
Kanoniem.

Tā mums iet secen arī vērtīgais 
Laimas Muktupāvelas referāts 
“Latvieši un to dieviņš”, par kuŗu 
vēlāk dzirdam izcilas atsauk
smes. Labi, ka Laimu dzirdēsim 
nā  kamgad Gaŗezera vasaras 
vidus  skolā (GVV) kā vieslektori.

Nākamājā dienā pārceļamies 
uz Hamiltonu un apmetamies  
Crown Plaza viesnīciņā. Te 
jābrīdina mūsu “seniori”. Pirms 
izraugāmies istabas, jāpārlieci
nās, vai viesnīcai ir izsūtāmo 
zēnu apkalpe. Mūs pārsteidza 
tas, ka tādu nav, un pašiem 
jāstumjas ar nepierastiem ratiem. 
Vispirms nobraucu nepareizā 
auto novietnes stāvā, tad, mek
lējot savu istabu, nosvīdis stum
jos ar ratiem, no kuŗiem krīt 
laukā visādas “peķeles”. Ista
bu neizdodas at  rast, jo atkal es 
mu nepareizā stāvā. Pārāk skaļi 
sevi kritizēt arī ne  varu, jo vis
apkārt mudž tautieši un paziņas.

Tikpat lieliski kā Saules svētki 
Sidrabenē, izdodas arī svētku 
Atklāšanas koncerts Hamiltonā 
“Sitiet bungas”. Skatuve pildās 
maziem, jauniem, vecākiem 
mūzikantiem, ansambļiem un 
solistiem. Jā, pat rokmūzikas 
akordi, liekas, sader ar tautas 
mūzikas ritmiem. Priecājamies 
par mūsu Lindas Marutas 
enerģisko stāju un skaisto solo 

Arī es biju Dziesmu svētkos!
dziesmu “Mātes karogs”. Tā viņai 
ir laba iesildīšanās mūsu nā 
kamdienas izrādei. 

Piektdienas priekšpusdienu 
pavadām, iekārtojot skatuvi un 
mēģinot. Ierodas pulciņš bērnu 
no Hamiltonas un Toronto 
latviešu skolām, kā arī četri 
viesdziedātāji no Īrijas latviešu 
bērnu grupas “Mazais letiņš”. 
Sadziedāšanās  rit ātri, jo Linda 
un vietējās skolotājas ir veikušas 
labu darbu.

Pēcpusdienā pārceļamies uz 
Sheraton viesnīcu, kur mums 
ierādītas telpas mēģinājumiem. 
Tik tikko atrodam laiku apstaigāt 

svēt ku tirdziņu, kur 
galdi lūst no lat
viskām mantām. 
Ar tautiskiem cim
diem vien varētu 
ietērpt slēpotāju 
bataljonu. Un kur 
tad vēl rotaslietas 
un Rīgas pa  no rā
mas krāsainās liel
formāta fotografi
jas!

Apstājamies pie 
Laika avīžstenda, 

un no Dianas Rudzītes rokām 
saņemam brīveksemplāru. Tādu 
saņemam arī no Latvija Amerikā 
redakcijas.

Apskatām bagātīgo tvartu 
klāstu, starp tiem mūsu jaunākie 
“Čikāgas Piecīšu zelts” un “Kad 
Latvijai bij’ 90”. Tos dūšīgi tirgo 
mūsu saimnieciskā vadītāja Ilze 
Ievāne kopā ar savu meitu In 
grīdu. Acis un vēderu kārdina 
“Lāču maizes” kukuļi, kas at 
lidināti no Latvijas. Oriģinālākais 
piedāvājums tirdziņā noteikti 
bija plastikas maisiņā ielikta 
pieclatnieka zīme ar uzrakstu 
“Dāvana manam policistam”.

Atrodam arī laiku apmeklēt 
Toronto latviešu centra kulinā
rijas stendu – lauku virtuvi ar 
kū  pošiem katliem un cepešpan
nām. Par pieklājīgu naudassum
mu var tiešām pieklājīgi saēsties. 
Par to, ka šis projekts ir izdevies, 
apliecina gaŗās rindas un ēdāju 
taukainie smaidi. Ēdienkartē pie
dāvātie ēdieni ir sātīgi, veselīgi 
un latviski. Kā Ilmārs Dzenis reiz 

kādā “skitā” teica:  “... un beigās 
nāca torte ar putukrējumu un 
īsta pupiņu kafija”. Torti gan 
neredzējām, bet ābolu un biez
piena kūkām nevarējām paiet 
gaŗām. Žēl, ka pie siļķēm eļļā 
pienācu par vēlu. Tās jau bija 
nozvejojuši tie, kuŗi visu nakti 
bija mēģinājumos. 

Jācer, ka Milvoku dziesmu 
svētku rīcības komiteja ņems 

vērā Toronto centra pavāru snie
 gumu un iekļaus tādu arī savā 
svētku programmā. Tad nebū
sim pārsteigti Milvoku ielās 
redzēt autobusu no Toronto ar 
plakātu “Official Latvian Songfest 
Kitchen”.

Noskatāmies dziesmu spēli 
“Meldermeitiņa”. Esam pārsteig
ti, ka no sen radītā darba ir 
izšķīlies tik svaigs un skanīgs 
uzvedums. To paveikusi ne tikai 
talantīga režisore Jolanta Linde, 
bet vesels pulks gan veco 
skatuves dūžu, gan jaunās  
audzes talantu, kuŗi spēruši pir
mos skatuves soļus Toronto un 
Gaŗezerā. Jaunības enerģiju iz 
staro meite ņu grupiņa, pie 
čalodamas skatuvi. Sevišķi iz  
ceļas Baibas Bre dovskas solo 
dziedājums. To ievē  rojis arī 
komponists Andrejs Jansons un 
steidzas viņu angažēt 2011. ga 
da Gaŗezera Kultūras dienu 
dzies  mu spēlei “Dadžu Juris” 
(Jāņa Širmanta stāsts, Andreja 
Jan sona mūzika, GVV jauniešu 
orķestris un aktieŗi Andas 
Berkholdas režijā).

Piektdienas rītā skaņu apa
rātūras pārbaude sarīkojuma 
zālē. Mazliet pārkārtojam skatu
vi, jo milzīgā skaļruņu grēda aiz
sedz skatu sānos sēdošiem ska
tītājiem. Kritiskās pārdomas iz 
kliedē bērnu ansambļa ierašanās, 
un mēģinājums ar septiņpad   smit 
Kanadas un četriem Īrijas dzie
dātājiem var sākties.

Pēcpusdienā atkal dodamies 
uz Sheraton viesnīcu, kur mums 
atvēlēta istaba pēdējam slī pē
jumam. Vakarā zāle pildās ātri. 
Vēl tiek ieripināti papildu galdi, 
un tad koncerts skaitās iz 
pārdots. Uzkāpis uz skatuves, 
ziņoju, ka ekonomisku apstākļu 
dēļ esam samazinājuši ansambļa 
sastāvu, un Armanda Birkena 
šovakar nebūs. Šo ziņojumu 
skatītāji uz  ņem ar daudz 
balsīgiem  “āā!” “oo!” un “nēē!” 
Tomēr kad piesaku apsveicēju,  
Toronto pilsētas daudzkultūras 
ministrijas pār  stāvi Krišņu 
Svāmi, publika viņu saņem 
priecīgiem aplausiem, jo uz 
skatuves ar indiešupa kistā

niešu turbānu galvā uzsoļo 
Armands Birkens. Publika ir ar 
labu humora izjūtu – apliecina 
sirsnīgie smiekli un aplausi, ko 
Armands izraisa ar savu asprā
tīgo monologu. Arī dziesmām 
ir laba piekrišana. Latvijā klausī
  tā   ji vēlas dzirdēt savas “mīļ
dzies miņas”, taču šejieniešiem 
vajag kaut ko jaunu. Labi, ka 
Alberts Vītols un Linda Maruta 

par to padomājuši, viņi dzied 
ilgi nedzirdētu Lolitas Ritmanes 
duetu “Vai tu vari man tagad 
pateikt” no mūzikla “Eslingena”. 
Pirmatskaņojums ir dziesma ar 
jaunās dzejnieces Ramonas 
Frišmanes vārdiem “Latvijai”, 
ko liriski sabalsojušas un izjusti 
nodzied Lorija, Linda un Janīna. 
Tā dueti mainās ar grupas 
dziesmām, humoristiskās ar 
pat riotiskām un Armanda solo 
ga  ba liem. Lieliski turas arī 
bērnu ansamblis, priecīgi vici
not no Latvijas atvestos 
karodziņus.

Mums ir arī velījums Īrijas 
latviešiem, kuŗi pirms diviem 
gadiem izrāva mūs no pelnītās 
“pensijas”. Dziedam “Sveika, Īri
ja!” kopā ar Īrijas koŗa eLVē un 
bērnu ansambļa “Mazais letiņš” 
enerģisko diriģenti Ingūnu Grie
tiņu.

Izrādes gaitā labi veicas po 
lītiskā satīra. “Ārzemju ziņās” ar 
Uldi, Albertu un Loriju atskan 

skaļākā smieklu šalts, kad Uldis 
lasa: “Mācoties no Hamiltonas 
Sheraton  problēmām ar liftiem, 
Milvoku Hyat viesnīca jau tagad 
tiek pārbūvēta par vienstāvu ēku 
bez liftiem”.

Man pašam izdodas polītiskais 
monologs, tēlojot jauno Rīgas 
pilsētas galvu Nilu Ušakovu. 
Koncentrējoties uz krievisko 
akcentu, beigās piemirsu zīmīgo 
divrindi:
“Pašreiz esmu Rīgas Domes rezi
dents,
A, varbūt pēc pāris gadiem – jūsu 
prezidents!”

Kā vienmēr, izrādes noslēgumā 
obligātā piedeva “Made in Latvia” 
un tradicionālais “Heilaili”. Pub
lika dūšīgi turas līdzi abos dzie
dājumos – vecākā paaudze uz 
manīgi paceļ svečtuŗus ar pilo
šām svecēm, jaunākie virs gal
vām vicina mobilos telefonus, 
liekas, ka zālē būtu jāņtārpiņu 
invāzija. Tad ar pēdējo pantiņu 
pieliekam skanīgu punktu: 
“Mājās braucot tagad sauksim:
Uz Milvoku dziesmu svētkiem 
brauksim!“

Pēc izrādes tradicionālie ziedi, 
apkampšanās ar pazīstamām un 
nepazīstamām dāmām. Manām, 
ka publika novērtējusi ne tikai 
ansambļa 45 gadu darbību, bet 
arī to, cik labi Linda Maruta un 
Alberts Vītols iekļāvušies an 
samblī. Tos, kuŗi izrādē ienāca 
starpbrīdī, varu mierināt, ka visu 
koncertu filmēja vēsturisko noti
kumu video chronisti LATV 
grupa no Hamiltonas, un Piecīšu 

koncerts kopā ar citiem svētku 
uzvedumiem vēl šogad būšot 
pieejams DVD formātā.

Jauki, ka uz brīdi iznāk laiks 
piesēsties pie galda kopā ar Valdi 
Muižnieku. Viņš priecājas par 
visu svētku norisi – noticis pa 
grieziens, un Dziesmu svētku 
vadība ir jauno rokās. Valdim ir 
arī labi vārdi par mūsu ansam    bli – 
balsis vēl esot skanīgas un hu  mors 
sprēgājošs. Paldies, Val di, par 
Tavu pēdējo komplimentu!

Kā pa viesnīcas virpuļojošām 
durvīm skrienam pakaļ citiem 
svētku sarīkojumiem. Vēl kopā 
ar Lindu un Albertu Vītolu 
piedalāmies intimā dzejas un 
dziesmu vakarā “Pie vīna glāzes”. 
Dziedam solo, duetus un beigās 
“Vecpiebalgu”, kam sirsnīgi dzied 
līdzi Latvijas koristi.

Svētdien rakstnieku cēlienā 
daudz “In Memoriam”. Dalīb
nieku skaits sarūk, bet kodols vēl 
turas. Nākotnē vajadzētu tā, lai 
katram dzejniekam vai rakst
niekam ir līdzi atvesta jauna 
grāmata, lai publika to turpat 
varētu iegādāties.

Par saviem iespaidiem Ha 
miltonā un Tautasdeju liel
uzvedumu īpaši jau rakstījis 
mans kollēga Armands Birkens. 
Vēlos tikai pieminēt, ka Kopkoŗa 
koncertā sēdēju balkonā tuvu pie 
skatuves. Pirmo reizi varēju labi 
novērot diriģentu žestus un to, 
kā koristi uz tiem reaģēja. Radās 
iespaids, ka diriģents Ints 
Teterovskis ir sieviešu koristu 
mīlulis, un laikam tāpēc tās 
dziedāja ar tik smaidīgām acīm. 
Vēlāk radās pārdomas par di 
riģentu tērpiem. Koristi izskatījās 
tautiski uniformēti, toties diri
ģentu individuālitāte izpaudās 
viņu tērpu dažādībā – no tautiskā 
ar jātnieku zābakiem līdz smo
kingiem un formāliem melniem 
vai baltiem svārkiem.

Lieluzvedumā priecājāmies 
par krāšņajiem Latvijas dejotāju 
priekšnesumiem, bijām sajūs
mināti, ka Zigis Miezītis saņēma 
pelnītu 50 darbības gadu su 
minājumu: ziedus un sieviešu 
dejotāju skūpstus. Arī mana 
sieviņa no arēnas otrās puses 
aizrāvās un sūtīja tik daudz gaisa 
skūpstu, ka bija jāaizrāda – nu 
jau pietiks!

Nākamajā dienā vēl skrējiens 
uz tirdziņu, kur iegādājos Lāču 
maizes kukuli – melnu un smagu 
kā apsvilinātu sivēnu.

Veicam arī apmaiņas darījumu 
ar Vilni Baumani. Viņam tiek 
jaunākais Piecīšu tvarts, man  
“Trīs no Pārdaugavas” visu dzies
mu kollekcija trīs tvartos.

Svētdien vēl uz glāzi vīna pie 
Latvijas vēstnieka Kanadā Mar
ģera Krama. Tur izdevība per
soniski pateikties krāšņo svētku 
organizētājiem Vizmai Maksiņai, 
Baibai Bredovskai un daudziem 
citiem.

Nākamajā rītā atceļš uz Gaŗ 
ezeru un piecām nedēļām kul
tūras darbā GVV. Braucot klau
sāmies “Trīs no Pārdaugavas” 
dziesmas un abi ar Skaidrīti dzie
dam līdzi, pārrunājam svētkos 
redzēto un dzirdēto, līdz  nākam 
pie slēdziena: “Cik labi, ka esam 
latvieši!”

Vēl arvien Dziesmu svētku 
iedvesmots 

Alberts Legzdiņš
Foto: Jānis Tannis

Alberts Legzdiņš koncerta 
tērpā
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šo naksniņu negulēt, bet iet cie
mos pie saimnieces, kas dos alu, 
brandavīnu.  Ar dziesmām „Laid 
iekšā, saimeniece” un „Ai, nama 
māmiņa” pie saimes ļaudīm 
ieradās čigāniņi, ķekatiņas, 
budelīši. Tie bija naski saimes 
ļaužu izjautātāji, bet arī visādu 
labumu novēlētāji. Sagriezušies 
„Ķekatnieku deju”, izpēruši 
vedekliņu, piezobojuši veco 
puisi, viņi kopā ar saimes ļaudīm 
nodejoja un nodziedāja „Svētki 
ledus pilī”. Mājinieki apveltīja 
budeļu vecajo, paēduši un 
padzēruši visi pārgāja pie laimītes 
vēlējumiem. Lai Dievs dod divas 
vārpas viena stiebra galiņā, saim
niekam ilgi dzīvot, labi redzēt, 
saimniecei – pulka mazu 
sivēniņu! Kad Ziemsvētki 
aizgājuši, ar Dieviņu sanākušie ar 
Dieviņu šķīrušies, ar Dieviņu 
palikusi šī svētītā Kursas istabiņa. 
Jaunieši smaidīdami, acīm mird
zot, dejoja skaisto deju „Saule 
nāk”. Pēc tās varēja mazliet atvilkt 
elpu, kamēr Maija Riekstiņa 
pastāstīja par nākamo dziesmu. 
Un tad atskanēja „Baltais 
solījums”, un jaunieši tiešām šķita 
kā dziesmā teikts – kā balta svītra 
karogā. Šī ir viena no tām 
dziesmām, ko dzirdot, vienmēr 
savās gaitās apstāsies pussolī un 
atvērsi sirdi. Pēdējā Kursas absol
ventu deja bija „Bundzenieki”, 
un varēja just, ka viņi vēlējās 
parādīt, ko spēj! 

Sirdis dejas aizrautībā vēl 
strauji pukstēja, kad priekšā 
lēnām iznāca aizkustinātā un par 
savu audzēkņu spējām un centību 
lepnā dziedāšanas skolotāja 
Maija Riekstiņa un pastāstīja, ka 
jaunieši  izvēlējušies svinību 
nobeiguma dziesmu –  „Gaismas 
pili”. Un  mēs klausījāmies, kā, 
viņiem dzidri un izjusti dziedot,  
tiešām cēlās augšā Gaismas pils!

Ilgi bija aplausi, suminot gan 
skolēnus, gan dziesmu un 
uzveduma  iestudētāju Maiju 
Riekstiņu, jauno tautasdeju 
skolotāju, vairāku deju cho
reografi Emmu Ikstrumu, 

iepriekšējo gadu tautasdeju 
skolotāju Ritu Salivanu, kas 
iemācīja audzinātāju un absol
ventu deju. Dzirdēja izsaucienus: 
„Šogad ir lieliskākais 
uzvedums!” 

LAIKS

Lai latvju dziesma plīvo un latvju zeme dzīvo!

Fēlikss savā runā izcēla kopības 
sajūtu, kas izveidojas un 
saglabājas kursiešu starpā. Ilze 
stāstīja par tuvību, kāda 
izveidojās starp viņu un 
Viktoriju, kad pirmā gadā viņas 
bija nobijušās, jo domāja, ka  
apmaldījušās Kursas mežā. 
Viktorija atcerējās, kā Ilze viņu 
mierināja, kad viņai bija bailes 
sēsties lielajā ritenī Disnejzemē. 
Visi absolventi apgalvoja, ka 
kursieši ir kļuvuši par viņu 
labākiem draugiem un tādi 
paliks uz mūžu. 

Tā ir liela vērtība, ja tev ir 
draugi, cilvēki, kuŗiem  vienmēr 
var uzticēties. Gribēju absolven
tiem dot līdzi ceļamaizei savas 
atmiņas par Kursas dibinātāju 
un pirmo direktori Ilgu Gravu. 
Tas bija  1984. gadā, kad, mācījusi 
pāris nedēļu Kursā, devos uz 
Kopenhāgenu, lai piedalītos 
„Brīvības un miera kuģa brau 
cienā”, pēc kuŗa Stokholmas 
universitātē notika polītiskais 
seminārs. Tur pie manis  pienāca 
iepriekšējā gada Kursas absol
vents Valdis Rozentāls un pa 
stāstīja par savu un vairāku citu 
jauniešu nodomu pieķēdēties 
pie PSRS sūtniecības žoga, pra
sot atbrīvot trīs sirdsapziņas 
cietumniekus. Mans uzdevums 
bija nākamā dienā pusstundu 
pirms demonstrācijas (ātrāk 
neviens nedrīkstēja neko uzzināt, 
lai demonstrāciju neizjauktu) 
paziņot par to polītiskajā 
seminārā un aicināt cilvēkus 
braukt atbalstīt demonstrāciju. 
Tai pašā laikā tika apzvanītas 
visas raidstacijas un laikrakstu 
redakcijas. Semināra dalībnieki 
bija tā iegrimuši polītiskajās 
runās, ka reāla darbība sagādāja 
nepatīkamas neērtības, vienīgi 
Ilga Grava necentās atrunāties: 
„Protams, ka braukšu – tie taču 
ir mani audzēkņi, mani bērni!” 
Tā bija pirmā reize, neviens 
nezināja kas un kā notiks, un, lai 
gan neizrādīja, visiem bija bailes. 
Valdis Rozentāls, Ivars Slo

kenbergs un Juris Bļodnieks ar 
visresnākajām ķēdēm, kādas 
varēja dabūt, pieķēdējās pie žoga 
stieņiem, turot plakātus ar 
prasību atbrīvot Gunāru Astru, 
Gunāru Freimani un Jāni Rož
kalnu. Krievu sūtniecības dar
binieki bariņā viņiem tuvojās, 
bet, mūsu kliegšanas un arvien 
pieaugošā avīžnieku pulciņa 
aizkaitināti, atgāja drošā attā
lumā. Policija pēc kāda laika 
ķēdes pārzāģēja, jauniešus ap 
cietināja un aizveda. Mēs ar Ilgu 
Gravu devāmies uz cietumu, kur 
pret Ilgas Gravas galvojumu un 

parakstu jauniešus atlaida brī 
vībā.

Kursā šogad par meiteņu 
audzinātājām strādāja Indra 
Ekmane un Dženija Salivane,  
zēnu – Oskars Puķēns un Dāvis 
Zvejnieks. Visi viņi paši bijuši 
Kursas audzēkņi. Indra un Dže
nija Kursu beidza tikai pirms 
diviem gadiem, divus gadus 
viņas mācījās kopā ar šī gada 
absolventiem. Šo tuvību arī va 
rēja just audzinātāju runās, kopā 
pavadīts daudz jauku brīžu, 
bijuši daudz „iekšējo” joku, par 
kuŗiem tiem, kas tos kopā nav 
piedzīvojuši, nebūtu ne jausmas; 
ar Laimdotas Rūses vārdiem 
sakot: „Ko tu runā par?”

Oskars, Indra un Dženija, 
dzīvodami Kalifornijā, lielāko 
daļu absolventu jau bieži bija 
satikuši, arī kopējos deju mē 
ģinājumos pirms Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētkiem 
Ventūrā, kur Dāvis pirmoreiz 
saticis Aiju. Ballītē, ar meiteni 
dejojot, puisis jautājis, kā viņu 
sauc, bet meitene pārtraukusi 
dejot un aizgājusi. Tā arī būtu 
palicis, ja nebūtu viņu atkal 
sati cis Kursā. Savā audzinātāja 
runā absolventiem viņš teica, 
kāds viņam prieks, ka viņam 
atkal bijusi iespēja dejot ar Aiju 
Kursas ballītē, un tagad viņi 
saprototies labāk. Dāvis ar 
Indru pārsprie duši audzinātāju 
darbu un jokojušies, ka viens 
no soda veidiem varētu būt – 
likt meitenēm dejot ar Dāvi, tik 
neveikls viņš esot. Bet Ilze ar 
viņu dejojusi katrā ballītē, tātad 
Ilzei esot silta sirds. Viktoriju 
Dāvis iepriekš tikpat kā neesot 
pazinis, bet, kad Dziesmu 
svētku laikā viņi naktī ap 
maldījušies Hamiltonas pil sētas 
centrā, bijis ļoti jautri. Viņš 
priecājoties par iespēju kopā ar 
Viktoriju pavadīt vēl piecas 
nedēļas Kursā, jo viņa ir gaiša 
un jautra. Dāvis pareģoja izcilu 
nākotni Andrim, jo viņš prot 
gan labi spēlēt trompēti, gan 

dziedāt, gan dejot un tēlot tā, ka 
visiem gribot negribot jāsmejas. 
Varis esot mazliet neprātīgs, bet 
vienmēr prot viņu sajūsmināt, 
un viņi varējuši vienā laidā 
jokoties. Fēlikss esot tik jūtīgs 
un gudrs, ka Dāvis nevarot 
iedo  māties, vai varētu būt vēl 
lielāks siržu lauzējs par viņu. 
Viņš vien  mēr ir nepārspējams, 
vai tās būtu pārrunas par 
matēmatiku tīmeklī, vai trīs 
stundu kla vieŗspēle ēdamzālē, 
vai spēlējot futbolu,  jo viņš 
vienmēr pamanoties bumbu 
izspert cauri pretinieka kājām!

 Viktorija savā runā teica: 
,,Cilvēki, kuŗus esmu satikusi 
Kursā, ir mani iespaidojuši 

daudz vairāk nekā viņi zina” un 
„Visi skolotāji un audzinātāji ir 
bijuši tik jauki! Paldies jums 
visiem!” 

Sestdien, 8. augustā, rīta stun
das paskrēja ātri. Rotkaļa Anša 
Ūdŗa palīdze Aija Ūdre un 
skolotājs Edvīns Circens pa 
beidza iekārtot rotkalšanas un 
fotografiju izstādi, Rita Saliva  
ne – ugunsrakstu, Maija Atvara – 
rokdarbu, Jānis Alksnis – pod 
niecības. Rietumkrasta latviešu 
vasaras vidusskolas dibinātāja 
Ilga Grava  bija atsūtījusi apsvei
kumu: „Sirsnīgi apsveicu Rie
tumkrasta vasaras vidusskolas 
Kursas vadību, skolotājus un 
skolēnus skolas 35. gadadienā! 
Novēlu, lai ilgi vēl šeit latvju 
dziesmas plīvo un lai Kursa 
mūžos dzīvo  par svētību latvju 
tautai un tēvzemei Latvijai!” 

Pēc uzrunas un svētbrīža sākās 
nobeiguma sarīkojums, kuŗam 
skolēni bija tik cītīgi gatavojušies. 
Dziedāšanas skolotāja Maija 
Riekstiņa bija sagatavojusi 
uzvedumu par gadalaikiem, 
īpašu uzmanību pievēršot ziemas 
saulgriežiem. Viņa pati bija 
iestudējusi priekšnesumus, kopā 
ar tautasdeju skolotāju Emmu 
Ikstrumu, kas choreografēja 
vairākas dejas. Nodziedājuši 
dziesmu „Svētku maize”, jaunieši 
pa vienam un grupās skandēja 

tautasdziesmas par Ziemsvētku 
gaidīšanu, ka ,,Ziemassvētki, 
Liela diena ir Dievam dārgi laiki”, 
pa starpām nodejojot  ,,Ziemas 
deju”. Dziedot „Nāc, Dieviņi, 
šovakar” parādīja bluķa vilkšanu 
un skaidroja rituāla nozīmi. 
Sagaidīja Dieviņu, kas brauc pār 
kalniņu ar sudrabotu mētelīti, un 
ielaiduši to istabā, visi dziedāja 
„Silta, jauka istabiņa”,  flautas 
solo spēlējot Ilzei Matsonei. 
Turpinājās tautasdziesmas par 
ciemošanos, mielastu, dažādu 
izdarību nozīmi, lai labi paveik
tos darbi nākamajā vasarā, slavēja 
Dieva gudro padomu. Dziedāja 
dziesmas „Circenīša 
Ziemassvētki” un „Ziemas 
miegs”, meiteņu ansamblis  
–„Lēni sniedziņš ritināja”. 
Ziemsvētki ir jauki, bet visiem 
apnikušas gaŗās ziemas naktis 
un, dziedot „Nāc nākdama, 
vasariņa”, aicināja saulīti un 
gaismu atgriezties. Un tad jau 
visi griezās „Saulespuķu dejā”. 
Jauna cerība un gaisma bija dzi
musi ļaužu sirdīs, tomēr aiz 
leduspuķēm izrakstītā loga stikla 
viss tik ātri nemainījās, un ar 
puzuriem rotātajā telpā, kur 
eglītē zvīļoja no skaliņiem veido
ti latvju raksti un kārdinoši 
smaržoja piparkūkas, turpinājās 
ziemas saulgriežu svinības. 
Jaunie ļaudis dažādi centās 

uzzināt, kuŗš precēsies, gan kaķi 
sveŗot, gan pēc suņu rejām. 
Saimniekam vairāk rūpēja, vai 
būs laba miežu sēja un cik labības 

gubu būs nākamruden tīrumā. 
Dziedāja „Kaladū”, kam sekoja 
audzinātāju deja „Gājiens pa 
mežu”,  tad „Laucinieku deja”. 
Brīnišķīgi skanēja meiteņu un 
zēnu ansambļa dziedātā „Sniegi 
sniga”, kokles solo spēlējot 
Viktorijai. Bet tad jau jaunās 
meitas un puiši cits citu mudināja 

Vasaras vidusskolas Kursa absolventu vakariņas un izlaidums

Kursas vasaras vidusskolas 2009. gada absolventi izlaidumā: no 
kreisās Varis Kārkliņš, Ilze Matsone, Andris Matsons, Viktorija 
RezevskaHila, Fēlikss Murrle, Aija Matsone

Foto: Lolita Ritmane
(Turpinājums sekos)

Pēc uzrunas un svētbrīža sākās nobeiguma 
sarīkojums, kuŗam skolēni bija tik cītīgi gatavojušies. 
Dziedāšanas skolotāja Maija Riekstiņa bija sagatavo
jusi uzvedumu par gadalaikiem, īpašu uzmanību 
pievēršot ziemas saulgriežiem. Viņa pati bija iestudējusi 
priekšnesumus, kopā ar tautasdeju skolotāju Emmu 
Ikstrumu, kas choreografēja vairākas dejas. 
Nodziedājuši dziesmu „Svētku maize”, jaunieši pa vie
nam un grupās skandēja tautasdziesmas par 
Ziemsvētku gaidīšanu, ka ,,Ziemassvētki, Liela diena ir 
Dievam dārgi laiki”, pa starpām nodejojot  ,,Ziemas 
deju”. Dziedot „Nāc, Dieviņi, šovakar” parādīja bluķa 
vilkšanu un skaidroja rituāla nozīmi. Sagaidīja Dieviņu, 
kas brauc pār kalniņu ar sudrabotu mētelīti, un 
ielaiduši to istabā, visi dziedāja „Silta, jauka istabiņa”,  
flautas solo spēlējot Ilzei Matsonei. Turpinājās tautas
dziesmas par ciemošanos, mielastu, dažādu izdarību 
nozīmi, lai labi paveiktos darbi nākamajā vasarā, 
slavēja Dieva gudro padomu. Dziedāja dziesmas 
„Circenīša Ziemassvētki” un „Ziemas miegs”, meiteņu 
ansamblis  –„Lēni sniedziņš ritināja”. Ziemsvētki ir 
jauki, bet visiem apnikušas gaŗās ziemas naktis un, 
dziedot „Nāc nākdama, vasariņa”, aicināja saulīti un 
gaismu atgriezties. Un tad jau visi griezās „Saulespuķu 
dejā”. Jauna cerība un gaisma bija dzimusi ļaužu sirdīs, 
tomēr aiz leduspuķēm izrakstītā loga stikla viss tik ātri 
nemainījās, un ar puzuriem rotātajā telpā, kur eglītē 
zvīļoja no skaliņiem veidoti latvju raksti un kārdinoši 
smaržoja piparkūkas, turpinājās ziemas saulgriežu 
svinības. Jaunie ļaudis dažādi centās uzzināt, kuŗš 
precēsies, gan kaķi sveŗot, gan pēc suņu rejām. 
Saimniekam vairāk rūpēja, vai būs laba miežu sēja un 
cik labības gubu būs nākamruden tīrumā. Dziedāja 
„Kaladū”, kam sekoja audzinātāju deja „Gājiens pa 
mežu”,  tad „Laucinieku deja”. Brīnišķīgi skanēja 
meiteņu un zēnu ansambļa dziedātā „Sniegi sniga”, 
kokles solo spēlējot Viktorijai. Bet tad jau jaunās mei
tas un puiši cits citu mudināja šo naksniņu negulēt, bet 
iet ciemos pie saimnieces, kas dos alu, brandavīnu.  Ar 
dziesmām „Laid iekšā, saimeniece” un „Ai, nama 
māmiņa” pie saimes ļaudīm ieradās čigāniņi, ķekatiņas, 
budelīši. Tie bija naski saimes ļaužu izjautātāji, bet arī 
visādu labumu novēlētāji. Sagriezušies „Ķekatnieku 
deju”, izpēruši vedekliņu, piezobojuši veco puisi, viņi 
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Rīgas 90. skautu vienības un 
Zilā kalna 4. gaidu vienības no 
metne “Rumba”’ notika no 28. līdz 
30. augustam amerikāņu gaidu 
nometnes vietā Glen Spey, Ņujor
kas pavalstī. Nometni va  dīja abu 
vienību priekšnieces vad. Inta 
Šķinķe un vad. Kristīna Putene. 
Nometnē piedalījās mazskauti ar 

Nujorkas skautu un gaidu nometne Rumba 

vadītājiem Gvido Teteri, Lilitu 
Talbotu un Mārtiņu Puteni. Gun 
tiņu nometni vadīja vad. Dagnija 
Lapiņa un lielgaida Līze Zālīte. 
Par gaidām rūpējās vad. Diāna 
Rudzīte un Linda Rence un par 
skautiem vad. Reinis Sī  pols. Par 
saimniecību rūpējās Saša Mednis 
ar palīdzēm Lindu Byron, Janu 

Teteri un Paulu Bergu. Nometnes 
māsiņa – vad. Maija Šķinķe.

Pirms nometņotāji ieradās 
nometnes vietā, visi bija iz  brau 
kumā ar plostiem vai kanū lai
viņām pa Delavēras upi. Gunti
ņas un mazskauti ar saviem va 
dītājiem brauca ar gumijas 
plostiem 6 jūdzes, bet gaidas un 

skauti ar vadītājiem lietoja kanū 
laivas, lai pa krācēm  nobrauktu 
vairāk nekā 8  jūdzes. Kaut gan 
laiks nebija pārāk labvēlīgs, jo 
cauru dienu līņāja, visi atgriezās 
nometnes vietā apmierināti un 
gandarīti, ka varēja šo visu veikt. 
Nometnes atklāšanā vad. Kristī
na Putene visus iepazīstināja ar 
nometnes temu – rumba.

Nometnes nodarbības visas risi
nājās ap šo temu – ūdens, Kurze
me, ezeri, upes. Mazskauti ar vad. 
Lilitu Talbotu no tukšām pudelēm 
izveidoja zemūdenes, kuras tad arī 
izmēģināja nometnes ezerā. Vad. 
Gvido Teteris ar mazskautiem 
uzbūvēja plostu, lietojot tukšas 
plastmasas kastes, kokus un auk
las. Plostu Nosauca par „Hercogu 
Jēkabu”, un to arī tad mazskauti 
izveda ezerā, vizinājās paši un 
izvizināja arī guntiņas. Par šo laiku 
guntiņas gāja sirojumā ap nomet
nes plašo un skaisto ezeru, un 
pēcpusdienas nodarbības par 
ūdeni vadīja vad. Laila Liepiņa. 
Gaidas un skauti visu dienu pava
dīja, gatavojot vakariņas, bedrēs 
zem zemes, izmantojot sakarsētus 
akmeņus un karstas ogles. Gaļa 
tika satīta kukurūzas lapās un tad 
uz vairākām stundām ielikta 
bedrē, lai ceptos. Visi apgalvoja, ka 
garšojis lieliski!

Vakarā krēslas rotaļa risinājās 

ap Kuldīgas pilsētas svētku temu, 
to vadīja Linda Rence.

Svētdienas rīta svētbrīdī vad. 
Dagnija Lapiņa mudināja visus 
būt stipriem – kā klintīm, kas 
viļņus šķeļ. Svētdienas rīts uzau
sa skaists un saulains, un visi 
varēja izbaudīt ezera un ūdens 
priekus. Gaidas un skauti nodar
bības mācījās, kā izturēties virs 
ūdens nelaimes gadījumos, pie
lietojot paši savas drēbes un no 
tām veidojot glābšanas riņķus. 
Kopējās nodarbībās, kuras vadīja 
vad. Inta Šķinķe, saucās Kurze
mes karnevāls, tas notika ezera 
krastā. Tika pārbaudītas zināša
nas par Kurzemi, ūdeni, zvejnie
kiem, ezeriem, upēm un, pro
tams, netrūka izpriecu, metot 
citam citu ezerā un lietojot šļūca
mo dēli ezera vidū.

Nometnes slēgšanā, karogiem 
vijoties lejup, vad. Inta Šķinķe 
atsaucās uz nometnē dzirdēta
jiem padomiem – ugunskura 
stāstā dzirdēto – kā lasis gūst 
savus lielākos panākumus, pel
dot pret straumi; svētbrīdī dzir
dēto – būt stipram kā klintij 
upes malā; un, pēc plostu un 
kanū braucieniem lietū noklausī
to gaidu un skautu 8. likumu: 
skauts ir možs grūtībās!

Vad. Maija Šķinķe
Foto: Inta Šķinķe

Guntiņas izmēģina mazskautu būvēto plostu. No kreisās: Alelksandra Sīpola, Ieva Griffin, Maruta 
Sīpola

Krāsaina vasara Klinklāva galerijā
Šovasar Klinklāva galerijā bija 

skatāmas divas vērtīgas izstādes.  
„Manā istabā dzīvo pasaka” māk
 slinieču Ritas Laimas Bērziņas 
un Lāsmas Danosas pasakainā 
izstāde. Tai sekoja „Latviešu trim

 das mākslas meistari”.  Diezgan 
vērienīgs klāsts, kopskaitā 
37 mākslas darbi, kas pārstāvēja 
28 ievērojamākos trim das glez

notājus, no kuŗiem vairākus per
soniski pazinu – Kovaļevsku, 
Dajevski, Gaili, Sīmani un Ģirtu 
Puriņu, ar pēdējo pavadot dau
dzus priecīgus gadus Čikāgas 
Piecīšu vidē.

Atklāšanas dienā 
pēc īsiem galerijas 
vadītājas Līgas Ejupes 
ievadvārdiem, publi
kai priek  šā nostājas 
34 GVV 4. kla  ses au 
dzēkņi.  Katrs bija iz 
vēlējies savu glezno
tāju, savācis konspek
tīvus biogrāfiskus 
ma  teriālus gan no 
Gaŗ  ezera bibliotēkas, 
gan mākslas žurnā

liem.  Stāvot bla     kām izvēlētai 
gleznai, viņi sniedza īsus, kodolī
gus paskaidrojumus par māksli
nieka dzīves gaitu, gleznošanas 

techniku un savdabību. Visi labā 
latviešu valodā. Varēja redzēt, ka 
audzēkņi bija pielikuši pūles, 
meklējot informāciju ne tikai 
„gūgelējot” tīmeklī.

Līdzīgu priekšlasījumu dzirdē
jām dažas nedēļas vēlāk, kad Sa 
gatavošanas skolas izlaidumā 
17 audzēkņi pārsteidza savus 
vecākus un viesus ar līdzīgu trim
das mākslas meistaru gleznu 

Mūs gaida vienreizēja iespēja 
noskatīties Liepājas teātra izci   los 
aktierus Egonu Dombrovski, 
Leo     nu Leščinski un Kasparu Go 
 du izrādē “Viss par vī  riešiem”. 

Daudzās Liepājas teātŗa izrādēs 
galvenās lomas spēlē Egons 
Dombrovskis, aizraujoši mag 
nētisks aktieris. Viņš  2006./2007. 
gada teātŗa sezonā tika atzīts par 
labāko aktieri un saņēma Spēl 
maņu nakts balvu.  Tomēr viens 
aktieris nevar noturēt veselu 
izrādi, un tādēļ ar atzinību jā 
piemin izcilie, bet pilnīgi at  šķirīgie 
aktieŗi  Leons Leščinskis un 
Kaspars Gods. Abi ir Dom  brovska 
kollēgas. Gods jau vai  rākus gadus 
strādā Liepājā. Sa  vukārt Leščinski 
bieži var redzēt arī Rīgā, kur 
viņam, starp citu, ir nācies tēlot, 

arī kāpelējot pa tūristu kuģīša 
klaju, kas peld pa Daugavu, kad  
Laura Gundara un Annas 
Putniņas teātris TTT pirms dažām 
vasarām spēlēja ne  parastās vietās.  

Liepājas teātra izrādes nav 
viegli pieejamas pat tiem, kas 
dzīvo Rīgā.  Tā būtu vislielākā 
muļķība, palaist garām šo iespēju 
noskatīties izcilus aktierus lie 
tuviešu režisora Rolanda At 
kočūna režisētā izrādē.  Aicinu 
tautiešus nenoslinkot, bet ieras 
ties, uzmanīgi klausīties, baudīt 
augstas klases  aktieŗmākslu, un 
uzzināt “Visu par vīriešiem”!  Un 
ja mēs ļoti labi uzvedīsimies, 
varbūt liepājnieki pēc kāda laika 
mūs aplaimos ar māsas izrādi 
“Viss par sievietēm”.   

Sandra Milevska

Ziemeļamerikā viesojas 
Liepājas teātris!
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We don’t just connect great cities. 
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Riga $650*
Helsinki $640*
Tallinn $650*
Vilnius  $650*
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apskati.  Dzirdējām vērtējumus, 
ka Ģirta Puriņa gleznā redzamas 
viņa emocijas,  Jāņa Gaiļa „Jūra” 
mazliet drūma, bet ar siltiem 
toņiem un ka Leldes OresVin
teres „Meitene pie laivas” bez kā 
diem tautiskiem atribūtiem ne 
pārprotami ir latviešu mei tene!

Mums tiešām jājūtas laimī
giem, ka Gaŗezera Klinklāva 
galerijā patvērumu atradušas tik 

daudzas vērtīgas gleznas, kas 
tiek rūpīgi glabātas.  Pēc Līgas 
Ejupes teiktā – Gaŗezera galerijā 
glabājās vairāk trimdas meista
ru gleznu nekā Latvijas mūze
jos.

Nākamgad, 45. Gaŗezera jubi
lejas gadā, jau tagad Līga plāno 
jaunu, interesantu izstādi ar glez
nu tirdziņu un varbūt pat izsoli.

Alberts Legzdiņš

Gaŗezera vasaras vidusskolas 4. klases 
audzēkne Laura Krečko pie Ģirta Puriņa 
gleznas
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Septembŗa mēneša otrajā 
svētdiena gājiens uz Rīgas 
Centrāltirgu izvērtās par 
piedzīvojumu turpat pus dienas 
gaŗumā. Krāsu, formu, smaržu 
un garšu daudzveidīgā simfonija 
tirgus paviljonos un laukumos 
ap tiem mudina ne tikai aši 
sapirkties ikdienas pārtikai 
nepieciešamo, bet arī pakavēties 
ilgāk, priecējot acis un sirdi ar 
rudens ražas bagātību. Gurķu un 
tomātu grēdas, salātlapu zaļums, 
kas lieliski saskan ar sīpolu 
zeltu,Latvijas kartupeļu šķirņu  
klājiens. Latvijas ābolu galvu 
reibinošā izvēle, visas vasaras 
medus vākums un purva ogu – 
dzērveņu grozi. Kur tad vēl 
svešzemju augļi, kuŗi līdz Rīgas 
tirgum ceļojuši pāri trejdeviņiem 
kalniem. Te ir Ukrainas arbūzi, 
Uzbekijas melones, Moldovas 
vīnogas! Pircēj, saturies! 

Īpaši grezni ir puķu galdi. 
Pēdējos vasaras sveicienus 
rīdziniekiem sūta dāliju galvas 
un gladiolu pīķi, klāt ir arī 
mārtiņrozes, kaut gan to 
ziedēšanai vēl laika gana. Šai 
saules pielietajā rudens dienā  
rīdzinieku vēderim un makiem 
tiek piedāvāts  tik daudz derīga, 
garšīga un veselīga. Pērc, stiep 
mājās un baudi! Bet skaistumu 
var baudīt tepat, neizvelkot no 
maka ne santimu. Tāpēc 
piedāvāju to darīt arī lasītājiem! 

Teksts un foto: Gundega 
Saulīte

Rīgas tirgus rudens vārtos 
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14. septembrī Rīgā, viesnīcā 
Radi un draugi, pulcējās cilvēki, 
kam būt nesavtīgiem un darīt 
labu ir dzīvesveida neatņemama 
daļa. 

Tikšanās iemesls – nākusi 
klajā krāsaina, sirsnīga bērnu 
grāmatiņa, kuŗas izdošanas 
mērķis ir palīdzēt tiem bērniem 
Latvijā, kuŗiem nepieciešama 
pastāvīga aprūpe. Grāmatas 
teksta – pasaciņas „Sienāzīšu 
ceļojums uz Mēness” autore ir 
rosīgā Anglijas latviete Velta 
ElonKinga, illustrācijas 
zīmējusi Brīvās Latvijas admi
nistrātore, talantīgā Sarmīte 
Janovska. Gaišs starojums val
dīja Radu un draugu otrā stāva 
zālē, skanēja gaišas un sirsnīgas 
runas, dziesmas bērnu priekš
nesumā bija jaukas tikšanās un 
krāšņi rudens ziedi.

Grāmatas autores vienkāršā,  
draudzīgā sarunā pastāstīja, kā 
tapusi grāmatas iecere un kā tā 
īstenojusies. Sarmīte, allaž inte
resanta stāstītāja, atklāja savus 
mākslinieciskos noslēpumus un 
bija atvedusi līdzi zābaciņu, ko 
varam aplūkot grāmatiņas beigu 
lappusē, – zābaciņu, kas saistās 
ar īpašu stāstu un Sarmītes 
rokās nonācis 50. gados un arī 
bijis domāts labdarīgiem mēr
ķiem.

Klātesošie pauda  patiesu 
prie     ku un pateicību visiem, kas 
arī financiāli saspringtajā laikā 
spēj un prot dāvināt.

 „Sienāzīšu ceļojums”
ir tās autoru un Daugavas 

vanadžu Anglijā dāvinājums 
Bērnu paliātīvās aprūpes 
biedrībai. Saskaņā ar grāmatas 
autoru ieceri tā tiek izplatīta 
vienīgi par ziedojumu Bērnu 
paliātīvās aprūpes biedrībai. 
Grāmatnīcās tā nebūs pieejama, 
to varēs iegādāties Ideju part

Anglijas tautiešu labie darbi Latvijai

neŗu fonda labo darbu veikalā 
„Otrā elpa” Marijas ielā 13, 2. 
stāvā (vairāk informācijas www.
idejupartneri.lv), vai arī sazino
ties ar Bērnu paliātīvās aprūpes 
biedrības vadītāju Dr. Andu 
Jansoni, tālr. +371 29420410, 
+371 67064443, hospis@bkus.
lv.

 „Mēs  ceram, ka arī kāda 
organizācija vēlēsies iegādāties 
šo grāmatiņu, ko dāvināt savu 
darbinieku vai sadarbības part
neŗu bērniem Ziemsvētkos,” 

piebilst Dr. Jansone. Par 
iegūtajiem līdzekļiem Bērnu 
paliātīvās aprūpes biedrība 
iegādāsies (atkarībā no ziedoju
mu apjoma) kādu daļu no bērnu 
aprūpei nepieciešamās apa rā
tūras (plaušu mākslīgās ventilā
cijas aparātus, skābekļa kon
centrātorus, aspirātorus, pul
soksimetrus u. c.), segs ar aparā
tūras technisko apkopi saistītos 
izdevumus, iegādāsies medicī
nisko pārtiku aprūpē jamiem 
bērniem.

„Ar Daugavas vanadzēm mūs 
saista nu jau desmit gadu ilga 
sirsnīga draudzība. Veltas kun
dze, ko mīļi dēvējam par savas 
biedrības krustmāti, nepagur
dama iepriecina mūsu aprū
pējamos bērnus ar savām neiz
sīkstošajām idejām. Par līdzek
ļiem, ko izdosies iegūt, izplatot 
šo jauko, sirsnīgo grā matiņu, 
mēs ceram atvieglot dzīvi mūsu 
mazajiem pacientiem – gan 
tiem, kuŗi dzīvo mājās, gan 
tiem, kas šobrīd uzturas bērnu 
namos,” stāsta Anda Jansone.

Grāmatas iespiešana bijusi 
iespējama ar Anglijas Izglītības 
fonda un tā vadītāja Andreja 
Ozoliņa sniegto financiālo  
atbalstu.

Uzziņai. Bērnu paliātīvā 
aprūpe ir aktīva, visaptverīga 
aprūpe nedziedināmi slimiem 
bērniem. Tā ietveŗ ārstniecisku, 
sociālu, psīcholoģisku un garīgu 

atbalstu bērnam un viņa 
ģimenei, lai bērns arī slimodams 
varētu nodzīvot viņam atvēlēto 
laiku maksimāli pilnvērtīgi un, 
cik vien iespējams, – ģimenes 
lokā.

Bērnu paliātīvās aprūpes 
biedrība dibināta 1997. gadā. 
Katru gadu biedrība mājās snie
gusi atbalstu vairāk nekā 60 
ģimenēm ar nedziedināmi slimu 
bērnu, kā arī ģimenēm pēc bērna 
zaudēšanas. Palīdzību stacio
nārā ik gadu saņēmuši vairāk 
nekā 200 pacienti. Šobrīd Bērnu 
paliātīvās aprūpes dienests 
sadarbībā ar Bērnu paliātīvās 
aprūpes biedrību aprūpē 74 
bērnus un viņu ģimenes mājās. 
No 2004. gada Bērnu paliātīvās 
aprūpes biedrībai ir piešķirts 
sabiedriskā labuma organizā
cijas statuss.      

Ligitas Kovtunas  
teksts un foto

Ar nokavēšanos DVF Londonas 
nodaļas vanadžu kopa  7. 
septembrī svinēja Veltas Kingas 
apaļo jubileju. Netrūka ne 
apsveikumu, ne ziedu, no Fran
cijas bija atvests sevišķs vīns, un 
vanadzes bija sagādājušas mie
lastu. Īstā dzimumdienā Veltiņa 
bija Lat vijā, kurp aizsteidzās pēc 
Vanadžu salidojuma maijā.

Lasot DVMēnešrakstus vai 
Laiks,Telpa, Ļaudis, visur, kur 
rakstīts par DVF vanadzēm, 
arvien ir pieminēta Velta Kinga. 
1974. gadā iestājusies DVF Lon
donas nodaļas vanadžu kopā un 
kopš tā laika pastāvīgi ir aktī  vi 
darbojusies, gan būdama dalīb
niece, vadītāja, padom devēja, 
gan plānotāja vai organizētāja. 
Vairāk nekā 15 gadus vadījusi 
DVF Londonas vanadžu kopu,  
bijusi arī DVF Dienvidanglijas 
nodaļu vanadžu kopu pārstāve 
un DVF vanadžu vadītāja. Nav 
neviena darbiņa, kas Veltiņai 
būtu bijis par mazu vai ne  no 
zīmīgu, un ar savu šarmu viņa 
visu veikusi klu  si un mierīgi. Arī 
fotografijās redz Veltu palīdzam 
iedegt Adventa svecītes, 
Ziemsvētku tirdziņā pie dalījusies 
mantu pārdošanā, uz  stājusies par 
aktrisi vanadžu teātŗa grupā, un, 
kad DVF Lon  donas nodaļa bija 
iz  pel nījusies majora A. Alksnīša 
ceļojošo kausu, Veltiņa bija pie 

Mūsu Veltiņai jubileja

saņēmē jiem. Pēdējais, ko mūsu 
jubilāre veikusi, – sarakstījusi 
bēr  nu grā matu par sienāzīti, 
izkārtojusi tās illustrēšanu un 
iespiešanu, un tas viss darīts, lai 
atbalstītu kādu lab  darības mērķi 
Latvijā. Pēc ju  bilejas svinībām 

Veltiņa atkal aiz  steidzās uz 
grāmatas atvēršanu Rīgā. 

1978. gadā Velta Kinga ap 
balvota ar MBE ordeni (Member 
of the Order of the British Empire), 
ko saņēmusi no An  glijas 
Karalienes Elizabetes II par darbu 

Sarmīte Janovska

Women’s Royal Voluntary Service 
(WRVS). Apbalvota ar DVF 
Atzinības rakstu, DV centrālās 
valdes atzinības rakstu un 1992. 
gadā – DV nozīmi zeltā.

Tagad jāgaida nākamā apaļā 
jubileja, kad mūsu Veltiņa saņems 

tradicionālo telegram mu no 
Anglijas Karalienes. Lai tas 
piepildītos vēlreiz, vēlēsim 
jubilārei daudz baltu dieniņu, 
Laimiņa, lemi...

Marita V. Grunts

Divas Londonas vanadzes (no kr.) Elza Millere un Velta Kinga  
Latvijas vanadžu salidojumā  Doles salā 2007. gadā

Velta Kinga Rīgā 14.septembrī
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Dāvāts zirgs

S K A N I ,  M A N A  V A L O D I Ņ A !

Zigrīdas Daškēvicas raksts 
„Teici, teici, valodiņa” mūsu laik
raksta 29. numurā sniedz labu 
ieskatu mūsu valodnieku pārru
nātajās mūsdienu latviešu valo
das problēmās, kur arī lasām, ka 
„aizvien lielāka ir prasība citva
lodu personvārdu un vietu 
nosaukumu latviskotajam vār
dam pievienot oriģinālo rakstī
bu”. Nav īsti drošs, ka to būtu 
izvirzījuši paši valodnieki, bet 
šāda prasība ir ļoti apsveicama. 
Oficiālajos norādījumos runa ir 
tikai par to, kā ieteicams veidot 
svešvārda latvisko versiju. Šādi 
norādījumi nepārprotami domā
ti vietējai publikai. Endzelīna lai
kos sakari ar ārzemēm bija ļoti 
niecīga apjoma un nebija prak
tisku iemeslu raizēties par to, kā 
savu dažkārt līdz nepazīšanai 
pārvērsto uzvārdu uztvers pats šī 
vārda īpašnieks. Mums taču bija 
savas pareizrakstības normas, un 
katra latvieša pienākums bija tās 
ievērot. Pavisam citu nozīmi šis 
jautājums ir ieguvis pēc Otrā 
pasaules kaŗa, kad latviski runā
jošo skaits ārpus Latvijas robe
žām sasniedza tuvu pie 200 tūk
stošiem un blakus latviešu videi 
mums jārespektē arī attiecīgās 
mītnes zemes likumi un paražas. 

Kā tad nu šodien darbojas lat
viešu pareizrakstības likumi? 
Ierakstītā vēstulē, ko man sūta 

kāda valsts iestāde no Rīgas, 
uzdots pilsētas nosaukums 
„Stokholma” (ne, kā oriģināl
rakstībā, Stokholm). Šo vēstuli es 
saņēmu, jo zviedru pasta darbi
nieki atšifrē (viņu izpratnē kļū
daino) šādu rakstības veidu. Bet 
latvietis, kuŗš dzīvo citā Zviedrijas 
pilsētā, KÖPING, līdzīgu sūtīju
mu nesaņem, jo uz aploksnes 
rakstītais pilsētas vārds ir 
ČĒPINGA, un zviedru ierēdņu 
zināšanas latviešu pareizrakstībā, 
kā izrādās, nav tik izkoptas, lai 
viņi varētu uzminēt domāto pil
sētu. Vēstule nonāk atpakaļ Rīgā. 
Bet no latviešu puses taču nav 
pieļauta nekāda kļūda? Katra 
zeme rīkojas saskaņā ar pašu 
zemē valdošajiem likumiem. 
Diskusijas liekas!

T.s. fonētiskā metode (cittautu 
īpašvārdi rakstāmi tā, kā tos izru
nā), kas kādreiz ieviesta ar labo 
un izglītojošo blakus domu norā
dīt, kā svešais vārds izrunājams, 
šodien vairs ne tuvu neveic iece
rētās funkcijas. Neskaidrību ir 
pārāk daudz. Anglijas pilsēta  – 
kā to rakstīsim, vai „Direma”? 
Austrālijas pilsēta  – „Kraistčērča”? 
Vairākās valodās turklāt sastopa
mi burti un skaņas, kam nav 
nekā adekvāta latviešu valodā. 
Pasaules ģeografija šodien ir 
„globālizējusies”, nākušas klāt 
vietas, kuŗu nosaukumu pareizo 

izrunu nav iespējams noteikt, 
neprotot attiecīgās zemes valo
du. Vai tad samierināsimies ar 
pieņēmumu, ka „aptuveni” jau 
katrs sapratīs, par ko runājam? 
Šīs pareizrakstības normas radu
šās laikā, kad latviešu vajadzībām 
principā pilnīgi pietika zināt cit
zemju pazīstamāko vietu un upju 
nosaukumus. Tagad skaidri 
jūtam, ka laiks šīm normām aiz
steidzies gaŗām un būtu vietā 
padomāt par to revīziju. Vēl gan 
neliekas, ka mūsu valodnieki te 
vispār būtu saskatījuši kādas 
problēmas.

 * * *
Jānis Kušķis, latviešu valodas 

autoritāte, ir norādījis, ka „cit
tautu personu vārdi, kur vien 
iespējams, pakļaujami latviešu 
valodas tradicijām, kas nostipri
nājušās jau kopš XIX gadsimta”. 
Šo „tradiciju” vārdā tad, kā 
noprotams, atļauts un pat ietei
cams personas vārda oriģināl
versiju sagrozīt tā, lai tas gūtu 
latvisku izskatu. Sliktākā gadīju
mā valodas izjūtu aizstāj mecha
niska vārdu (vai pat atsevišķu 
burtu) pārveidošana. Rodas arī 
jautājums, kas tad īsti ir „lat
visks”, kas ir „latviešu valodas 
sen nostiprinājušās tradicijas” un 
kas ir pieķeršanās savu laiku sen 
pārdzīvojušām, varbūt vācu 
mācītāju ieviestām valodas dīvai

nībām. Tā „Berģis” un 
„Dinsberģis” ir vēsturiski intere
santas formas, bet nebūs daudz 
tādu, kas iebildīs, ja šodien raks
tām, kā tas pieņemts, „Bergs” un 
„Dinsbergs”. Vai līdzīga rakstura 
nebija pārmaiņa, kad tika ievies
ta gaŗumzīme uz patskaņa agrā
kā burta „h” vietā? Ir labi un 
reizē gluži dabiski, ja spējam 
novecojušo pārmainīt pret mūs
dienīgo. 

Latviešu draugs vācietis  pirms 
200 gadiem tika pārtaisīts par 
Merķeli. Burts „k” pārvērsts par 
„ķ”; vai „ķ” būtu it kā „latvis
kāks”? Gluži tāds pats uzvārds ir 
tagadējai Vācijas Valsts kanclerei, 
bet šīsdienas latviešu žurnālisti 
tagad, par laimi, raksta „Merkele”, 
ne vairs „Merķele”. Joprojām 
toties domas dalās dažādu cittau
tu personu vārdu rakstības jautā
jumā. Viens piemērs ir zviedru 
leģendārais inženieris un izgud
rotājs  (zviedru izrunā tiek 
uzsvērta vārda otrā zilbe). 
„Tradiciju” aizstāvji izvēlas latvis
kojošo galotni „is” un raksta 
„Nobelis”, ar ko latviskā rakstība 
un izruna jūtami attālinās no 
zviedriskās. Jāvaicā  vai tiešām 
mūsu valodas pamati tiktu 
sagrauti, ja mēs lietotu formu 
„Nobels”, kas būtu nesalīdzināmi 
tuvāka oriģinālam, turklāt tikpat 
labi iekļautos mūsu deklinācijas 

sistēmā? Līdzīgi ir ar vācu baro
ka komponistu, kuŗa vārds oriģi
nālrakstībā ir Händel. Vācu per
sonu vārdus  latviski raksta 
Verfels, Keitels un Manteifels, un 
latviešu valoda tāpēc acīmredzot 
nav cietusi. Analogā rakstībā tad 
būtu sagaidāms, protams, 
Hendels. Bet tas kultūras darbi
nieks, kuŗam reiz bijis uzdevums 
rakstveidā iepazīstināt ar vācu 
komponistu, izvēlējies acīmre
dzot tolaik latviešu mēlei pieras
tāku vārda izveidojumu. (Mums 
jau ir Drekberģis un Bundulis un 
Bērtulis, kāpēc tad arī ne 
Hendelis!) Pirmajiem trīs kun
giem atļauj paturēt viņu vācietī
bu, bet vācu baroka komponis
tam uzvelk latviešu saimnieka 
vadmalas svārkus un pārtaisa 
viņu par latvieti! Vārds nu kļuvis 
par vienu zilbi gaŗāks, skan neva
jadzīgi izstiepti un neveikli. Tie 
vadmalas svārki Georgam 
Frīdricham Hendelam nepavi
sam nepiestāv! Kā Hendels viņš 
būtu pieņemams tiklab latviešu, 
kā cittautu koncertu publikai. 
Nebūtu jau neiespējami ieviest 
mūsu pareizrakstībā vairāk mūs
dienīgu un reizē eiropisku pieeju. 
Bet vai spēsim apslāpēt tik iecie
nīto tezi: „Tā mēs vienmēr esam 
darījuši, kāpēc tad nu tagad būtu 
jādara citādi?”

 G. Zvejnieks 

Ilmārs Knaģis, There was  such 
a Time (Bija tāds laiks), memu
āri, izdevis „Sibirijas bērnu” fonds 
2009. g., 443 lpp. 

Kad Ilmāru Knaģi 1941. gada 
14. jūnijā deportēja uz Sibiriju, 
viņam bija 15 gadu. Atpakaļ 
dzimtenē viņš nokļuva 1947. 
gadā, 1949. gada rudenī nonāca 
Sibirijā otrreiz, tad atgriezās uz 
pastāvīgu palikšanu Latvijā 1962. 
gadā. Īsumā par to visu viņš jau 
pastāstīja  Dzintras Gekas sarū
pētās lielgrāmatas „Sibirijas 
bērni” 1. sējumā, kur viņš savu 
sakāmo beidz ar vārdiem: „Sagai
dīju Atmodu, tagad esmu lai
mīgs. Aizbraucu atkal uz Sibiriju, 
uzlikām krustus tajās vietās, kur 
gāja bojā tēvi, kur cieta bērni.”

Savā pilnīgajā dzīves stāstā, kas 
tagad parādījies angļu valodā, 
Ilmārs Knaģis gan stāsta par 
Sibiriju, gan par Latviju padomju 
laikā, gan izska vērtējumus par 
Kārļa Ulmaņa gadiem un salī
dzina krievu un latviešu rakstura 
īpatnības. Notikumu apraksts ir 
raits, pat ja latvietim tik ilgus 
gadus par Sibiriju jau lasījušam, 
neko būtiski jaunu tas nepasaka. 
Tā kā gan Knaģa māte bijusi 
krieviete, gan tāda ir viņa dzīves
biedre (bet abas kļuvušas par 
Latvijas patriotēm!), zīmīga ir 
viņa neminstināšanās, izsakoties 
par krieviem, kas pasaulei neko 
labu neesot devuši; vācieši Latvijā 
vismaz iekārtojuši parkus. Necik 
polītkorrekti jau tas nav, īpaši 
nediferencēt krievus un komū
nistus un krievu tautu kopumā, 
no vienas puses, un tās valdošo 
šķiru gadsimtiem ilgs imperiālis
tisks ambīcijas no otras puses, 

bet vai varam autoram liegt to 
pateikt? Jābrīdina gan, ka angļu 
teksta lasītāji uz vispārinātiem 
un ļoti rūpīgi neargumentētiem 
apgalvojumiem varētu reaģēt 
pavisam citādi nekā mēs, latvieši. 
Uz teicienu, ka krievi pasaulei 
neko labu nav devuši, viņi tūdaļ 
reaģēs, piesaukdami Čaikovski 
un Tolstoju, un kāda drusciņa no 
vēlamā efekta, ko autors sa 
sniedzis ar savu grāmatu kopu
mā, būs gājusi zudumā. 

Ilmāra Knaģa stāstījums, bez 
šaubām, sākotnēji bijis domāts 
latviešu lasītājam, kam par 
Latvijas likteņiem daudz pamatī
gākas zināšanas nekā cittautie
šiem. Tāpēc angļu tulkojuma 
ievadā lieti būtu derējis paskaid
rojums par notikumiem Latvijā 
1939.  1941. gadā, par 1941. 
gada deportāciju un tās mērķiem 
un apjomu. Šur tur derēja parin
des. Piemēram, lasot 27. lappusē 
teikumu „1987. gada jūnijā, kad 
mūsu zemē iesākās pārmaiņas...”, 
cittautietim var palikt neskaidrs, 
kas tās tādas par pārmaiņām 
bijušas. Derēja kāds ievadnieka 
vērtējums par to, cik tipiska vai 
netipiska bijusi autora Sibirijas 
pieredze. 

Nonākam pie neērta temata. 
Varam jau atcerēties atrunas, ka 
nekļūdās tikai tas, kas neko neda
ra, vai ka dāvinātam zirgam mutē 
neskatās, vai ka bedres racēji 
otram – kritiķi līdzīgās bedrēs 
iekrīt paši. Varam atcerēties 
Bībeles tekstu par skabargu vienā 
acī, bet baļķi citā. Nevaram tomēr 
apiet divas patiesības: vienu – cil
denu, otru  nožēlojamu. 

Cildenā patiesība, lūk, ir tā, ka 

Ilmāra Knaģa apjomīgos memu
ārus, kā izdevās noskaidrot, no 
latviešu valodas angļu valodā 
tulkojusi tautiete Amerikā senio
res gados, neprasīdama par droši 
vien mēnešiem ilgo darbu nekā
du atlīdzību. Vienīgā motīvācija, 
šādu darbu uzņemoties, tulkotā
jai varēja būt – palīdzēt memu
āru autoram izkliegt mūsu tautas 
sāpi, lai to sajustu un saprastu arī 
sveštautieši. Cēli! Nožēlojamais 
fakts turpretim ir tas, ka tulko
jums iznācis, maigi izsakoties un 
izvēloties tagad bieži Latvijā lie
totu terminu, nekvalitātīvs.

Lūk, (ne)pareizrakstība: speach, 
sceanery, toilette, the keyes of the 
seif, talant, deseases, idealogists 
and functionars, caffeteree... 
Turpināt varētu ilgi.

Atšifrējiet, lūdzu, slavenību 
vārdus pasaules mākslā, mūzikā, 
literātūrā: Bregel, Edgar Walles, 
Henrik Senkevich, Mogliere, 

Bocarini! Nacionālsociālistu 
nelieša vārds tiek piedāvāts divās 
versijās: Riebentropp (159. lpp.) 
un Ribentropf  (347.). Vietvārdu 
rakstībā „kroni” visam uzliek 
Pievolga region: krievu vietvārds 
angliskā tekstā ar latvisku prie
dēkli pie. Un kā tīk svešie 
vietvārdi ar latviskajām galot
nēm: Krasnoyarska, Tashkenta, 
pat Italia? 

Līdzīgi vārdi bieži izvēlēti pa 
reizo vietā: adapted adopted 
vietā, documental documentary 
vietā. Artikuls the bieži lietots, 
kur tam nevajadzētu būt (the 
God’s word), bet izlaists, kur pēc 
tā prasītos (Soviet Union).

Latvietes „asinis”, latviskā do 
mā šana visur spraucas cauri. 
Latviešu valodai raksturīgais div
kāršais noliegums, kas angliski 
runājošiem šķiet neloģisks, 
lasāms šādā „mošķī no viena 
teikuma”: Too bad I do not 
remember hardly any names. 
Mūzikālā dzirde tulkotājai ir 
musical hearing, nevis an ear for 
music. Teikumam donations were 
gathered (nevis collected) skan 
cauri latviskais „savākti”. Tei 
kumam the Jewish family were 
put out (nevis evicted) from the 
building skan cauri latviskais 
„izlikts”. 

Kā varēja rasties tulkojums, 
par kuŗu recenzentam atliek tikai 
izvēlēties tulkotājas piedāvāto 
nerēgulārā verba to weep (rau
dāt) pagātnes formu un atzīties: 
he weeped. Jādomā, ka tulkotāja 
būs pārlieku paļāvusies, ka gan 
jau korrektors Latvijā viņas kļū
das un negludumus uzies un 
izlabos. Un korrektore grāmatai 
tik tiešām skaitās bijusi, titulla
pas aizmugurē pat nosaukts viņas 
vārds. Arī korrektorei par vienī

go atlīdzību it kā piešķirti daži 
grāmatas brīveksemplāri, bet 
pretstatā tulkotājai viņu ko cildi
nāt nebūtu nu nepagalam, jo 
viņas darbošanās gar tekstu pali
kusi pilnīgi nepamanāma. Varbūt 
korrektore uz tulkotāju paļāvās 
tikpat atdevīgi, cik tulkotāja uz 
korrektori: sak, ja jau kundze 
dzīvo Amerikā, tad nekādas īstas 
vainas viņas tulkojumā nav sagai
dāmas? Tekstā iemest aci tomēr 
būtu derējis: ja tas būtu izdarīts, 
korrektore nekādā ziņā nebūtu 
ļāvusi, lai grāmatā parādās viņas 
kā korrektores vārds.

Vispārpieņemta prakse jau ir, 
ka tulkotāja tēvu valoda ir valo
da, uz kuŗu tulko, nevis tā, no 
kuŗas tulko. Diemžēl sanāk, ka 
latviešu, kas prot angļu valodu 
vai nu labāk, vai sliktāk, pasaulē 
ir daudz vairāk nekā angļu, ame
rikāņu utt., kas iemācījušies lat
viešu valodu. Tāpēc bieži tulko
šana uz angļu valodu jāuzņemas 
mums pašiem, latviešiem. Bet 
tad gan – vai, kā derētu konsultē
ties ar kādu, kam angļu valoda ir 
tēvu valoda (angļi gan paši to 
sauc par mātes valodu!) un kas 
vismaz dotu savu imprimatur, t. 
i., pateiktu, vai tādu grāmatu 
drīkst laist klajā! There was such 
a Time – glīti iespiesta, parocīgā 
kabatas formātā, ar skaistu 
Dzintras Gekas vāka foto – 
nekorriģētā tulkojuma dēļ klajā 
nākt nedrīkstēja. Ticis nodarīts 
pāri autoram Ilmāram Knaģim. 
Neviens komerciāls apgāds 
angliski runājošās zemēs šādu 
grāmatu nebūtu uzņēmies izdot, 
lai neapdraudētu savu prestižu.

Nu piedošanu, ja dāvātajam 
zirgam mutē tomēr sagribējās 
ieskatīties! 

Eduards Silkalns
               

ČĒPINGA jeb KÖPING, HENDELIS jeb HENDELS?
 Daži pareizrakstības jautājumi
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LAIKS

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

Latviešu fonda (LF) apkārtrak
stā ziņots, ka  LF dalībnieku gada 
sapulce notiks 17. oktobrī Fila
delfijas Brīvo latvju biedrības tel
pās. Kopš fonda dibināšanas šajā 
,,Nedēļas nogale nākotnei” 
(NNN) var piedalīties ne tikai 
fonda dalībnieki, bet visa latviešu 
sabiedrība, un līdztekus darba 
sēdēm programmā ir virkne citu 
sarīkojumu.

Filadelfijas Brīvo latvju bied
rība ir vecākā latviešu biedrība 
ārpus Latvijas. Tā  darbojusies 
bez pārtraukuma kopš 1892. 
gada un pēdējā laikā  piedzīvo
jusi patīkamu ,,atmodu”, tajā 
piedalās visu paaudžu pārstāvji. 

Nedēļas nogale nākotnei Filadelfijā
Ir radušies jauni aktīvisti, kuŗi  
kopā ar biedrības veterāniem 
ieviesuši jaunu dzīvību mūsu 
pašu sirmajā ,,māmuļā”, kas 
gaida ciemiņus no tuvienes un 
tālienes.

Aicinām tautiešus izbrīvēt 
laiku no 16. līdz 18. oktobrim un 
atbraukt uz Filadelfiju! Paredzēta 
plaša programma: latviešu māks
linieku grupas izstāde (atklāšana 
10. oktobrī); rakstnieka, režisora 
un literātūras pētnieka Juŗa Rozī
ša vakars; vakariņas un saviesīgs 
vakars ar mūzikāliem un citiem 
priekšnesumiem; Filadelfijas vēs
turisko vietu apskate; pusdienas 
Brīvo latvju biedrības bārā u. c.

Juris Rozītis dzīvo Stokholmā. 
Daudzi droši vien atceras, ka 
viņš savā laikā  iestudēja vairākas 
lugas (,,Godo gaidot”, ,,Raud
upiete”); viņš ir vairāku romānu 
autors, apbalvots, slavēts, arī 
pelts, izraisījis vienu otru kontro
versiju.  Juris Rozītis ir arī literā
tūras zinātnieks,  savā nesen 
izdotajā lielajā pētījumā Displaced 
Literature: Images of Time and 
Space in Latvian Novels Depicting 
the First Years of the Postwar 
Exile  apvienojis literātūru ar 
vēsturi, pētījot, kā mūsu kaŗa un 
pēckaŗa vēsture atspoguļota 
trimdas latviešu rakstnieku dar
bos. Juris saista klausītāju intere

si ar savu humoru, pievilcīgo 
personību un izcilajām zināša
nām. Temats, par kuŗu viņš 
runās, ir tuvs mums visiem  – tā 
ir mūsu pašu dzīve un vēsture. 
Izmantojiet šo reto izdevību ar 
viņu tikties – Juris viesosies tikai 
Filadelfijā!

Rīcības komitejas locekļi domā, 
ka varētu izmantot izdevību un 
Latviešu fonda sarīkojumā 
,,Nedēļas nogale nākotnei” pulci
nāt ,,vecos” filadelfiešus – tos, 
kuŗi agrāk dzīvojuši Filadelfijā, 
bet tagad izkaisīti kur kuŗais. 
Esam savākuši bijušo Filadelfijas 
jaunatnes pulciņa biedru un citu 
adreses un aicinām gan agrākos, 

gan visus tagadējos filadelfiešus 
ierasties, lai tiktos ar  seniem 
draugiem, kavētos atmiņās, var
būt arī padomātu par nākotni. 
Ierakstiet šo datumu kalendārā 
un pastāstiet arī citiem!

Rīcības komitejas locekļi vēlas, 
lai šīs nedēļas nogale būtu intere
santa, tāpēc visiem izsūtīs aptau
ju. Gaidām ieteikumus un ierosi
nājumus. Jācer, ka izdosies sagā
dāt atlaides viesnīcās. Sīkāka 
informācija sekos.

Gaidām visus Filadelfijā! 

Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības

LF NNN Rīcības komiteja

,,Jūs man esat paraugs,  skato
ties uz Jūsu dzīvi, rodas mērķis, 
uz ko tiekties,” pateicības vēstulē 
raksta studente Velga Viļuma, 
Alfrēda un Sarmītes S. Gravu 
ģimenes stipendijas ieguvēja. Ne 
tikai Velgai, bet vēl 23 jauniešiem 
tiek dota iespēja iegūt augstāko 
izglītību, un par to var pateikties 
šīs ģimenes labestībai un nepār
varamajai vēlmei palīdzēt tiem, 
kam klājas grūtāk. 

Redzot fotografijās Alfrēda 
sirs nīgo un bezgala labsirdīgo 
smaidu, ir saprotams, kāpēc šis 
cilvēks iespēju palīdzēt citiem 
uzskata par Likteņa dāvanu sev. 
Jau pirms pieciem gadiem, izla
sot laikraksta, Kursas Laiks raks
tu par toreiz sev pavisam svešu 
meiteni Ramonu, kuŗa ārkārtīgi 
grūtos sadzīves apstākļos tomēr 
bija pilna spara iegūt izglītību, 
Alfrēds un Sarmīte S. Gravas 
nol  ē  ma palīdzēt. 

Alfrēds dzimis Bārtas pagastā 

Kāds bagāts mūžs!

lauksaimnieku ģimenē, kuŗa pēc 
kaŗa devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 
1949. gadā ģimene izceļoja uz 
Ameriku. Tur Alfrēds strādāja 

dažādus darbus: novāca apelsī
nus, strādāja uz būvēm, par 
mācekli, vēlāk par nodaļas vadī
tāju. Parallēli darbam vakaros 

mācījās vietējā kolledžā, ieguva 
gradu uzņēmumu vadībā.

Sarmīte dzimusi Rīgā, bet sešu 
gadu vecumā kopā ar māti 
Emmu Kampi devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju, 1950. gadā izceļoja uz 
Ameriku. Sarmīte beidza augst
skolu un strādāja tapešu firmā 
par mākslinieci dizaineri.

Amerikas un Kanadas drau
dzības dienās Alfrēds un 
Sarmīte satikās un nodibināja 
ģimeni, piedzima dēls Pēteris. 
Gravu ģimene radīja savu 
uzņēmumu, kuŗā tika ražotas 
koka iepakojuma kastes 
vietējām fabrikām. Gūtā peļņa 
ir devusi iespēju ne tikai atbalstīt 
latviešu organizāciju darbu 
Amerikā, bet arī palīdzēt trū
cīgiem jauniešiem Latvijā. 

2004. gada 2. jūnijā Alfrēda un 
Sarmītes S. Gravu ģimene pa 
raks tīja līgumu par ziedojumu 
Vī   tolu fonda neaizskaŗamajā 
kapitālā, ko ik gadu izmanto Lie
pājas ra jona, īpaši Bārtas pagasta 
jau  nieši studijām ar Alfrēda un 

Sarmītes S. Gravu atbalstu. Sāku
mā neaizskaŗamajā kapitālā tika 
noguldīta naudas summa, kas 
deva iespēju mācīties 10 jaunie
šiem. Tad Alfrēds un Sarmīte 
nolēma godināt savus vecākus, 
radot viņu piemiņai Miķeļa un 
Iev as Gravu un Emmas A. Kam
pes piemiņas stipendijas. 

Šogad noguldījums neaizska
ŗamajā kapitālā atkal tika ievē
rojami papildināts, un nu jau 23 
jauniešiem ir iespēja studēt ar 
Gravu ģimenes atbalstu. 

Alfrēds ir uzcēlis pieminekli ne 
tikai saviem vecākiem, bet arī 
mūža draudzībai, nodibinot 
stipendiju sava drauga mežsarga 
Arnolda Circeņa piemiņai. 

Ikvienas zemes vislielākā bagā
tība ir cilvēki, ikvienas zemes 
lielākais lepnums  cilvēki un 
viņu paveiktais. Latvijas lepnums 
ir tādi cilvēki kā Alfrēds un Sar
mīte S. Gravas, kuŗi prot dāvināt, 
paši juzdamies tikpat laimīgi kā 
dāvanas saņēmēji. 

Teātŗa zinātniece Silvija Gei
kina nule sagaidījusi apaļu jubi
leju. Viņas teātŗa gaitas aizsākās 
tūlīt pēc Dailes teātŗa 3. studijas 
beigšanas. Jau mācību laikā viņu 
pamanīja leģendārie Liepā jas 
teātŗa vadītāji Nikolajs Mūr nieks 
un Irmgarde Mitrēvica. Pēc stu
dijas absolvēšanas Silvija devās 
uz Liepājas teātri. Kaut gan aktri
ses gaitas šeit sākās sekmīgi, 
tomēr viņa izlēma iestāties Mas
kavas Teātŗa mākslas institūtā un 
tur ieguva teātŗa zinātnieces pro
fesiju. 

Pēc studijām Maskavā pārlieci
noši iezīmējās arī S. Geikinas 
teātŗa pētnieces karjēra, jo Raiņa 
Literātūras un mākslas vēstures 
mūzeja direktors Voldemārs 
Kalpiņš jaunajai speciālistei uzti
cēja savas vietnieces pienākumus 
zinātniskā darbā. Pēc tam Silvija 
bija E. Smiļģa Teātŗa mūzeja 
vadītāja, un Atmodas gados dzej
nieks Māris Čaklais viņai piedā
vāja vadīt laikraksta Literātūra 
un Māksla teātŗa nodaļu. Silvija 
piekrita. Kopš 1969. gada žurnā
lā Māksla, Teātŗa Almanachā, 
Teātŗa Vēstnesī, laikrakstos Lite
rātūra un Māksla,  Brīvā Latvija 
un Laiks varēja lasīt S. Geikinas 
aprakstus, esejiskas apceres, re 
cen zijas, rakstus par teātŗa māks
las jautājumiem un intervijas ar 
aktieŗiem. Zīmīgi, ka visos trijos 

Pārdomas pēc nozīmīga ceļojuma
vadošos amatos Silvija ir strādā
jusi septiņus gadus katrā – gluži 
vai bīblisks cikls.

Jautāju, kuŗš no darbības pos
miem Silvijai pašai licies atziņām 
bagātākais. „Laikam taču katrā 
no tiem es sev guvu kaut ko sva
rīgu un savai profesijai nozīmī
gu. Strādāt tādas autoritātes vadī
bā, kāds bija Voldemārs Kalpiņš,  
jau vien ko nozīmēja. Arī sabied
rībā viņš taču tika ļoti cienīts un 
apbrīnots, viņam bija mugur
kauls. Tie septiņi gadi Smiļģa 
mājā pagāja lielā pacēlumā, jo 
tika būvēta šā nama pirmā un 
otrā kārta. Bez Lidijas Freimanes 
palīdzības un atbalsta diezin vai 
būtu iespējams tik sekmīgi ar 
visu tikt galā, jo viņa šajos gados 
vadīja Teātŗa savienību. Viņa bija 
apbrīnojama personība, turklāt 
izcila aktrise. Esmu pateicīga lik
tenim par garīgi piesātinātiem 
gadiem Literātūrā un Mākslā, jo 
tie bija Atmodas gadi, beidzot 
varējām brīvi publicēt rakstus 
par latviešu trimdas izciliem teā
tŗa māksliniekiem, rakstniekiem, 
dzejniekiem, gleznotājiem. Dzīve 
sagriezās aizraujošā virpulī.” 

Ar nožēlu un rūgtumu Silvija 
apzinās, cik daudz mūsu kultūra 
zaudējusi tāpēc, ka esam bijuši 
nošķirti no mūsu tautiešiem.

Daudzām atziņām summējo
ties, S. Geikinai tapa pirmā grā

mata  par Dailes teātŗa aktieri 
Valentīnu Skulmi „Ironiskais 
romantiķis” (1997). Iespējams, 
ka tieši instinktīvā tiecībā izprast 
pirmskaŗa laika brīvās Latvijas 
garīgās dzīves gaisotni, nesadalī
tas, tautas kopīgi izlolotas kultū
ras un mākslas vērtības, radās 
gan viņas pirmā grāmata, gan 
abas apjomīgās monografijas par 
Dailes teātŗa aktieŗu Vazdiku 
(2004) un Klētnieku (2006) 
dzimtu. Autores ceturtā grāmata 
par Nacionālā teātŗa aktrisi 
Helēnu Romānovu „Noslēpu
mai nā spēlmane Ļena” (1999)  
saista ar dziļu un spilgtu izcilas 
personības portretējumu. S. Gei
kinas grāmatas izceļas ar asprātī
gu valodu, precīziem neparastu 
sakarību izgaismojumiem un 

teātŗa procesu dziļu analizi, tās 
liecina arī par laiku mūsu valstī, 
kad zemi vēl neplosīja kaŗš, kad 
veidojās latviešu teātŗa mākslas 
personības. 

Taču kādu jaunu apziņas kvali
tāti var pamanīt jau autores pir
majā grāmatā par V. Skulmi, jo, 
pētījot aktieŗa archīvu, pats likte
nis viņai rokās ieliek Žaka 
Prevēra dzejoli „Padoms, kā uz 
gleznot putnu”. V. Skulmes iemī
ļotais dzejolis ir kā laimīga atslē
ga aktieŗa talanta savdabības 
atminēšanai, kā arī apliecina jeb
kuŗas mākslas idejas dzimšanas, 
tās atraisītā lidojuma mirkli. Šāda 
mākslas putna savlaicīga pama
nīšana Silviju spārnoja aizvien 
jauniem darbiem, jaunām grā
matām. Katra saskarsme ar izci
lām kultūras personībām Silvijai 
sniedza neatsveŗamu atziņu ko 
pumu, arī daudz negaidītu pār
steigumu, visvairāk tie saistās ar 
Klētnieku dzimtas galvu – Karpu 
Klētnieku, kas, izrādās, bijis ne 
vien talantīgs aktieris, bet arī 
gleznotājs.

Silvija tikko atgriezusies no 
Medžugorjes, kas ir daudzu 
pasaules kristiešu svētceļojuma 
vieta.

„Mans lielākais ieguvums bija 
agrāk neizjusts fantastisks dvēse
les miers. To vēl vairāk pastipri
nāja sarunas ar kādu  Kanadas 
multimiljonāru precētu pāri, kas 
Medžugorjē dzīvo jau s ešpa 

dsmit gadus. Lēmums pārcelties 
viņiem nobriedis pēc smagām 
problēmām ar abiem dēliem, kas 
nonākuši narkotiku un alkohola 
atkarībā. Dēlu mātei nejauši ro 
kās gadījusies lapiņa ar dievmā
tes vēstījumu. Viņa to iedevusi 
vīram, kas sevi uzskatījis par 
neticīgu. Nodoms pārcelties bijis 
pēkšņs, kā pēdējā iespēja. Tagad 
abi dēli ir atveseļojušies un strā
dā.

Ceļojuma laikā mēs devāmies 
cauri Chorvatijai un Slovēnijai. 
Uz māju sienām vēl redzamas 
šāviņu pēdas, bet lauki ir sakopti, 
atjaunoto māju pagalmi ar skais
tiem apstādījumiem, drupas tiek 
novāktas, sagrauto māju vietā 
uzbūvētas jaunas, taču nekur 
nemanīju bezgaumīgas blāķvei
dīgas villas, kādas tagad saceltas 
mūsu Jūrmalā. Šeit nesenais kaŗš 
un posts cilvēkiem nav atņēmis 
aistētiskā mēra izjūtu. Man ar 
kaunu bija jādomā par Latviju, jo 
mums šī mēra izjūta visās jomās 
strauji sarūk – kā ļauns bacilis 
jaunbagātnieku vidē izplatās 
izēšanās, izrādīšanās, mantkārī
bas manija, ar ko aplīp arī tie, kas 
ne tuvu nav miljonāri. Laikam 
taču esam pelnījuši šo krizi, jo 
esam klausījuši viltus praviešus, 
kas Latviju noveduši smagā 
strupceļā. Atliek vienīgi cerēt uz 
tautas veselo saprātu jaunās vēlē
šanās.”

Irēna Lagzdiņa  

Teātŗa zinātniece Silvija Geikina

Sarmīte Alfrēds S. Gravas
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N O V A D U  Z I Ņ A S

Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Līmeniski. 9. I. Ziedoņa aprak
stu grāmata. 10. Tempļi, dievna
mi. 12. Svārstīties; trīcēt. 13. Ar 
asu instrumentu veidot rakstu, 
attēlu. 14. Bumbas individuāla 
vadīšana vairākās sporta spēlēs. 
15. Cepurīšu sēne, kas satur 
melnu šķidrumu. 16. Latviešu 
sabiedriski polītiskais darbinieks 
(18771942). 17. Brāļi, vieni no 
aviācijas pionieŗiem. 20. Balsts. 
24. Augstas amatpersonas 
pavadoņu grupa. 26. Apdzīvota 
vieta Limbažu raj. 27. Popmūzikas 
virziens. 28. Donavas pieteka. 30. 
Kontrolaparāti. 32. Iet pa pēdām. 

33. Japāņu dzejas žanrs. 35. 
Medību šaujamieroči. 38. Liels 
skrējējputns. 40. Rīdzinieks, 
raķešu būves pionieris (1887
1933). 44. Kādas Eiropas valsts 
pamatiedzīvotājs. 45. Franču 
ģeografs, sociologs (18301905). 
46. Gaŗi, tievi apdarināti apaļ
koki. 47. Ceļojoši senkrievu 
dzies minieki. 48. Dāņu rakst
nieks (18051875).
Stateniski. 1. Senu un retu 
grāmatu tirgotājs. 2. Piedalīties 
svinībās ar bagātīgu mielastu. 3. 
Operas „Pārdotā līgava” autors. 
4. Ložņauga vasa. 5. Lielupes 

pieteka. 6. Zirgu un pajūgu 
no vietne pie kroga. 7. Iedomu 
tēls. 8. K. Skalbes memoriālais 
mūzejs Vecpiebalgā. 11. Nelieli 
koka soli bez atzveltnes. 18. 
Cirka mākslinieki. 19. Apdzīvota 
vieta Alūksnes raj. 21. Franču 
kinorežisors (19321984). 22. 
Adatveidīgs, ass graudzāļu zieda 
plēksnes veidojums. 23. Neliels 
apaļš koka trauks ar rokturi, ko 
veido pagarināts sānu dēlītis. 25. 
Stiprs, postīgs vējš. 29. Ģeoloģijas 
nozare. 31. Zirnekļveidīgo kārtas 
dzīvnieks. 34. Amatpersona 
dažāda ranga tiesu vai citās       
valsts iestādēs. 36. Rimska
Korsakova opera. 37. Saites, 
saistības. 39. Maldīgi, nepareizi. 
41. Sievietes vārds (janv.). 42. 
Pilnīga neveiksme. 43. Lokveidā 
liekta līnija.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 35) 
atrisinājums 
Līmeniski. 1. Svings. 4. Pampas. 
9. Vampīrs. 10. Trieka. 11. Efekts. 
12. Pases. 14. Sakas. 17. Astrs. 19. 
Tece. 21. Otri. 22. Apļi. 23. Eposs. 
24. Zita. 25. Inde. 26. Aknas. 28. 
Urna. 29. Toga. 30. Salt. 31. Cisas. 
33. Elsas. 36. Ipiķi. 39. Kurmis. 
41. Ankara. 42. Atlūzis. 43. 
Salaca. 44. Elipse.
Stateniski. 1. Svītas. 2. Nereta. 3. 
Sava. 4. Puse. 5. Mēness. 6. Sīksts. 
7. Emsa. 8. Tīne. 12. Pūce. 13. 
Sets. 15. Kapenes. 16. Stilets. 17. 
Aizpute. 18. Tutenis. 20. Epika. 
21. Ostas. 26. Agri. 27. Sami. 31. 
Cekuls. 32. Armāda. 34. Lokani. 
35. Svaine. 37. Pali.  38. Ķeza. 40. 
Sana. 41. Aste.  
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Pabalstu (Ls50) pirmklasniekiem Iecavas novadā šogad saņēma 
tikai trūcīgās ģimenes. Bet Rundāles novada pašvaldība izmaksājusi 
tikpat lielu pabalstu visiem pirmās klases skolēniem.

Atbildot uz iedzīvotāju un slimnīcas darbinieku satraukumu par 
iespējamo Madonas slimnīcas slēgšanu, tur vizītē ieradās veselības 
ministre Baiba Rozentāle. Ministre apskatīja infekciju, chirurģijas un 
dzemdību nodaļu, kā arī tikās ar nodaļu vadītājiem.

Akciju sabiedrība “Balticovo” līdz nākamajai sezonai plāno iepirkt 
70 tūkstošus tonnu Latvijā audzētu lopbarības graudu, par 15 procen
tiem vairāk nekā pērn. Lielākā Ziemeļeiropas vistu olu un to produktu 
ražotāja ir lielākā lopbarības graudu uzpircēja Latvijā. Arī šogad zemes 
kopēji varēšot produkciju nodot ātri, nekavējoties gaŗās rindās.

Kaut gan raža ir slikta, gurķu iepirkšana un konservēšana Codes 
pagasta lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā “ESA” rit 
pilnā sparā. Uzņēmums šogad konservos cer sagatavot 150 tonnu 
gurķu. Tiek pārstrādātas arī bietes, skābenes, āboli un tomāti.

Murmastienes pagasta “Dzimtenēs” notika biškopju seminārs. 
“Dzimtenēs” saimnieko Latkovsku ģimene. Viņu dēls Ingus apkopj 20 
saimju bišu dravu un apgūst biškopja speciālitāti Vecbebru profesionā
lās vidusskolas 3. kursā.

Viens no lielākajiem ābeļu audzētājiem Vandzenē SIA “Malum” 
septembrī sāks vākt pirmo ābolu ražu. Taču cilvēku pirktspēja ir sama
zinājusies un lielveikali nav izrādījuši interesi ābolus iepirkt.

Vecumnieku novada Bārbeles pagastā atklāja brīvdabas mūzeju 
“Ausekļu dzirnavas”, kuŗā saimnieko Mārtiņš Mediņš. Par godu šim 
notikumam bija sarīkoti Pļaujas svētki, kuŗos ikviens interesents varēja 
vērot zemes aršanu ar senajiem arkliem, graudu malšanu ar rokas dzir
navām, kūlīšu siešanu, labības kulšanu ar zirga ģēpeli un kuļmašīnu… 
Demonstrēja arī seno laiku ugunsdzēšamo sūkni. Sarīkojumā piedalījās 
vairākas folkloras kopas, darbojās tirdziņš, kuŗā varēja iegādāties amat
niecības izstrādājumus.

Pieminot skolotāja, latviešu tautas pasaku un teiku krājēja Anša 
Lercha–Puškaiša 150 gadus, septembrī Talsos gaidāmi vairāki kultūras 
sarīkojumi viņa atcerei.

Ērgļu novadā, Blaumaņa mūzejā “Braki”, notika Ģimeņu svētki. 
Sarīkojuma dalībnieki aktīvi darbojās “Braku” sētā izvietotajās radoša
jās darbnīcās.

Nodibinājums „Rozes fonds” sadarbībā ar Liepājas Olimpisko 
centru un t/n „KURZEME” organizē labdarības pasākumu „Veselība 
un skaistums”, kuŗā iegūtos līdzekļus ziedos atbalsta centra izveidei 
onkoloģijas slimniekiem Liepājā. Jau 12. septembrī t/n „KURZEME” 
apmeklētājiem bija iespēja labdarības tirdziņā iegādāties amatnieku 
darinātos izstrādājumus.

Sociālā dzīvojamā māja Liepājā, Flotes ielā, līdz šā gada 10. novem
brim iegūs jaunu veidolu un ļaus mājas iedzīvotājiem jaunajā apkures 
sezonā ietaupīt jau tā ierobežotos līdzekļus, norēķinoties par patērēto 
siltumenerģiju.

Aizputes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes vidusskolā 
darbu šogad uzsāk visas trīs vidējā izglītības posma klases. Pēc ilgāka 
pārtraukuma Durbē izdevies nokomplektēt 10. klasi, bet Grobiņā 
vidusskolēnus pārvilinājusi ģimnazija. 

Saņemts papildu financējums, tāpēc Liepājas Reģionālā slimnīca 
līdz gada beigām atjauno valsts samaksātās plānveida operācijas bēr   
niem. 

Par godu Liepājas Latviešu biedrības nama 75. gadskārtai liepāj
nieki un pilsētas viesi 18. septembrī varēja noklausīties koncertu cikla 
„Sajūti jubilejas elpu”  „Liepājas Latviešu biedrības namam – 75”!” 
pirmo koncertu „No klasikas līdz džezam”.

Par godu Dzejas dienām 9. septembrī Latvijas Rakstnieku savienī
bas Liepājas nodaļa viesnīcā Fontaine Royal” organizēja 85 gadu atce
res sarīkojumu „Laiku atspulgā” par godu rakstniekam, kinoscēnāris
tam Egonam Līvam.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un R. Mielava 

Lietavas aizkavējušas labības pļauju
Arī septembrī Latvijas laukos 

vēl turpinās labības pļauja. 
Būtiski aizkavējusies labības 
novākšana Vidzemē, savukārt 
Zemgalē un Kurzemē lielākā daļa 
graudu ražas jau nokulta, stāsta 
biedrības “Latvijas Zemnieku 
saeima” priekšsēdis Juris Lazdiņš. 
Lietavas šogad ražas novākšanu 
aizkavējušas par divām, vietumis 
pat trim nedēļām. Labības kulša
na varētu turpināties līdz pat 10.
15. septembrim. Vēl ilgāk varētu 
noritēt mazāk tradicionālo kul
tūru, piemēram, griķu un 
kukurūzas novākšana. 

 “Zemgalē lietus graudu kvali
tāti īpaši nav ietekmējis, tikai 
apturēja darbus uz vairākām die
nām,” stāsta J. Lazdiņš. Savukārt 
Vidzemē graudu kvalitāte, visti
camāk, būs zemāka. Toties labi 
padevušies ziemas kvieši un 
rudzi, bet Variešu pagasta zem
nieku saimniecībā „Eglaine” 
kombaini druvā pirmoreiz devās 
augusta sākumā. Nedēļas laikā 
aptuveni 200 ha ziemas kviešu ar 
diviem Claas kombainiem gan
drīz jau nokulti. Graudaugi 
kopumā aizņem aptuveni 500 ha. 
Pēc kulšanas graudus ved uz 
„Eglaines” pašas kalti, tālāk daļu 
graudu uzglabā, bet daļu — pār
dod SIA Kesko Agro, kas graudus 
nogādā „Jēkabpils labības” elevā
torā. 

 Savukārt lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperātīvai 
sabiedrībai „Latraps” piegādāts 
jau vairāk nekā 25 000 tonnu 
ziemas rapšu un 22 500 tonnas 
kviešu. “Latraps” ir zemnieku 

uzņēmums, kas dibināts 2000. 
gadā, apvienojoties 12 biedriem. 
Tagad uzņēmums ir izaudzis par 
lielāko graudu un rapša audzētā
ju un eksportētāju kooperātīvu 
Latvijā, apvienojot 537 zemnie
kus Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē 
un Latgalē.

”Latraps” speciālisti atzīst, ka 
šogad ražas nav tik lielas kā 
iepriekšējā gadā, toties kvalitātes 
rādītāji ir ļoti labi  apmēram 
95% no kooperātīvam piegādā
tiem kviešiem ir pārtikas graudi 
 ar augstu lipekļa un proteīna 
saturu, kas ir svarīgi maizes cep
šanā.

“Latraps” saviem biedriem 
sniedz iespēju noslēgt divu veidu 
piegādes līgumus. Standarta pro
dukcijas piegādes līgums paredz, 
ka, neierēķinot pievienotās vērtī
bas nodokli (PVN), pārtikas 
kvieši tiek iepirkti par 67 latiem 

tonnā, lopbarības graudi  par 60 
latiem tonnā, bet rapsis  par 154 
latiem tonnā. Par šādām cenām 
zemnieki sezonas laikā piegādās 
izaudzēto produkciju kooperātī
vam tālākai pārdošanai. Mitrums 
piegādātajiem graudiem svārstās 
no 8 līdz 14 procentiem, un tas ir 
pozitīvs rādītājs. Taču vairākdie
nu lietavas augustā var šo mitru
ma koeficientu palielināt. 

 Pagājušā gadā “Latraps” iepir
ka vairāk nekā 240 000 tonnu 
Latvijā izaudzēto kviešu, no tiem 
eksportēti apmēram 135 000 
tonnu, bet apgrozījums 
2008./2009. finanču gadā bija 
71,3 miljoni latu  nedaudz vai
rāk kā 2007./2008. finanču gadā, 
kad apgrozījums bija 69,2 miljo
ni latu.

 Zemnieku saimniecība 
„Agatnieki” ir viena no lielāka
jām Mālpilī, kur tiek audzēti zie

mas rapši, ziemas rudzi, mieži 
un auzas. “Agatniekiem” ir 900 
hektaru apstrādājamās zemes. 
Saimnieks Igors Šabochins ir 
diplomēts agronoms. 2006. gadā 
saņēmis Latvijas Zemnieku saei
mas un Latvijas Lauksaimniecības 
kooperātīvu asociācijas apbalvo
jumu “Zelta tonna”, jo ir viens no 
labākajiem rudzu audzētājiem 
Latvijā. Savukārt Ludzas novada 
Zaļesjes pagasta zemnieku saim
niecības “Akmeņlauki” īpašnieks 
Boriss Veļičko “Zelta tonnas” 
konkursā atzīts par Latgales 
novada labāko rudzu audzētāju, 
bet galveno balvu saņēma 
Gulbenes rajona kooperātīvās 
sabiedrības “Klēts” (ar graudau
giem apsēti vairāk nekā 800 ha) 
valdes priekšsēdis Aldis Dukurs. 
Kopumā vērtēti 164 saimniecību 
rudzi, kā arī noteikti labākie 
katrā novadā. 

Šogad konkurss „Zelta tonna” 
nenotiek, bet ikvienam zemnie
kam ir cerība, ka ieguldītais lie

lais darbs graudaugu audzēšanā 
dos gandarījumu ar atbilstīgu 
samaksu par nodotiem grau
diem. Zemnieki gan saka: „Būtu 
vismaz lauksaimniekiem atkal 
kādu konkursu sarīkojuši. Citādi 
mēs tikai darbu un darbu vien 
redzam, strādājam, elpu lāgā 
neatvilkdami.”

 Šogad pārtikas kvieši maksās 
70  100 latu tonnā, lopbarības 
graudi  60 latu tonnā, rapšu sēk
las  170  180 latu tonnā.

 ANO Pārtikas un lauksaim
niecības organizācija ziņo, ka 
pasaulē graudaugu raža 2009. 
gadā būs mazāka nekā iepriekšē
jā gadā, jo arī citviet ražu ietek
mējuši nelabvēlīgie laika apstāk
ļi. Samazinoties ražai (par 3,4%) 
dažās galvenajās ražotājvalstīs, 
lielie uzkrājumi piegādes tomēr 
nodrošinās. 

Valijas Berkinas 
teksts un foto

Ikviena saulaina diena no agra rīta līdz vēlam vakaram tiek 
izmantota graudaugu novākšanā

16 2009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs



LAIKS

Ciems ,,Latvija” (MI)
 • 19. septembrī plkst. 4.00 cie

ma parka pajumtē atvadas va 
sarai ar siltām pusdienām, vīnu, 
alu, sulām un citiem gardumiem; 
dalības maksa $10.00 Ciema 
,,Latvija” valde aicina visus tuvus 
un tālākus kaimiņus, kuŗi dzīvo 
mūsu ciemā un Gaŗezera tuvu
mā, lai mēs būtu vairāk vienoti. 

DENVERA (CO)
• 20. septembrī plkst. 9.30 

Kolorado latviešu kultūras cen
tra dievnamā (10705 West 
Virginia Ave., Lakewood, CO) 
jauno krāsaino logu iesvētīšana. 
Pēc ceremonijas maltīte. 

• 26. septembrī no plkst. 10.00 
līdz 10.00 gadskārtējais Eiropas 
festivāls (Civic Green Park, 9370 
Ridgeline Blvd., Highlands 
Ranch, CO). Informācija:       
www.EuroFestival.org

• 7. oktobrī plkst. 7.00 Lauŗa 
Gundara lugas “Tiritomba jeb 
Zelta zivtiņa” izrāde Avenue 
Theatre (417 East 17th Avenue, 
Denver, CO); Rīko kultūras 
biedrība TILTS un Kolorado 
latviešu kultūras centrs. Sīkāka 
informācija, zvanot Raitai Jer
gensenai, tālr.: 3034244442.

FILADELFIJA (PA)
• 22. septembrī. plkst. 2.00 

Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 
(531 North 7th Street) Liepājas 
teātŗa viesizrāde – Miro Gavrana 
komēdiju ,,Viss par vīriešiem”. 
Ieeja $20. Apmeklētāji aicināti 
ierasties plkst. 1.00 uz sa  drau
dzības stundu, lai pirms izrādes 
iebaudītu tasi kafijas vai glāzi 
vīna. 

• 16., 17. un 18. oktobrī 
,,Nedēļas nogale nākotnei”. 

Filadelfijas latviešu skolas 
audzēk  ņi izbraukumā uz zoo 
loģisko dārzu pēc pirmās skolas 
dienas 29. augustā. No kreisās: 
Amālija Jurczika, Kristaps Liziņš, 
Emīlija Liziņa, Tija Vilciņa, 
Marisa Liziņa, Emīls Jurcziks, 
Pēteris Blasmanns; priekšā 
bērnudārza bērni: Markus un 
Alekss. Bērnus skolai un 
bērnudārzam lūdz pieteikt, zva
not vai rakstot Silvijai Mežgailei, 
tālr.: 6102778072 epasts: roost
ers4@comcast.net

 GRANDRAPIDI (MI)
• 19. septembrī plkst. 3.00 Bēr

tuļu tirgus baznīcas pagalmā. 
Siltas pusdienas, cepumi un 
lo terija. Priekšnesumi pie ,,Jautrā 
oda” – Ulža Siliņa komēdija 
,,Letiņi nezudīs”, iestudējusi Olga 
Jansone.

• 24. un 25. septembrī lietoto 
mantu tirdziņš ev. lut. draudzes 
lejas telpās. 

• 27. septembrī Pļaujas svētki 
latviešu biedrības namā. 

KALAMAZŪ (MI)
20. septembrī pēc dievkalpo

juma draudzes sabiedriskās tel
pās Kalamazū latviešu Apvieno
tās ev.lut. draudzes Dāmu ko 
mitejas darba grupa L. Kaugaras 
vadībā gatavo pusdienas par labu 
Zvannieku bērniem. Par Zvan
niekiem 20. septembrī stāstīs I. 
Šīmane, būs arī video disks – 
„Viena diena Zvannie kos”.

29. septembrī plkst. 10:00 drau
dzes sabiedriskās telpās atsāks 
vingrošanas stundu Dr. Edites 
BalkasValteres (Walter) vadībā.

 KLĪVLANDE (OH) 
• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 

bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepir
kumu galds, bufete, bagātīgas 
izlozes, priekšnesumi. Paredzēta 
daiļamatnieku – kokgriezēju 
dar  bu izstāde. Ieeja par ziedoju
mu. Auto varēs novietot Masoņu 
laukumā. Atlikums vanadžu 
aprūpes darbam.

• 25. septembrī plkst. 7.00 
Liepājas teātŗa izrāde Miro 
Gavrana luga ,,Viss par vīriešiem” 
Apvienotās latviešu lut. draudzes 
telpās. Ieeja $20.00.

LINKOLNA (NE)
24. septembrī plkst.7.00 

drau dzes sarīkojumu telpās, 
1231 S. 33 ielā, notiks Latvijas 
Na  cio nālās operas solistu kon
certs “Trīs Tenori” Linkolnā. 
Biļetes iepriekš pārdošanā par 
paze minātu cenu $25.00 un 
skolniekiem $15.00 var pa 
sūtināt ar samaksu pie 
Ā. R. Lie piņa, 2760 Everett St., 
Lincoln, NE 685023122, tel. 
(402) 4759076. Pasta zīmogam 
jābūt ne vēlāk kā 19. sept. Tiešā 
veidā biļetes iepriekš var 
iegādāties līdz 23. septembrim 

pie: Velta Did richsons (486
3823), Valija Ga  rais (466
1366), Dagnija Bite (4355467) 
un Ārijs Liepiņš (4759076). 
Čeki rakstāmi uz Daugavas 
Vanagi Inc. vārda.

Ieejas biļetes koncerta dienā 
pie kases $30.00. Pēc koncerta 
tikšanās ar māksliniekiem pie 
vīna glāzes.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 3. oktobrī plkst. 4.00 nama 

gada svētki ,,Latvieši Havaju 
salās”; 

Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 900393704; tālr.: 
3236699027; DKLB infor
mācijas tālrunis: 3236636267. 
DK LB Informācijas biļetens 
tīmeklī: www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 24. septembrī no plkst. 2.00 

līdz 5.00 pārrunu grupas ,,Dia
logs” tikšanās Barnes&Noble 
grāmatnīcā pie sarunu galda 
Har Mar iepirkšanās centrā 
St. Paulā. Pārrunu temati: Ve 
selības aprūpe Latvijā; labējo 

polītisko partiju apvienošanās 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām 
2010. gada 2. oktobrī, kā arī citi 
temati. Visi tautieši laipni gai 
dīti.

• 27. septembrī Latvijas 
Universitātes gada svētki, rīko 
KKM.

• 10. oktobrī Lauŗa Gundara 
lugas “Tiritomba jeb Zelta ziv
tiņa” izrāde; piedalās Dailes 
teātŗa aktieŗi Velta Straume un 
Juris Strenga un Valmieras 
teātŗa aktieŗi Anna Putniņa un 
Arnolds Osis. Režisors Lauris 
Gundars. Latvijā šī luga izrādīta 
jau vairāk nekā 100 reižu. Rīko 
LOAM.

• 25. oktobrī plkst. 12.00 filmas 
Soviet Story izrāde, rīko DV un 
LOAM.

• 30. oktobrī plkst. 7.00 aktieŗa 
Jāņa Jarāna monoizrāde, rīko 
LOAM un korporācija Selga.

ŅUJORKA (NY) 
• 19. septembrī plkst. 5.00 

Liepājas teātŗa viesizrāde – Miro 
Gavrana luga ,,Viss par vīriešiem” 
Salas baznīcā (4 Riga Lane, 
Mellville, NY). Ieeja $25. Rīko 
TILTS un NLOP. Sīkāku infor 
māciju iespējams uzzināt, rakstot 
vai zvanot Baibai Pinnei, tālr.: 
9146315725; epasts: pinnis@
banet.net

• 20. septembrī Latvijas valsts 
prezidents Valdis Zatlers vieso
sies Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville, NY). Diev kal po
jums sāksies plkst. 10.30. Pēc 
dievkalpojuma pieņemšana un 
iespēja tikties ar valsts preziden
tu. 

• 26. septembrī, pulksten 2.00 
Daugavas Vanagu sezonas at 
klāšanas sarīkojums DV Na  mā. 
Spēlēs Amber Flute Quartet: 
Ilona Kudiņa, Ona Jonaityte, 
Agita CerustaArista un Indra 
Ozola. Programmā baltiešu kom
ponistu darbi, tostarp: Arvo Part, 
Peteris Aldins, Jonas Tamulions, 
Selga Mence, Tatjana Kozlova, 
Romualds Kalsons, Dace Ape 
rans, Edgars Kariks, kā arī franču 
komponists Eugene Bozza. 
Notiks gleznu izloze. Visi laipni 
ielūgti. 

PRIEDAINE (NJ)
• 20. septembrī. plkst. 2.00 

Liepājas teātŗa viesizrāde – Miro 
Gavrana luga ,,Viss par vīrie
šiem”, piedalās Liepājas teātŗa 
aktieri Leons Leščinskis, Egons 
Dombrovskis, Kaspars Gods. 
Režisors Rolands Atkočuns, iz 
rādes vadītāja Rita Krodere.

SIETLA (WA)
• 26. septembrī plkst. 12.00.

skandinavu un baltiešu ozolu 
birzs stādīšanas ceremonija Va 
šin  gtonas universitātē, svinot 
Skandinavu departamenta 
100 ga  du un Baltiešu studiju 
programmas 15 gadu jubileju. 
Svi  nības ar mūziku, tautasdejām 
un izstādi notiks no plkst. 11.00 
līdz 2.00 starp Parrington Hall 
un Gates Hall. 

• 2. oktobrī Sietlas latviešu 
centrā Rīgas ,,Teātŗa TT“ vies 
izrāde –Lauŗa Gundara komēdija 
„Tiritomba jeb Zelta zivtiņa“. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 3. oktobrī plkst. 6.00 „Teātris 

TT” no Rīgas izrādīs Lauŗa 
Gundara lugu „Tiritomba jeb 
Zelta zivtiņa” Draudzes namā 
(425 Hoffman Ave) Ieeja par zie

dojumu numurētās vietās, pir
mās trīs rindās, $25; pārējās $20; 
studentiem un skolēniem $10. 
Biļetes var pasūtīt pie Andra 
Ziediņa (925) 8313893, epasts: 
Az35@sbcglobal.net. Būs bufete 
un atspirdzinājumi

ST. PĒTERSBURGA (FL)
26. septembrī plkst. 10.00 

Daugavas Vanagu apvienības 
Flo  ridā gadskārtējais pikniks 
„War Veterans Memorial Park”, 
9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē 
Nr. 4. Ieejas vārti parkā pie 94 th 
Street N. Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam azai
dam. Par ceptām desiņām un 
vēsu dzērienu gādās vanadzes un 
vanagi. Nāciet un aiciniet līdzi 
draugus! Mīļi gaidīsim!

1. oktobrī plkst. 13.00 Biedrības 
namā videoizrāde – ieraksts no 
Latvijas Nacionālās operas at 
jaunotā nama atklāšanas kon
certa, 1. daļa. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedo
jums sākot ar $3.00. 

6. oktobrī plkst. 10.00 Biedrības 
valdes sēde.

8. oktobrī plkst. 15.00 (3.00 
PM) Lietuviešu klubā Lietuvas 
koklētāju ansambļa Vaivaros un 
Lietuvas Operas zvaigznes Irenas 
Milkeviciutes koncerts. Ieejas zie
dojums $15.00, pusdienas – 
$10.00. Šī ir reta izdevība iepazīt 
mūsu brāļu tautas Lietuvas 
kultūru augstvērtīgā sniegumā, 
nelaidīsim to garām un pieteiksi
mies vietu rezervēšanai laicīgi! 
Pieteikšanās pie Gundegas Vilem
sones pa tālruni (727) 531 6203 
vai pa epastu: avilemsons@aol.
com līdz 2009. g. 5. oktobrim, ja 
gribam vietas pie kopējiem 
galdiņiem. Individuāli vietu 
rezervāciju var pieteikt Elenai 
Jasaitis pa tālruni (727) 343 
6782.

 Kluba adrese: 4880 46th Ave. 
North, St. Petersburg, FL 33714. 
Phone: (727) 5252924

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 20. sept. plkst. 11.00 
iesvētību dievk. ar dievg. 27. sept. 
dievk. nebūs Māc. Jogita 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 20. sept. plkst. 3.00 
Lankasterā Pļaujas svētku dievk. 
27. sept. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk.; kapusvētki. Māc. A. Zie 
donis un R. Ziedone. Bībeles 
stundas Kvēkertaunā: 9., 16. un 
23. sept. plkst. 10.00, māc. 
Dr. Ar  vīds Ziedonis; pēc Bībeles 
stundas kafija. 23. sept. pēc 
Bībeles stundas dāmu komitejas 
sēde. 

• Čikāgas katoļu kopa: 25. okt. 
plkst. 12.00 dievk. Immaculate 
Conception baznīcā (7211 W.
Talcott Ave.). 

• Filadelfijas latv. ev. lut. 
Sv. Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 6103532227): 
20. sept. plkst. 11.00 dievk.; 
Vilmingtonā dievk. plkst. 3.00. 
27. sept. plkst. 11.00 laju dievk. 
4. okt. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 27. sept. plkst. 10.00 dievk ar 
dievg. 4. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Mācītājas 
I. Larsenas adrese: 70388 16th 
Ave., South Haven, MI 49090. 

Tālr.: 2696374847; kabatas: 
2692141010; epasts: ilzego@
comcast.net Mācītāja ir baznīcas 
birojā otrdienās no plkst. 11.00 
līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:. 
20. sept. plkst. 10.00 ar dievg. 
Pusdienas par labu Zvannieku 
bērniem. 27. sept. plkst. 10.00. 
Bībeles stunda 2. sept. 
plkst. 15.00. Ciemā „Latvija” 
16. sept. plkst.16.00.

• Klīvlandes Apvienotā lut. 
dr.: 20. sept. plkst 11.00 dievk. ar 
dievg. Skolas mācību gada 
sākums. 27. sept. plkst. 11.00 
dievk. 

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 27. sept. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 4. okt. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. – Pļaujas svētki. 
Iesvētes mācības sākums. Prāv. 
D. Kaņeps.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 20. sept. 
plkst. 10.00 draudzes un latviešu 
skolas izbraukums Bush Lake 
parkā, otrā paviljonā. Pēc dievk. 
pikniks un bērnu nodarbības. 
Visiem obligāti pieteikties drau
 dzes kancelejā, tālr.: 612722
4622. 27. sept. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība. 
Latvijas Universitātes 90. gada 
svētki. 4. okt. plkst. 10.00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem; pēc dievk. 
Pļaujas svētku pusdienas. Māc. 
M. Ce  pureZemmele. Bazn. 
adrese: 3152  17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
7635468178; kancelejas tālr. 
6127224622.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 20. 
sept. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk, māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
No 25. līdz 27. sept. LELBAs 
Austrumu apgabala konference 
Katskiļos. 4. okt. Jonkeru bazn. 
plkst 10.00 dievk, māc. J. Saivars; 
pēc dievk. Miķeltirgus; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš, pēc dievk. Pļaujas 
svētki.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 10. 
okt. plkst. 12.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Grace Lutheran 
Church (3993 Park Boulevard, 
San Diego, CA 92116), prāv. D. 
Kaņeps; pēc dievk. kafijas galds. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
20. sept. plkst. 2.00 dievk. Christ 
Lutheran bazn. (#1 Selma 
Avenue, Webster Groves, MO 
63119), māc. I. Kalniņa. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. 

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja (Our 
Savior)” baznīcā, 301 – 58th 
Street S., St. Petersburg, FL 
33707, dr. māc. Aivars Pelds. 
27. sept. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 28. sept. 
plkst. 10.00 Biedrības namā 
draudzes valdes sēde. Pēc sēdes 
plkst. 11.30 draudzes Dāmu 
komitejas sēde. 4. okt. plkst. 
11.00 Biedrības telpās Pļaujas 
svētku svētbrīdis ar pašu 
līdznestām brokastīm. 11. okt. 
plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org
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iecienītais un atsaucīgais dalībnieks 
Jānis Kamps. Viņš dzimis 1926. 
gada 11. februārī Cesvainē. Aiz
gājēju pēdējā gaitā Woodland  
kapsētā 28. augustā izvadīja Lon 
donas latviešu ev. lut. Trīsvienības 
draudzes diakone Aina Avotiņa. 
Atvadvārdus teica DV Londonas 
nodaļas valdes priekšsēdis Jānis 
Bilinskis, Londonas latviešu Pen 
sionāru apvienības valdes priekš
sēdis Arnolds Skujiņš, māsīca 
Laima Krūmiņa no Klīvlandes, 
ASV, Arvīds Beitāns un arī abas 
meitas – Laila un Rita. Par aizgājē
ju sēro dzīvesbiedre Ausma, abas 
meitas un dēls ar ģimeni, tuvinieki 
un draugi Kanadā, ASV un 
Latvijā.

Hamiltona
* Hamiltonas latviešu Pen sio

nāru apvienība kārtējās sa  nāksmes 
atsāks 24. septembrī plkst. 13 
biedrības namā. 

* Hamiltonas latviešu ev. lut. 
Kristus draudzes aprūpes komi
teja ar 4. oktobri atsāks ziedojumu 
un pārtikas produktu pie  ņemšanu 
trūkumcietēju atbalstam.  

* Hamiltonas Latviešu biedrības 
organizētais Miķeļa tirgus šogad 
notiks 26. septembrī plkst. 17 
biedrības namā. Tirdziņa ap 
meklētāji varēs iegādāties dažā  das 
latviskas mantas, rotaslietas un 
daiļamatniecības izstrā  dā jumus, 
piedalīties kopējās va  kariņās un 
skatīt videofilmu par Kanadas 
latviešu Dziesmu svēt ku at  klā
šanu. Ieeja – 15 dolaru personai.

* Hamiltonas latviešu ev. lut. 
Kristus draudzes dāmu komiteja 
aicina Pļaujas svētku dievkalpoju
ma apmeklētājus 4. oktobrī pēc 
dievkalpojuma (sāksies plkst. 11) 
pakavēties baznīcas sarīkojumu 
telpās pie Pļaujas svētku cienasta 
galdiem. 

Montreala

Montrealas 
Luterāņu Trīs 
vienības un 
Ota  vas Lu  te 
rāņu Miera 
draudzes kopīgi 
rīkotais izbrau
kums, kuŗa rī 
kotāju sarakstā 

bija arī Montrealas Latviešu 
pensionāru apvienība, notika 
16. augustā Tērvetē. To ievadīja 
diev  kalpojums brīvdabas baz  nīcā. 
Sprediķoja Otavas draudzes māc. 
M. Ķirsons, iztirzādams temu – 
cik nevērīgi un neuz manīgi ir 
cilvēki. Sprediķis pub  licēts Miera 
Draudzes Vēstīs sep tembŗa/ok 
tobŗa numurā. Litur ģijā viņam 
palīdzēja Trīsvienības draudzes 
diakons Dāgs De  mands. Piedalījās 
ap 50 diev lū dzēju, kuŗu vidū bija 
15 otaviešu, bet pārējie no Tērvetes, 
Mon trealas un ciemiņi. Sekoja 
azaida galds un lotereja. Pēdējo 
veik smīgi vadīja M. Ķirsons. Visi 
laimesti bija no Latvijas. To vidū 
galvenais laimests bija liels žavēts 
zutis, ko laimēja Georgs un Ilga 
Strautiņi. Pēcpusdiena aizritēja 
draudzīgās sarunās.

DV Montrealas nodaļas 2. sep
 tembŗa valdes sēdi vadīja priek š

nieks V. Paegle. Piedalījās visi 
valdes locekļi. Priekšnieks iepa 
zīstināja ar DVKV 4. ap  kārtrakstu. 
Pēc tā Kanadā  šobrīd ir 321 vana
gi  un 249 vanadzes, kopā 570. KV 
bijusi atsaucīga jauniešiem Mon
trealā – Vilis Klaiše, Mārtiņš Ma 
teus un Māra Vītola katrs saņēmuši 
$ 500 stipendijas, bet bērnu vasaras 
nometne Tērvetē – $ 600. Kana
das valde veido rīcības komiteju 
DV 60 gadu pastāvēšanas at  zī 
mēšanai laikā no 23. līdz 25. ap 
rīlim, Toronto. Tajā par Mon 
trealas pārstāvi nozīmēja M. Štau
 veru. Tiks sagatavota ma  za brošura 
par 60 gados paveik to. Viņš arī 
iepazīstinaja ar DV Kanadā de 
legātu sapulces ap  risēm, no kuŗām 
uzzinājām, ka darbību izbeigusi 
Kesvikas no  daļa. DV CV ap 
kārtrakstā bija ziņa, ka pastāv vai 
rākas neskaid  rības par DV īpa
šumu „Sid rabene” Rīgā. Izteica 
paldies savai vietniecei Ausmai 
Valterei par viņa aizstāšanu Tēr
vetes vasaras nometnes atklāšanā. 

H. Ozoliņa nolasīja iepriekšējās 
sēdes pierakstu, ko pieņēma bez 
grozījumiem. Pārrunāja biedru 
naudas palielināšanu. Tā kā DV 
KV paaugstinājusi savu maksu uz 
$ 15, tad lēma tai pievienot $ 10 
ga  dā nodaļai (kopā $ 25). Tas gan 
jāapstiprina gada sapulcei nākamā 
gada sākumā. Līdz šim maksas 
nav nokārtojuši 6. Tos mudinās ar 
atgādinājumu, un no biedru rin 
dām neizslēgs, bet gan uzskatīs par 
neaktīviem vai tādiem, kas pa  ši 
šobrīd nevēlas nodaļā darboties. 

Aprūpes  vadītājs E. Bārdiņš 
ziņoja, ka 14. jūnija ziedojumu 
vakšanas  akcijā no 30 dalīb  nie 
kiem ienākuši $ 1560 ( iepr. g. no 
34  $ 1615) no kuŗiem $ 780 
nosūtīti DV KV. Nolēma rīkot 
īpašu nodaļas līdzekļu vākšanu 
Lestenes Brāļu kapu uzturēšanai 
un apkopšanai oktobŗa sākumā. 
Palīdzībai Latvijā nozares vad. 
O. Rozentāls ziņoja, ka sastādījis 
sadales sarakstu par $ 4000, kuŗus 
nodaļa atvēlējusi šim nolūkam. 
Tam pievienos vēl $ 200 kāda īpaši 
saņemta lūguma apmaksai.

Atvēlēja līdz $ 1000 datora 
iegādei biroja vajadzībām. 
Paredzēja rīkot nodaļas gada 
svētkus 7. novembrī plkst. 14, 
Latviešu centrā, bet nākamo 
valdes sēdi – 13. oktobrī plkst. 10, 
arī Latviešu centrā.

Latviešu centrā 10. septembrī 
notika Pensionāru apvienības 
kārtēja ik mēneša sākuma sa 
nāksme. Atklāšanas vārdus teica 
priekšnieks V. Paegle. Viņš arī 
nolasīja pateicības vēstuli no 
Andŗa Spuras par saņemto aps
veikumu dzimšanas dienā. 
Paegļu ģimenē sarežģījušies 
dzī     ves apstākļi. Rezultātā 
priekš   nieks lūdza palīdzību 
saietu organizēšanā un brī 
dināja, ka varbūt drīz viņam 
būšot no va  dības posteņa jā 
atsakās. Pa  līdzību vairāki biedri 
ir jau apsolījuši, arī  citi ir gatavi 
to dot. Tādēļ varam cerēt, ka 
vadības maiņa pagaidām vēl 
nenotiks. Par piedzīvojumiem 
Latvijas ap  meklējuma laikā 
vēstīja diakons D. Demands, 
stāstījumu papildinot ar foto 
uzņēmumu izrādi. Kā arvien, 
viņa priekšnesums saistīja 
klausītāju uzmanību. 

Ar vairākiem gaišiem sadzīves 
notikumiem Latvijā iepazīstināja 

LAIKS

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* „Trīs Latvi  jas 
tenoru” kon    certs 
Lat  viešu kultūras 
biedrības TILTS 
i z   k ā r   t o j u m ā 
Toronto Latviešu 
centrā 4. sep tem
 brī no          tika sve  cīšu 
gaismā, jo dienā 

kāda neparedzēta starpgadījumā 
dēļ bojāti elek  trības vadi, kas prasīs 
lielākus labojumus. Starp gadījuma 
radītie īpatnējie ap  stākļi tomēr ne 
traucēja Miervalža  Jenča, Nauŗa 
Puntuļa un Guntara Ruņģa mū 
zikāli lielisko sniegumu koncert
meistara Ginta Bērziņa kla  vieŗ 
pavadījumā. Trīs Latvijas te  nori 
kaimiņzemē ASV latviešu centros 
koncertējuši jau piecas reizes, bet 
Kanadā šis bija pirmais koncerts. 
Par mūzikāli interesanto un labo 
sniegumu trio saņēma klausītāju 
atsaucīgus aplausus, koncerta va 
dītājas Agras Vāgneres pateicību 
un bagātīgas ziedu veltes.

* Toronto latviešu sabiedriskās 
dzīves rosībā 12. septembris bija 
sabiedrības rosības labo gadu 
atkārtojums, jo notika dažādi 
sabiedriski sarīkojumi. Plkst. 9 
Latviešu centrā jaunajam mācību 
gadam pulcējās TLB Sestdienas 
skolas saime. Plkst. 9.30 sākās 
LNAK valdes sēde ar Latvijas 
vēstnieka M. Krama piedalīšanos. 
Plkst. 14 bija pārrunu pēc  pus
diena par ekonomijas uzlabo
jumiem Latvijā. No plkst 9 līdz 13 
notika centra rīkotais lietotu 
mantu tirdziņš, Sv. Andreja ev. lut. 
latviešu draudzes lauku īpašumā 
„Sidrabene” risinājās basketbola 
turnīrs latviešu vie  nībām.   

* Kanadas DV vanadžu gad s
kārtēji rīkotais sarīkojums „Va 
sarai aizejot...” nu jau ieguvis 
tradicionālu nozīmi. Šogad tas 
notika 29. augustā Sv. Andreja ev. 
lut. latviešu draudzes lauku 
īpašumā „Sidrabene”. Sarīkojuma 
dalībniekus sveica Vanadžu 
priekš    niece Gunta Reinolde un 
uz  jautrināja ar laikmetīgām as 
prā tībām par Latvijas šīsdienas 
notikumiem. Pēc bagātīgā cienas
ta programmas daļā populāras 
dziesmas dziedāja Dace Kār kliņa.

* Pēc vasaras pārtraukuma To 
ronto latviešu pensionāru ap 
vienība iknedēļu sanāksmes 
Latviešu centrā atsāka 10. sep 
tembrī. Svētbrīdī prāv. Dr. F. T. 
Kristbergs iztirzāja Svētos rakstus 
par Dieva labvēlību drau dzībā 
pulcināto saimē, kāda ir arī šī 
sanāksme. Sanāksmes dalīb niekus 
sveica valdes priekš sēde Valija 
Briksne, sanāksmes va  dītāja Liene 
Martinsone in  for mēja par nā 
kamajām sanāk smēm. Apvienī   bas 
dalībnieku izbraukums uz sv. Jāņa 
ev. lut. latviešu draudzes lauku 
īpašumu „Saulaine” notiks 
20. septembrī, lai piedalītos brīv
dabas diev  kal pojumā, latviešu 
māk  slinieku darbu izstādes at 
klāšanā un „Ru  dens svētkos” ar 
priekšnesu miem. Informācija un 
pie  teik šanās pie izbraukumu 
vadītājas Helēnas Bērziņas, tālr. 
4164491626, vai pie valdes 
priekšsēdes Valijas Briksnes, tālr. 
4164255483. Apvienības 24. sep
 tembŗa sanāksmē plkst. 13 Lat
viešu centrā svinēs apvienības 37 
gadu darbību. Pēc svinīgā ievada 

Toronto
R. Norītis

M. Štauvers

un kopēja cienasta programmas 
da  ļā latviešu iecienītās dziesmas 
dziedās apvienības koris „Rota” 
un vīru ansamblis „Pus  stunda” 
diriģentes Īrisas Purenes vadībā. 

* Jauniebraucēju draudzības 
vakaru 19. septembrī plkst. 19 
Latviešu centrā rīko LNAK In 
tegrācijas komiteja. Kanadas un 
Latvijas līgums par jauniešu 
apmaiņu dod iespēju katru gadu 
ap 400 jauniešiem ieceļot un 
strādāt Kanadā. Līdzīgs skaits 
Kanadas jauniešu savukārt var 
doties uz Latviju, lai iepazītu šo 
skaisto zemi pie Baltijas jūras. 

* Liepājas Teātŗa viesizrāde 
Latviešu centrā notiks 1. oktobrī 
plkst. 19 Rīgas zālē. Izrādīs 
M. Gav  rana lugu „Viss par vī 
riešiem”. Ieeja – 30 dolaru per
sonai, studentiem – 15 dolaru. 
Informācija un ieejas biļešu iegā de 
centra birojā, tālr. 4167594900.  

* Sunnybrook slimnīcā 17. au 
gustā miris Valdis Ilgvars Palma. 
Viņš dzimis 1914. gada 20. martā 
Rīgā. Aizgājēju pēdējā gaitā Jorkas 
kapsētā 21. augustā izvadīja Sv. 
Andreja ev. lut. latviešu draudzes 
mācītāja Ilze KuplēnaEvarte. Par 
aizgājēju sēro dzīvesbiedre Ausma, 
meita ar ģimeni un kupla tuvi
nieku un draugu saime Kanadā, 
ASV, Vācijā, Austrālijā un Latvijā.

* Toronto tuvējā kaimiņpilsētā 
Bērijā (Barrie) 27. augustā mirusi 
Milija Pavasara, dzim. Upatniece, 
atraitne Kārkliņa. Vi  ņa dzimusi 
1917. gada 14. jan  vārī Pļaviņās. 
Aizgājēju pēdējā gaitā Jorkas 
kapsētā 1. septembrī izvadīja māc. 
Ilze KuplēnaEvarte. Par aizgājēju 
sēro meita Dagnija Kārkliņa, dēls 
Viktors Pavasars, tuvinieki un 
draugi. 

Draudzes 27. septembŗa diev 
kalpojums angļu valodā sāksies 
plkst. 9.30 un latviešu valodā plkst. 
11. Pēc dievkalpojuma baz  nīcas 
sabiedriskās telpās iesvētāmo 
jauniešu un vecāku iepazīšanās 
pēcpusdiena.

Otava
*Otavas Latviešu senioru klubs 

kārtējās sanāksmes latviešu ev. lut. 
Miera draudzes namā 3. Main 
Street atsāks 1. oktobrī plkst.12. 

* Otavas Latviešu skolā mācības 
notiek piektdienu vakaros no 
plkst. 18 līdz 21 Miera draudzes 
namā. Informācija un skolēnu 
pieteikšana pie pārziņa Ērika 
Jerumaņa, tālr. vakaros 613839
6607, dienā 6137632499. 

* Otavas Latviešu korporāciju 
kopa rīko Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktu 3. ok 
tobrī plkst. 19 Miera draudzes 
namā. Svētku runu teiks Dr. An 
drejs Kulnieks. Sekos saviesīgs 
vakars ar cienastu. Ieeja pret zie
dojumiem. 

* Otavas latviešu ev. lut. Miera 
draudzes dāmu komiteja Mirdzas 
Pārupes vadībā jau uzsākusi 
priekšdarbus gadskārtējā Ziem
svētku tirdziņa organizēšanā un 
aicina draudzes locekļus nākt tal 
kā. Tirdziņš šogad notiks 28. un 
29. novembrī. 

Londona
* Londonas Parkwood slimnīcā 

23. augustā miris sabiedrībā 

M. Štauvers.  Viņš tos bija savācis 
no Latvijas laikrakstiem tīmeklī. 
To vidū bija stāsts par Gundegas 
Sauškinas izveidoto ogu audzē
tavu Kalna purvā pie Alūksnes. 
Pirmās krūmmellenes iestādītas 
2001. gadā. Šobrīd purva saim
niecībā esot 5400 šo melleņu krū 
mu. Katrs no tiem varot ienest līdz 
12 kg ogu. Lieldzērveņu dārzs 
purvā esot 20 hektaru liels. Šogad 
raža izrādījusies teicama. Turklāt 
lielveikals Rimi tās uzpērkot lielā 
vairumā, maksājot Ls 3 kg. par 
mellenēm, bet Ls 1,50 par dzēr
venēm, jo šis ogas ieguvušas milzu 
noietu Anglijā. Pašmājnieki šo 
pasākumu tūdaļ salīdzināja ar 
Augusta Pušpura ābeļu un plūmju 
dārza saim  niecību Kvebekā. Klau
sītājiem sevišķi interesēja vēsts par 
burzi  ņu Latvijas Universitātes 
Lielajā un Mazajā aulā. Jaunie stu
denti ballē uzvedušies teicami un 
LU vadība domājot, ka šāds pa 
sākums varētu kļūt par ikgadēju 
notikumu. Un bija vēl citi.  

Biedrzine Ilga Strautiņa sveica 
jūlijā, augustā un septembrī dzi 
mušos jubilārus. No 17 bija iera
dušies  9, to vidū bija 80 gadnieks 
A. Apinis, bet nebija iera  dušās 90 
gadnieces V. Krūze un M. Godiņa. 
Visus sumināja ar „Daudz baltu 
dieniņu...” dzie dājumu.

Saimnieces bija klājušas bagātu 
azaida un saldumu galdu, kas 
apmierināja izsalkušos 39 saieta 
dalībniekus, kuŗi kavējās labu 
laiku sirsnīgās sarunās par vasarā 
piedzīvoto. It sevišķi visi priecājās 
par saulaino laiku pirmajās sep 
tembŗa dienās.

Nākošo saietu paredzēja 8. ok 
tobrī, plkst. 13, Latviešu centrā, 
3955 Provosta ielā, Lašīnā.

Baltiešu mākslinieku Asociā
cijas (BAA) gadskārtējā darbu 
skate  notiks 3. oktobrī (no plkst. 
10 – 17; plkst. 14 būs vernisāža ar 
vīnu un siera uzkodām)  un 4. ok 
 tobrī (no plkst. 1015), Lietuviešu 
Our Lady Gate of Dawn katoļu 
baznīcas zālē, 1465 de Seve iela, 
Verdanā.  Ieeja ska  tē – brīva. Visi 
aicināti tajā  ielūgt savus kanadiešu 
paziņas.

  LRDF VALDES SĒDE
12. septembrī telekonferencē 

notika LRDF (Latvian Relief 
and Development Fund) valdes 
sēde, ko vadīja priekšnieks Dr. 
Jānis Lūsis. Tajā piedalījās 5 
valdes un 1 revīzijas komisijas 
loceklis. Vien balsīgi nolēma 
iegādāties jaunu telekonferenču 
aparātu, kam būtu arī ieska
ņošanas ierīce. To piedāvās 
lietot arī LNAK valdei. Kasieris 
M. Pauders ziņoja, ka kasē esot 
$ 8700 un ka aktīvi šobrīd esot 
4 projekti. Lielākie no tiem ir 
līdzekļu vākšana Oku pācijas 
mūzejam un A. Vītola Izglītības 
fondam Latvijā. Mazāki pro
jekti ir bāreņu nometne „Pasaka” 
un atbalsta pasākums lauku 
skolām. Dainas Braunas iero
sināto fonda legālās atbildības 
jautājumu kār  tošanu nolēma 
izskatīt īpašā telekonferencē, ko 
paredzēja 3. novembrī, plkst. 
19.30. Visi materiāli iesūtāmi 
priekšniekam J. Lūsim un kat
ram sēdes da  lībniekam pa 
epastu līdz 1. no  vembrim. 
Konference ilga pusotras stun
das. Tās aprises pierakstīja  
sekretārs Andris Ķesteris.  
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Aizritējušā gadsimta 60. gados 
ne viens vien ASV lielpilsētu cen
trs pamira – daudzas greznas ēkas 
tika pamestas, kļuva par graus
tiem. Losandželosa nebija iz   ņē
mums. Tomēr pēdējos des  mit 
gados polītisko un saimnie cisko 
aprēķinu dēļ tiek atvēlētas lielas 
summas pamirušo pilsētas centru 

atdzīvināšanai – ne tikai lai celtu 
jaunas, bet arī atjaunotu ēkas, 
kuŗas gadu desmitiem stā  vējušas 
tukšas vai izmantotas par no  lik
tavām. Daudzām ēkām, tās  re 

Losandželosas centrā atplaukst māksla
montējot, saglabā tikai ārējo fasādi 
un jūgendstila architektū ru. Des 
mit un divpadsmit stāvu ēku 
augšējos stāvos ierīko dzī vokļus 
un biroja telpas, lejas stā vos veika
lus un mākslas galerijas.

Losandželosas kultūras un vēs 
turisko ēku saglabāšanas organi
zācijas pārstāvji sadarbībā ar 

māk  slas galerijām cenšas, lai pil
sētas centrs – no 4. līdz 8. ielai, 
starp Brodveju un Losandželosas 
ielu – kļūtu pievilcīgāks. Dau dzas 
mākslas galerijas nav at  vērtas visu 

dienu, tajās mākslas darbus var 
ap    skatīt, tikai iepriekš piesakoties. 
Turpmāk ik mēneša otrā ceturt
dienā visas mākslas galerijas būs 
atvērtas no pulksten 12.00 dienā 
līdz 9.00 vakarā. Pilsētas valde 
gādā par autobusiem, kas ap  brau
 kā šo mākslinieku rajonu, pietur
vietas ir pēc pie  prasījuma. Pie
teikušies jau 40 ga  leriju īpašnieki, 
nekādas ieejas naudas nav.  
Informācija atroda ma tīmeklī: 
http://downtownartwalks.com

Izmantojot šo unikālo izdevību, 

mūsu tautietis Ēriks Jerumanis 
atvēris savu mākslas salonu 
Norbertellen Gallery (SB Man
hattan Building, Gallery Row
Historic  Core District, 215 W. 
6th Street, Suite 110, Los Angeles 
CA 90014, tālr.: 8186625041).

Ērika Jerumaņa vecāki Aivars 
un Brigita Jerumaņi un draugi 
salonu atklāja 13. augustā. Tajā ir 
20 gleznas pēc motīviem, kuŗi 
nomierina, gleznu izmēri ir gan 
12x15 collas, gan 2x12 pēdas. 
Mākslas kritiķi citu pēc citas ap 

meklē galerijas, apskata un vērtē 
mākslinieku darbus šajā pilsētas 
daļā, tātad gaidīsim viņu at  sauk
smes. Galerijas atklāšanas dienā 
vairāk nekā simts mākslas cie 
nītāju atstāja ierakstus galerijas 
viesu grāmatā.

Tautieši laipni lūgti apmeklēt 
Ērika Jerumaņa mākslas galeriju. 
Gleznas ir labi redzamas pa skat
logu, tie, kuŗi vēlas tās apskatīt 
tuvāk, lūgti sazināties ar māk 
slinieku. Vairākas Ē. Jeru ma   ņa 
gleznas apskatāmas tī  mek lī: 
www.jerumanis.com

Vēlam Ērikam sekmes un  iegūt 
daudz jaunu mākslas draugu.

Red.
Foto: Aivars Jerumanis

Galerijas atklāšanas dienā, no kreisās: Ēriks Jerumanis, māte 
Brigita Jerumane, vecmāmiņa Lūcija Zirne, dzīvesbiedre 
Magareta Jerumane

Ēka ar šo skulptūrālo jūgendstila rotājumu neatrodas Alberta 
ielā Rīgā, bet gan Losandželosā

Viena no Ērika Jerumaņa 
glez   nām izstādē (akrils, 
audekls)

Kopš 21.augusta veselu mēnesi 
Latvijas Nacionālā mākslas mū 
zeja Baltajā un Hēges zālē ap 
skatāma Laimas Eglītes retro
spektīvā gleznu izstāde.

Māksliniece (dzimusi 1945. 
gadā) pieder paaudzei, kuŗa tēv
zemes mākslā ienāca 1970. ga  du 
vidū – Latvijas Mākslas akadē
mijas Glezniecības nodaļu viņa 
beigusi 1974. gadā.

Tā laika jaunie mākslinieki pa 
grieza muguru oficiālajai māk
slai, sabiedriskajai temai un, klu 
si dumpojoties, savā daiļradē iz 
cēla katra cilvēka subjektīvo pa 
sauli, uzsverot tās garīgo un 
ētisko vērtību, pievērsās jūtu 
dzīves atklāsmei, vīrieša un sie
vie tes attiecību attēlojumam, 
bēr na un mātes tēmai. Paliekot 
reālis ma robežās, viņi meklēja 
katrs sev atbilstīgu rokrakstu, 
bieži deko rātīvisma aizsegā, 
akcentējot krā su kā būtisku 
glezniecības iz  teiksmes līdzekli.

Kas attiecas uz Laimu Eglīti, 
tad viņas gleznu ārējo formu 
noteica darbošanās „Rīgas 
pantomīmā”. Šis teātra veids 

Glezniecība ar īpašu gaisotni
tolaik pievilka ar savu alternātīvo 
skatījumu uz pasauli. Kustība un 
mūzika pavēra vārtus fantāzijai, 
daudznozīmībai. Katrs redzēto 
varēja tulkot, kā viņam labpatīkas, 

līdz ar to interpretācijā zēla 
brīvdomība. Pantomīma par reā
lo dzīvi stāsta ar nosacītiem iz 
teiksmes līdzekļiem. Laima Eglī

te no tās patapinājusi tēlu ķer
meņa, siluetu, žestu izteiksmību. 
Arī krāsa mākslinieces gleznās ir 
visai nosacīta, valda pelēkie, mel
nie, sarkanie, dzeltenie notoņi, 
krietni retāk zaļie un zilie. Glez
nas ir tonāli niansēti noskaņotas, 
pat ārkārtīgi izsmalcinātas. Viņas 
darbos nav reālas vides. Ir vis
pārināta telpa (varbūt skatuve?) 
ar izkliedētu gaismu. Tēli ne 
sarunājas, tie saprotas žestu va 
lodā – gluži kā mēmajā kino vai 
pantomīmā. Viss norit klusumā, 
taču tēlu iekšējā pasaulē brīžiem 
verd kaislības. Laimas Eglītes 
gleznās jūtu dzīves izvirdumi 
parādās kontrastaino krāsu sali
kumos. Figūrām it kā nepiemīt 
individuālie vaibsti. Liekas, ka 
tiem meklējama radniecība ar 
japāņu līniju meistaru Haruno
bu, Hirosiges un citu mākslinie
ku varoņiem. Bieži māksliniece 
saviem tēliem uzliek maskas. 
Tāda Laimas Eglītes tēlu vaibstu 
no  sacītība un lapidārais vis  pā ri
nājums parādās arī viņas kollēģu 
Helēnas Heinrihsones, Aijas 
Zariņas, Vijas Maldupes un citu 
portretos, tāpat pašģīmetnēs, 
panākot ļoti dziļu un precīzu 
attēlojumu. Mākslinieces inter pretējumā tas liecina par trauslo 

robežu starp konkrēto un vis
pārīgo. Laima Eglīte konkrētajā 
saredz vispārinājumu un prot šo 
fainomenu parādīt.

Māksliniece pati stāsta, ka viņas 
gleznu temas ierosina personiskie 
pārdzīvojumi, novērojumi, pār 
domātais, bet tēli rodas iztēlē: 
„Mana glezniecība varētu būt iek
   šējo impulsu dokumentēšana”. 

Jaunajā izstādē gleznotāja at 
skatās uz visu savu daiļradi, sākot 
ar 20.gadsimta 70. gadu visai 
reālajiem portretiem. Drīz vien 
krāsu tonālās gradācijas, kas 
impresionistiski fiksē īstenību, 
nomaina lielāki un mazāki vie
nas krāsas laukumi, uzsverot 
gleznas dekorātīvismu, kas tuvs 
gobelēnam (šajā laikā Latvijā ļoti 
populāra kļuva tekstilmāksla, un 

gleznotājas māsa Sarma Eglīte, 
starp citu, ir tekstilmāksliniece). 
80.gados parādās japāņu kaligrā
fijā ieraudzītais līniju līganums 
un elegance. Laiku pa laikam 
māksliniece savos darbos atgrie
žas pie krāsu izsmalcinātības, 
for  mas ziņā gan saglabājot nosa
cītību. Viņa dažlabreiz pat tuvo
jas abstrakcijai.

Jāpiebilst, ka māksliniece sek
mīgi darbojusies arī animācijā 
un bērnu grāmatu illustrācijā. 
Arī šo darbu paraugi skatāmi 
izstādē.

Laimas Eglītes glezniecība ir 
moderna, saturiski dziļa. Māk 
sliniece ir īpaša, kam nav nevie
na līdzinieka, viņas gleznām pie
mīt netveŗami gaisīga aura, kas 
pievelk un apbuŗ. 

Māris Brancis

Laima Eglīte. Spēle. 1976.

Laima Eglīte. Pašportrets. 1997.

Laima Eglīte. Mīlnieki. 2008.
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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 mājas lapā: www.lasl.com

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

JA VĒLATIES SEV VASARU IEGŪT ZIEMĀ, 
KAS IR IESPĒJAMS FLORIDĀ,

IZIRĒJAM MĀJAS DAĻU UZ SEZONU
VAI ILGĀKU LAIKU, PĒC VIENOŠANĀS.

ZVANIET: 917-939-4032

Grāmata „Sveika, Amerika!”, pārvietotā persona
(DP) atceras, angļu valodā. Iznāks augustā. 2002. gadā 

publicēta latviski (apgāds „Madris”).
Divas jaunas nodaļas, jaunas illustrācijas.

Īpaša iepazīšanās cena – www.wastelandpress.net

PĀRDODU ZEMI AR JAUNBŪVI 
(Auto labošanas darbnīca).

CĒSĪS, MAZĀ LENČU 1
KOMERCIĀLA APBŪVE – 10 222 m²

IR PIESLĒGUMS VISĀM KOMUNIKĀCIJĀM.
CENA LS 51 000 (4,99 Ls par m²).

Piedāvā Alvis Jansons
Tālrunis 371-2-925-4270; E-pasts: ajauto@inbox.lv

Pārdodama Liela Lauku Māja 
GAŖEZERAM KAIMIŅOS

Hoffman & Lucas Road - 3 akri zemes
8 guļamistabas, 2 vannas istabas, 2 balkoni, 

pagrabs, volejbola laukums,
100 gadu vecs ozols durvju priekšā!

(773) 456-6170

Teātra TT viesturneja Ziemeļamerikā 2009. gadā ar

Laura Gundara lugu 
‘TiriTomba jeb ZelTa ZivTiņa’

PorTlaNDĒ - ceturtdien, 1. okt., plkst. 19:00 
Oreganas Latviešu centrā – 5500 SW Dosch Rd. Portland, OR
Rīko Oreganas Latviešu biedrība – Dace Garuts 503-259-9557 

SieTlĀ - piektdien, 2. okt., plkst. 19:30
Sietlas Latviešu centrā – 11710-3rd Ave. NE Seattle, WA
Rīko Latviešu biedrība Vašingtonas štatā – Iveta Felzenberga 253-517-3864

SaNFraNCiSKo - sestdien, 3. okt., plkst. 18:00
Draudzes namā – 425 Hoffman Ave. San Francisco, CA
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība – Aldis Simsons 510-655-1419

DeNverĀ - trešdien, 7. okt., plkst. 19:00
Avenue Theatre – 417 East 17th Ave. Denver, CO
Rīko Kolorado Latviešu Kultūras Centrs – Raita Jergensen 303-424-4442

miNeaPolĒ - sestdien, 10. okt., plkst. 13:00
The Ritz Theater - 345  13th Ave. NE Minneapolis, MN
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Jānis Robiņš 651-646-
1980

PrieDaiNe - trešdien, 14. okt., plkst. 16:00
Priedainē, Freehold, NJ
Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība - Jānis Students 732-836-9750

vaŠiNGToNĀ DC - piektdien, 16. okt., plkst. 19:30
Draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā - Anita Juberte  301-869-3127

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība „TILTS”
un izrādes vietējās organizācijas.

Ziemeļkalifornijas Latviešu lut. draudze piešķiŗ
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS

Līdz $ 10 000,- kopsummā, kā financiālu atbalstu centīgiem universitātes, kolledžas
vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, bet 
arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas un sabiedriskās vērtības.

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem.
Pieprastītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kuŗā minēti sasniegumi, 

aktīvitātes un nākotnes ieceres.

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku –
piemēram, skolotāju vai mācītāju - atsauksmes iesūtāmas

līdz šā gada 25. oktobrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim,
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510,
tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0971

URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS BRĀĻU KAPOS KATSKIĻOS
SVĒTDIEN, 2009. G. 11. OKTOBRĪ

Urnu izvade sāksies pl. 12:00 dienā, kam pieslēgsies dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīs prāvests Olģerts Sniedze, Ērģelnieks Māris Kristapsons

Laipni lūdzam uz siltam pusdienām pēc kapu svētkiem.
Telefons: 518-589-9878 (Rota)

SVECĪŠU DIEVKALPOJUMS
Iepriekšējā vakarā, 10. oktobrī ar krēslas iestāšanos.

Izvadāmās urnas jāpieteic līdz 1. oktobrim un, kopā ar „Cremation Certificate” un „Death Certificate” kopijām, jānogā-
dā administrātoram ne vēlāk kā 7. oktobrim. Urnas var sūtīt ar Registered US Mail, UPS, FED EX vai DHL uz:

Latvian Memorial Park Cemetery
PO Box 8

82 Rota Road, Elka Park, NY 12427
Tel.: (518) 589-5597

e-pasts: Latvian_Memorial_Park@verizon.net

Nākamā izvade un dievkalpojums 2010.g. 30. maijā
BRĀĻU KAPU PĀRVALDE

 Amerikas latvietim ir interese 
pirkt latviešu gleznas. 

Tālrunis 312-730-7459.

Jaunietis meklē iespēju
strādāt ASV vai Kanadā.
22 gadi, RTU absolvents.

Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tel.: 371 26330660 ,

e-pasts: m.duksis@gmail.com

Piedāvāju kopt vecākus 
cilvēkus Amerikā. 

T: +353 0861690417, 
e-pasts: a987654a@inbox.lv.

Vēlos aprūpēt vecus cilvēkus.
Ir rekomendācijas. 

Zvanīt:
 Skaidrītei - tel. +371 29920171; 
e-pasts arnics123@gmail.com

20 2009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs
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Anna Jansone ir ceturtā gada studente 
Notre Dame universitātē, šo divu daļu 
dzejoli sarakstīja pēc neaizmirstamas 
vasaras Latvijā. Viņa bieži apmainās 
vēstulēm ar savu vectēvu Georgu  Ivanovu. 
Vēstulēm abi parasti pievieno pašu 
rakstītus dzejoļus

Jauno LAIKS

L iteratūra

glean that Kviesis needed help, 
and that he was in a place called 
“The Klondike.” This set off an 
alarm for the wily veteran offi
cer. The Klondike was a noto
rious place, a biker bar known to 
be frequented by “unsavory 
types.” While Laizāns did not 
have firsthand knowledge of the 
Klondike and its sundry patrons, 
he was surely aware of the repu
tation of the Hell’s Angels. He 
had heard of the Hollister riots 
of 1947 and several other well
publicized incidents where Hell’s 
Angels members were associated 
with criminal activity and vio
lence. Popular exploitation mov
ies of the time also did not help 
with the negative perception 
forming in the Captain’s mind.

Among Latvian veterans, 
Laizāns was considered a great 
hero and a good, solid leader. In 
the waning days of the war he 
was one of the very first non
Germans to earn a Knight’s Cross 
for exceptional valor on the bat
tlefield. As the German armies 
in Europe succumbed in the 
waning days of 1944, the Latvian 
Legion kept up the fight, defend
ing a corner of Kurzeme against 
overwhelming odds. On 
Christmas Eve, 1944, an entire 
Soviet Red Army regiment con
verged on the defensive posi
tions held by Laizāns and his 
single company. Laizāns and his 
men held their ground under 
withering conditions, repelling 
the attack and practically destroy
ing the Russian Regiment, tak
ing out over a dozen T34 tanks 
with little more than machine 
guns and grenades. Of the 180
man company, only 38 survived 
to tell the tale. In May 1945, 
Laizāns was seriously wounded 
and evacuated to Germany, 
where he ended up being taken 
prisoner by the American army.

While civilian life in Rota was 
based on democratic principles, 
there was still an overwhelming 
bond of trust between former 

soldiers and officers. Laizāns was 
the embodiment of this spirit; a 
natural leader of men, he had 
time and again been elected to 
positions of responsibility within 
the Latvian exile community. He 
had a keen eye for organization 
and a natural charisma that con
tinued to inspire loyalty. When 
the Captain entered the club bar
room “Zelta Auns” and explained 
the circumstances, there was no 
shortage of volunteers that ral
lied to the call. Some two dozen 
men immediately stepped for
wards  some partially blinded, 
others missing arms and legs but 
still filled with a fighting spirit 
and deep sense of duty and 
responsibility for each other. 

By day, the Klondike sat on a 
bluff on the outskirts of 
Tannersville, with a gorgeous 
view of the Catskill mountains in 
the background. By night, how
ever, it was an isolated place, its 
relative distance from the resi
dential area a buffer permitting 
the bar patrons the opportunity 
to create noise and mayhem 
without disturbing the peace and 
calm in the village beyond. A 
war could have erupted at the 
Klondike and the local consta
bulary would likely not even 
notice unless if they were on top 
of the scene. As the motorcycle 
clubs, notably the Hell’s Angels, 
effectively “policed” themselves, 
the local authorities rarely, if 
ever, came by on their own.

Nearly two dozen Latvian war 
veterans piled out of the fivecar 
caravan that pulled into the 
Klondike’s parking lot. Nearly 
everyone was carrying a weapon 
of some sort: a club, a hammer, a 
wrench or tool, or even a good, 
solid twobyfour. Captain Lai
zāns instructed his makeshift 
platoon to stand by the automo
biles, and with carefully mea
sured steps he approached the 
front entranceway on his own. 
One of the bouncers at the door 
made due haste to rush inside to 

report the arrival of a squad of 
strangers, while the other 
watched with not a small bit of 
amazement at the audacity of the 
man that approached. In heavily 
accented English, the Captain 
simply stated, “I haff come for 
my men.”

By this time, most of the bar 
patrons had come outside to see 
what the commotion was all 
about. The hardcore Hell’s 
Angels club members had armed 
themselves with whatever wea
ponry was available to them: 
switchblades, chains, baseball 
bats, and the like. It seemed a 
showdown was inevitable.

From inside the bar, someone 
had pulled the plug from the 
jukebox, and only the crickets 
in the trees dared make any 
sound at all in the cool and misty 
September evening. A minute 
passed by in what seemed to be 
an eternity, as each side regarded 
the other in the dimly lit parking 
lot. The Latvians looked over at 
the Hell’s Angels, seeing younger 
men in their leather jackets and 
gruff appearance. It had been 
two decades since the Latvians 
were last in a fight, and then it 
had been against Russian con
scripts. By the look of things the 
Hell’s Angels looked rough and 
ready, as if they had last been in 
a fight no more than two weeks 
ago. The Hell’s Angels regarded 
the Latvian vets: older, neatly 
dressed men, but men that 
appeared to be disciplined; not 
one of them looked to be the 
type to panic and run. Their 
calm and collected manner did 
not indicate that they were a 
herd of old gentlemen, but rather 
a pack of wellgroomed wolves. 
Some wore eyepatches, others 
were scarred and missing arms 
and legs, suggesting that they 
had seen more than their fair 
share of fighting and violence, 
that they had already sacrificed 
life and limb countless times 
before and were wellprepared to 

do so again.
Finally, the seniormost of the 

Hell’s Angels emerged from the 
Klondike. He was older, in his 
40s, a big man with a bald head 
and a red beard – a burly man 
with the unusual name of 
“Burleigh.” Neither he, nor his 
fellow club members understood 
exactly what was going on, why 
had what appeared to be the pro
verbial mob of villagers with 
pitchforks come to their club
house looking for trouble. He 
stepped forward, came faceto
face with Captain Laizāns, and 
looked at his counterpart quizzi
cally. Laizāns spoke up, repeat
ing himself, “I haff come for my 
men!”

Before Burleigh could even 
fathom the meaning of these 
words, the visibly intoxicated 
trio of Rūsiņš, Normunds, and 
Jim Guetterman came stumbling 
through the door, each support
ing the other. They were singing 
a refrain from a Latvian drinking 
song that “Norm” and “Rusty” 
were phonetically trying to teach 
to their newfound friend: 
“krambam bam bambully, 
krambambully!” They wailed 
before collapsing in a heap right 
there in the parking lot.

Eyes wide agape, Captain 
Laizāns simply stared at the trio. 
“Kviesi!” he yelled to Normunds, 
his former subordinate. Startled, 
Normunds quickly rose to his 
feet and came to attention. Or, at 
least he tried to. He began to 
slightly sway as he stood at atten
tion, much of his energy devoted 
to staying focused and keeping 
the Chesterfield cigarette in his 
lips. The palpable tension in that 
September night, when scores of 
men armed to the teeth were all 
set to confront each other, dissi
pated as Rūsiņš began to giggle 
uncontrollably. The laughter 
seemed infectious as Sergeant 
Vanags, normally a stern hawk
faced man, could not contain 
himself and joined in with a 

snicker. The laughter spread 
among the Latvian veterans, and 
soon the Hell’s Angels members 
were guffawing as well. Burleigh 
laughed heartily, pointing to the 
two guests, “Here they are, sir, 
here they are!” Even Captain 
Laizāns had to laugh at that.

Burleigh invited the Latvians 
into the Klondike, and the men 
drank heartily well into the night. 
Burleigh and Captain Laizāns 
spoke at length, and two men 
with seemingly little in common 
found much common ground. 
One of Burleigh’s laments was 
the negative stereotypes associ
ated with motorcycles and the 
Hell’s Angels. “Try explaining to 
Americans you were with the 
SS,” Laizāns opined.

It was decided that Normunds 
and Rūsiņš were to pick up the 
tab for the evening, as they had 
been the cause of the alarm. 
Rūsiņš, while not ever having 
been in the Latvian Legion and 
was not technically subject to the 
“codes,” certainly did respect the 
judgment. It is said that he con
tinued to avoid the tolls on the 
Thruway until the last of his 
days. Jim Guetterman paid out a 
big share as well, acknowledging 
his role as the catalyst for the 
entire affair. The “townies” of 
Tannersville and the surround
ing communities almost never 
set foot in the Klondike, but 
transient Latvians were always 
welcome in the biker bar. The 
Klondike, sadly, burned to the 
ground in a mysterious blaze in 
the mid1980s, but the “Latvian 
legacy” lives on in local lore. 
Even to this day, bikers in upstate 
New York recognize and respect 
the redwhitered “colors” of the 
badass Latvian “gang.”

The events as written here have 
a basis in reality.  Many (if not 
most) of the names have been 
changed for the protection of the 
innocent or for those who have 
already passed this mortal coil.

Neaizmirstules
Es noplūcu divus ziedus
Pašā dienas vidiņā.
Zili ziedi, zaļas lapas
Ap pirkstiemi satinu. 

Divas puķes, divi ziedi 
Abi aug no vien’ kātiņa.
Dalīts skaistums, viena sakne, 
Abi pašu košumiņu.

Dalīt’ tā ir mana sirds
Divas zemes, valodiņas.
Sirdij viena, mutē cita
Galvā tāds mudžeklītis.

Dod, Dieviņi, tādu dzīvi, 
Kā šo puķi nodzīvot.
Abas pasaules izbaudīt,
Abus ziedus izziedēt.

Dziedāš’ abas savas dziesmas,
Abas savās valodiņās.
Lai aug manas dzīves puķes, 
Kā Nameji sapinuši.

Forget-me-nots
  
I reached out to pick the blossoms
When the sun was at its highest.
The blue petals from the green heart
Gently twined around my fingers. 

Two flowers with two separate blooms
Grew out of the same fragile stem.
Split beauty born of the same root,
Flower, twice the vivid color.

The flower mirrors my split heart,
Of two lands, two different tongues. 
One lives in heart; the other, mouth,
Tangling the thoughts within my mind.

Grant me, Dievs, a similar life, 
To that which this split flower lives.
Two blossoms reaching for the sky
To live both worlds in harmony. 

I will proudly sing both my songs
In both my native languages.
May both my flowers learn to grow
Like a strong braid twined together.Fo

to
: I

nt
a 

Ei
hm

an
e

5



2009. ga da 19. septembris – 25. septembrisJauno LAIKS

Izg l īt īb a

Garezera  3x3 = 155 
Šo formulu  nav 

rakstījuši ma 
temātiķi – mate 
mātikas ievirzes 
mūsu nometnē 
ne  bija, bet gala 
rezultāts jau 28. 
reizi mūsu ap 
rēķinos ir  pareizs. 

Šogad skaitlis ir pat stipri 
palielinājies – 155.  Sabraukuši 
trīs paaudžu dalībnieki, tostarp 
28 bērni jaunāki par desmit 
gadiem.  Gaŗezera vasaras vid
usskolas tel  pās ienāca  jauna 
dzīvība, ska  nēja dziesmas, bēr
nu čalas, gudras pārrunas par 
politiku, literaturu, folkloru un 
latviešu valodu.  Bet šiem jau
najiem „GVV audzēk ņiem” par 
atzīmēm nebija jābēdā. Sods 
nesagaidīja tos, kas saulē slinko
ja “Dzintaru” pludmalē, vēlu 
vakarā „čāpoja” pie draugiem, 
vai dziedāja pēc nakts miera.

Mācījāmies daudz, priecājamies 
vēl vairāk un trīs reizes dienā 
ēdamzāles galdi lūztin lūza no 
visgaršīgākajiem  ēdieniem.  

3x3 ir laba dzīve – uz redzēšanos 
nākamgad!

Līga Jēkabsone

Viskuplākā dzimta ar 10 
dalībniekiem 3x3 nomatnē 
Garezerā  bija Ķezberu dzim-
ta (Dace Ķezbere, Mārīte Plūme, 
Māra Jauntirāne, Annika Smith, 
Ilona Gallas, Talia Gallas, Daina 
Jauntirāne, Matthew Vogel, Zinta 
Vogel, Indra Vogel.)

Ar 8 dalībniekiem – Pelēču 
dzimta (Zīlīte (Vija) Pelēce, 
Rita, Māra, Marita, Gints, Kaiva, 
Kristaps Pelēči un Māris 
Vanags.)

Ar 7 dalībniekiem – Pones/
Zaeskas dzimta (Elga Pone, 
Zinta un Jūlija Pones, Gunta un 
Zaiga Herron, Maija Zaeska un 
Amanda Jātniece.)

Ar 6 dalībniekiem – Kukaiņ 
udzimta (Jānis un Aija Kukaiņi, 
Ginta Sīka, Ginta, Ronalds un 
Matīss McNally.)

3 x 3: A Key to 
Preserving Latvian in 

North America
This is my third year at  3 x 3 in 

Gaŗezers. Our week at 3 x 3 has 
always been great for spending 
time with family and meeting 
friends from far away. We look 
forward to this as a fun way to end 
the summer. I’m looking forward 

to the exhibitions of woodwork, 
jewelry, artwork, and pottery, as 
well as the performances at the 
ugunskurs.

I’m continually amazed at what 
goes on over the course of the 
week and the possibilities that the 
camp has for the future of the 
Latvian language in North Ame 
rica. As both a public school class
room teacher and parent of two 
girls who speak Latvian, I am 
interested in how children learn as 
well as how to preserve languages 
and cultures from slowly shifting 
to the dominant culture. 3 x 3 is an 

important place because it pro
vides an environment for the flow 
of important cultural values and 
linguistic knowledge among adults 
and children. 

The camp’s structure brings 
Latvian language and culture to the 
foreground, yet at the same time 
welcoming people (like me) who 
have more limited language profi
ciency. In addition, the learning 
that takes place is not in a tradi
tional classroom setting, but 
through the everyday interactions 
of adults and children as they learn 
arts and crafts, take walks to the 
Ēdamzāle, swim in the lake, and 
listen to the insects as darkness set
tles into the trees around the cabins. 
As people from all generations 
come together from the US, Ca  na 
da, and Latvia, they become a com
munity with important implica
tions for preserving Latvian lan
guage and culture in North 
America. 

In order for any language and 
culture to flow to the next genera
tion, the knowledge and expe
riences of an older generation 
must be passed on to a younger 
generation. Joshua Fishman has 
called this “intergenerational mo 
ther tongue transmission.” Joshua 
Fish man is a linguistics professor 
and leading advocate in a global 

movement to keep minority lan
guages and cultures alive into the 
next century. In a review of research 
from many countries, he found 
that one of the main factors in 
keeping smaller languages and 
cultures alive is exactly what hap
pens at 3 x 3: bringing generations 
together to speak and learn in the 
mother tongue. 

At 3 x 3 language learning is not 
accomplished by explicitly teach
ing grammatical structures or con
jugating verbs, but by simply tell
ing spooky stories to an audience 
of children and adults, sitting and 
talking with a child about the 
insects and frogs at Dūņezers, 
playing rotaļas in the evening, or 
showing a child how to make pot
tery. All of these seemingly simple 
acts have deep and profound 
effects on the future of Latvian as 
an immigrant language and cul
ture in North America. 

I look forward to attending 3 x 3 
camps in the future and seeing this 
language and cultural transmis
sion and preservation process first 
hand – both in my children and 
yours. See you next year!
  Matthew Vogel

Izmantoti avīzes "3x3 Garezerā" 
materiāli, red. Dainis Mjartāns un 
Māra Pelēce
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Trīs paaudzes – Lilita Spure, 
Elga, Zinta un Jūlija Pones

Latvija 
šodien, 

3x3 
politiskā 
ievirze

 

Laimīgā kārtā, pēc divu gadu 
nesekmīgiem meklējumiem 
ievirzes vadītāju atrast Latvijā, 
pie mums debitēja Dainis Mjar
tāns. Viņš labi izskaidroja un uz 
ekrāna vizuāli pārskatāmi pa 
rādīja, kā demokrātija Latvijā 
sekmīgi „stājusies” centralizētās 
komunistiskās saimniekošanas 
vietā. Finansiālās krīzes dēļ pār
maiņas ir „izkropļotas”. Dainis 
norādīja, ka no Saeimas uz 
Saeimu pietrūcis vīzijas par valsts 
saimniecisko nozaru attīstību. 
Dainis arī jautāja, kāda ir trim
das nākotnes vīzija.  Klausītāji šai 
jautājumā nesāka debates, jo bija 
jāiet pusdienot. Kāds klausītājs 
ierosināja, ka šādas debates 
varētu notikt Jauno Laika slejās, 
jo Dainis Mjartāns ir šā izdevu
ma redaktors. Cerēsim, ka 
jautājumā par trimdas nākotnes 
vīziju radīsies daudz dažādu 
viedokļu.

SD

N o m e t n e s 
vadītāja Taina 
Laiviņa ir otrās 
paaudzes trīs
re i z t r ī s n i e c e . 
Viņas māte Maija 
Laiviņa bija 3x3 
vadītāja un ilg
gadīga līdzstrād
niece. 

Jaunatnes 
aktivitātes, 

audzināšana, un 
nākotne 

 „Trimdas vēstures” ievirzē 
tēma bija jaunatnes izglītība, 
aktivitātes un to iespaids uz trim
das kultūru un nākotni, sākot ar 
Latvijas atstāšanu līdz pat 

šodienai. Vieslektoru vidū pirmās 
divās dienās bija bijušā Gaŗezera 
vasaras vidusskolas direktore 
Elisa Freimane, skautu vadītājs 
Kalvis Cers un daudzu jauniešu 
aktivitāšu vadītāja un psicholoģe 
Solveiga Miezīte. Klausīsītāji 
dalījās pieredzē par jauniešu 
formālo izglītību (GVV, Toronto, 
Rietummičigānas universitātē 
un citur), par ārpus skolas 

aktivitātēm, (nometnēm, skauti
em un gaidām, koriem, sportu, 
deju grupām, jauniešu dienām 
utt.), par jauniešu organizācijām 
un pasākumiem  (ALJA, VLJK), 
politiskajām aktivitātēm (ELJA 
kongresi, Florefas kongress) un 
trimdas lomu Latvijas neatkarības 
atgūšanā. 

Diskutēts tika par tagadējo 
situāciju – par otro un trešo 

paaudzi, par valodu kā latviskās 
identitātes stūrakmeni, par to, 
kas vēl raksturo latvieti, par 
jaunieceļotājiem no Latvijas un 
viņu bērniem, un par Latvijas 
iespaidu uz jauniešiem tagad un 
agrāk, par atgriezenisko saiti. 
Zigis Miezītis  dalījās savos ieska
tos par tautas dejām, savukārt 
Andreju Jansonu par Dziesmu 
svētku nozīmi. Piektdien Maija 

Hinkle iepazīstināja klātesošos 
ar topošo ārzemju latviešu pro
joketu Latvijā „Latvieši  pasaulē – 
muzejs un pētniecības centrs”. 

Apjumību svinēšana
Kaut visas 3x3 nedēļas tēma ir 

„Apjumības”,  to īsteni svinējām, 
gan šķēršļu gājienā dzenot Jumi, 
kā to mūsu senči darījuši, gan 
literārā un folkloras vakarā, kad 

dzirdējām skaistu dzeju un tau
tas dziesmas par ražas vākšanu, 
Apjumībām, rudeni. Paši dzie
dājām pazīstamas dziesmas, bet 
varbūt šoreiz mēs labāk izpra
tām, kur tās iederas gadskārtu 
ritējumā. Gandrīz visi pazīst Jāņu 
un Ziemas svētku tradīcijas, arī 
Lieldienas, bet Apjumību tradī
cijas mums daudziem bija svešas. 
Vakara sarīkojumā Taina Laiviņa 

iepina paskaidrojumus par tau
tas tradīcijām, Literātūras ievir
zes dalībnieki lasīja dzejoļus, 
jaunieši, sevišķi Imanta Nīgale 
un Brita Stepe, skandināja mazāk 
pazīstamas tautas dziesmas, un 
Alus ievirzes dalībnieki nodzie
dāja vairākas dziesmas par alu.

Literatūras ievirze
Elisa Freimane mums stāstīja 
Par Dzeju…

Dzeja ir māksla – 
kā impresionista glezna,
kā žurnālista fotogrāfija.

Tā var būt domu rāmis,
vai tikai mazs stūrītis no kādas 
ainas.

Kādreiz kā zibens šautra,
citreiz tā episka simfonija.

Tikai nebaidies – 
Tev dzeja nav jātulko,
katrs vārdiņš nav jāizprot.

Tu drīksti to vienkārši
izjust!

Maruta Pierce

Ieskats Labsajūtas 
ievirzē

Vairāki dalībnieki izteica 
interesi, lai Katskiļu 3x3 nometnē 
Solveiga Miezīte un Brigita 
Vīksniņa  vadītu paplašinātu 
Labsajūtas ievirzi. Solveiga ar 
Brigitu šādu ievirzi vadīja 2006. 
gadā Katskiļos un 2008. gadā 
Malnavā, Latvijā. Ievirzē darbojās 
abas ekspertes, viena ar ķermeni 
un enerģiju, otra ar kreativitāti 
un emociju izpratni un 

3x3 nometne Katskiļos 

Vadības loks. Pirmā rindā no kreisās: Brigita Vīksniņa, Imanta Nīgale, Andrejs Jansons, Maija 
Hinkle, Solveiga Miezīte, Zigis Miezītis, Taina Laiviņa, Maira Bundža, Ilze KuplēnaEvarte, 
Aivars Zandbergs; otrā rindā: Selga Vītola, Roberts Laiviņš, Dainis Mjartāns, Andra Leimane, 
Viesturs Zariņš, Inga Zariņa, Brita Stepe, Ingrīda Jansone, Alfons Mednis, Krista Nīgale ar meitu 
Aniku, Elisa Freimane, Kalvis Cers, Gints Grīnbergs, Pauls Pilmanis
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Ku ltūra

regulēšanu. Ievirzē nebija tikai 
lekcijas, bet arī vingrinājumi, 
tieša pieredze, izmantojot vizua
lizāciju, meditāciju, masāžu, aro
materapiju, un šakru. Dalībnieki 
trenējas pašu emociju izpētē ar 
novērojumiem caur mākslas 
izpausmēm, dienas grāmatas 
pierakstiem, un atmiņu aso 
ciācijām. Praktiskiem vin gri
nājumiem nāca līdzi teorētiskie 
skaidrojumiem labsajūtas vei
cināšanai, kas pamatojas pozitīvā 
un somātiskā psiholoģijā.

Laila Medne

Pa šo laiku 
esmu redzējusi 
un sapratusi, 
cik svarīgi ir, ka 
vecā un jaunā 
p a a u d z e s 
pavada laiku 
kopā. Mēs 
mācamies cits 

no cita. Daudzi sabrauc no malu 
malām un pavada šo laiku kopā, 
mēs esam viena liela ģimene 
mātes, tēvi, bērni un vecvecāki. 
Tas ir 3x3 āķis.

Etno-astronomija
Šādi var   raksturot pētniecību, 

kas saistās ar  mūsu senču   
astronomijas izpratni.   Izrādās, 
ka igauņiem un lietuviešiem šī 
pētniecība ir daudz vairāk 
attīstīta nekā latviešiem.  Pēdējos 

gados pašmācības ceļā Kalvis ir 
centies uzzināt un saprast , ko 
mūsu senči ir saskatījuši nak 
snīgajās debesīs. Lai to izprastu, 
pētnieki izmanto tautas dzies
mas, teikas un rakstus. Lai 
padarītu mums skaidrāk tās 

debess ķermeņu kustība, par ko 
senie latvieši dziedājuši un 
stāstījuši, viņš ar meitas Daigas 
palīdzību demonstrēja saules, 

zemes un mēness kustības ar 
basketbumbu, pingponga bum 
biņu un mazu zemeslodīti. Tā 
bija vieglāk saprotami saules, 
mēness un zvaigžņu ceļi. 

Uzzinājām, ka planētas ir saules 
meitas (Merkurs un Venēra) un 
dieva dēli (Marss, Jupiters, 
Saturns.) Kalvis demonstrēja 
latviešu debess izpratni, atska
ņojot vairākas tautas dziesmas. 
Pēc vakara programmas Kalvis 
rādīja zvaigznājus sporta lau
kumā, ar spēcīgu lāzera rādītāju 
pievēršot uzmanību atsevišķām 
zvaigznēm un zvaigžņu gru
pējumiem. 

Stariņi un 1/2x1/2
Šogad 3x3 nometnē bija septiņi 

stariņi (38 g. v.) un desmit pus-
reizpusnieki (913 g. v.). Viņus 
visus interesanti nodarbināja 
Imanta Nīgale, Krista Nīgale, 
Brita Stepe un Inga Zariņa. 
Pateicamies Britai, kam bija 
sarunāts darbs citur, bet, pēdējā 
brīdī lūgta palīdzēt, arī uzņēmās 
strādāt nometnē. Vienīgo maz
lācīti, jaunāku par trīs gadiem, 

auklēja Laura Šķēla un Selga 
Vītola. Svarīgi, ka 3x3 nometnē 
piedalās ģimenes, kuŗu bērni ir 
nodarbināti un vecāki var pie
dalīties ievirzēs. Nodarbības bija 

dažnedažādas. Sākumā jaunieši 
iepazinās cits ar citu un nomet-
nes apkaimi. Bērni mīcīja mālus, 
apgleznoja Tkreklus, veidoja 
mākslas darbu  no dabas 
materiāliem, vecākie metināja 
un iededzināja rakstus kokā. 
Apjumību svinēšanas dienā viņi 
palīdzēja izcept lielos maizes 
klaipus. Bērni kāpa kalnā un 
bradāja pa strautiņu. Katru dienu 

viņi iemācījās piecus jaunus 
vārdus latviešu valodā. Daļa labi 
runā latviski, citi paplašināja 
savu vārdu krājumu.

Alus ievirze
Pirmo reizi Katskiļu 3x3 

nometnē notika alus ievirze, kas 
šķita ļoti piemērota latviešu 
tradiciju kopšanai. Viesturs 
Zariņš šādu ievirzi bija vadījis 
Latvijas 3x3 nometnē ar labām 
atsauksmēm.

Pirmajā dienā viņu aizstāja 
Andra Leimane, kas pati jau 
ga diem dara alu. Kamēr ievirzes 
dalībniekus pacienāja ar ,,Saules 
meitas” alu, Andra stāstīja par 
alus darīšanu mājas apstākļos. 
Galvenais, alu darot, ir vielu 
vārīšana, ko dalībnieki veica ar 
interesi un uzmanīgi, ievērojot 
tautas ticējumus. Lai parādītu, kā 
vienkāršu alu padarīt „intere

santāku”, Andra piedāvāja 
Dzintara alu ar dzēlienu (ha 
lapeņo pipara šķēli) un Dzintara 
alu ar baziliku. Nākamās dienās 
Viesturs iepazīstināja ar Latvijas 
alu, pasaules alu un dažādu 
mikrodarītavu  alu.

Izmantoti 3x3 Avīzes materiāli
red. M.Bundža

www.3x3katskilos.info

Solveiga Miezīte un Brigita Vīksniņa

Kalvis Cers ir inženieris. 
Viens no viņa vaļaspriekiem 
ir astronomija.  Katskiļu 3x3 
nometnē Kalvis bija kopā ar 
savu ģimeni – sievu Elisu, 
meitu Daigu un dēlu 
Imantu.

Kamēr vecāki darīja alu, rāpās kalnos vai atpūtās no kārtējās 
vakarēšanas, bērni  bija intensīvi nodarbināti

Metālapstrāde bija Ginta Grīnberga rokās

Kas būtu  dziedāšāna vakaros bez Jāņa Studenta, Maijas 
Mednes, Imantas Nīgales, Lijas Kurēnas, Britas Stepes un 
citiem?

Neiztrūka arī dancošana

57. ALJA Kongress Bostonā! 
No 25. novembra līdz 29. novembrim.

  
Dalības maksa ir $125 līdz 31. oktobrim un $150, sākot ar 1. 
novembri.

Lūdzu, izrakstiet čekus uz Boston Latvian Association, Inc.  
Marisa Gudrais 46 Spencer Street Millis, MA 02054

Dienas kārtība: Trešdien: Saviesīgais vakars pie Clarks (plkst. 
19:00) Ceturtdien: Reģistrācija Dziesmu karš (plkst. 16:00) 
Tītara vakariņas un balle (plkst. 19:00) Piektdien: Reģistrācija  
(plkst. 10:0012:00) Lekcijas Šķēršļu gājiens “Amazing Race” 
stilā (plkst. 15:0017:00) Saviesīgais vakars pie Limelight (plkst. 
20:00) Sestdien: Pilnsapulce (plkst. 10:0017:00) Kongresa 
balle (plkst. 20:00) Svētdien: Atkongress – pidžamu brokastis/
pusdienas pie Living Room (plkst. 14:00)
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L atv ijā  un Ameri k ā

Agate Vucina 18  gadi, 
studē Biznesa augstskolā 
Turība

Va s a r a s 
karstās die
nas nu jau 
kļūst ru  de 
nīgi siltas, 
un, at  grie  žo 
ties skolas 
solā, jaunieši 
dalās ar sa 
viem vasaras 
b r ī v d i e n u 

pie    dzīvojumu iespaidiem – kur 
pabijuši, ko apceļojuši, ar ko 
iepazinušies, kādās nometnēs 
pavadījuši laiku un ko jaunu 
apguvuši. Nu jau pagājušajā va 
sarā bērniem no 7 līdz 14 gadiem 
bija lieliska iespēja apgūt senās 
latviešu tradīcijas bērnu nometnē 
„Etnogrāfiskās dzīves un mākslas 
nedēļa”, ko organizēja biedrība 
„Latgales tradicionālās kultūras 
centrs „Latgaļu sāta” ”. 

Nometnes dalībnieki bija no 
Rīgas, Līvāniem, Preiļu, Mado 
nas, Rēzeknes un Daugavpils 
novadiem. Nometnes vadītāja 
Marika Zeimule uzsver, ka „bēr
ni pārsvarā nāk no pilsētas vides, 
līdz ar to, viņiem etnogrāfiskā 
nometne likās ļoti interesanta. 
Viss saistīts ar reālu dzīvi lauku 

Kā bērni Latvijā apgūst tradicionālās vērtības?
vidē, uzsvaru liekot uz etno  grā
fiskās dzīves un dažādu tra di
cionālo amatu apgūšanu – miltu 
malšanu ar rokas dzirnavām, 
vilnas sukāšanu, dzijas vērpšanu 
ar ratiņu, aušanu utt”. Astrīda 
Vu  cina mācīja aust uz lielajām 
stellēm, katrs dalībnieks noauda 
lielus, svītrainus vai rakstainus, 
kā nu kuram patika, auduma 
paklājiņus. Vēl varēja apgūt se 
nāko jostu aušanas veidu – ce 
laiņu aušanu ar celiem – kas ļoti 
patika meitenēm, katra sev 
noauda pa jostiņai. Dainis 
Mjartāns iepazīstināja ar 12. 
gadsimta lat  galiešu vēsturi un 
tautastērpu, kā arī stāstīja par 
neolīta laikmeta keramikas 
tradīcijām veltīto ekspo zīciju 
„Latgaļu sātā”. Māra Vucina 
mācīja bērniem spēlēt senos 
mūzikas instrumentus, kok  li, 
stabuli, ermoņiku, mācīja 
latviešu dančus un latgaliešu 
dziesmas. Marika Zeimule vadīja 
keramikas, stikla un zīda ap  glez
 nošanas, zīmēšanas nodar  bības. 

Dalībniekiem aizraujošs likās 
brauciens zirga pajūgā uz grāfa 
Borha pili Varakļānos. Viņi 
iepa  zinās ar Borha pils vēsturi, 
leģendām un kultūru, kā arī pils 
parkā notika plenērs, kur bērni 
iemū  žināja pili un pils parku 
zīmētos un gleznotos darbiņos. 

Aktīvajai jaunatnes darbiniecei, bijušajai  ALJAs  priekš-
sēdei VIJAI VĪKSNEI – RAUDAI  šogad, 4.maijā, 

Losandželosā piedzimusi  meitiņa VASARA.

Sveicam AUSMU  UN  JĀNI  MEŽMAĻUS  ar mazmaz-
meitiņas VASARIŅAS piedzimšanu !

 Lai VASARIŅA RAUDIŅA laimīgi peld dzīves ūdeņos !
                                

     J.V.

Apsveicam!

Notika arī tējas zāļu lasīšana. 
Bērni ieguva jaunas zināšanas 
par zāļu tējām, piemēram, ras
podiņu, smaržīgo piparmētru, 
asinszāļu, pelašķu, garšīgo meža 
zemeņu vērtīgajām īpašībām 
un iz  man  tošanu, lai savāktās 
tējas varētu ņemt līdz uz mājām 
un stiprināt savu veselību. Pirtī 
iešana bija viens no etnogrāfiskās 
nometnes pasā  kumiem, kas bija 
jāap  gūst pēc visām senajām tra

 dī  cijām. M. Vucinas pavadībā 
pēc visiem ticējumiem 
dalībnieki pa  ši sev sasēja pirts 
slotiņas no bērza, ozola, dažiem 

bija pat ziedu slotiņas. Notika 
pēršanās, uz dīķi skriešana, viss, 
kā tam gatavojās un darīja mūsu 
senči. 

Nometnes dalībnieki veidoja 
māla trauciņus, kurus apde  dzi 
nāja ugunskurā, zīmēja ar spe 
ciālām krāsām uz stikla un zīda, 
protams, apguva latviešu rakstu 
nozīmi, batikoja, sēja sieru, cepa 
maizi, veidoja floristikas darbus.

Tā kā laika apstākļi bija labi, 

nakšņošana notika telšu pil
sētiņā, kur katra telts bija no 
formēta atbilstoši dalībnieku 
noska ņo  jumam. Vakaros notika 

dažādas aktivitātes, teātra vakari, 
kur dalībnieki sev varēja izgata
vot maskas, iestudēt scenāriju un 
parādīt priekšnesumu pārējiem 
nometnes dalībniekiem. Notika 
dziedāšanas vakari, talantu va 
kari, kuros dalībnieki 
iepazīstināja ar saviem talantiem. 
Daži dzie  dāja, spēlēja klavieres 
un kokli, dejoja. Notika rotaļu 
un spēļu vakari, kā arī bērniem 
paredzētā aktivitāte – dārgumu 
meklēšana, izejot dažādas šķēršļu 
joslas un atjautības uzdevumus. 

Bērnu vecāki ļoti atzinīgi no 
vērtēja „Latgaļu sātas” devumu 
bērnu tradicionālo vērtību zinā
šanu paplašināšanā. Pēdējā diena 
nometnē bērniem bija ļoti emo
cionāla, jo visi bija tik stipri sa 
draudzējušies, ka grūti šķirties, 
tāpēc asaras acīs un apskāvieni 
bija pēdējās nometnes dienas 
pārdzīvojums.  Pozitīvas atsauks
mes no nometnes dalībniekiem 
un no vecāku, vecvecāku puses 
izskanēja nepārtraukti, jo ar lielu 
nepacietību visi gaidīs nākamo 
gadu, kad atkal varēs braukt tieši 
uz šo nometni, jo te tika apvieno
ta gan dzīvošana etnogrāfiskā 
vidē, gan jaunu prasmju apgūša
na, atpūta un tas, ka bērni visus 
savus darbiņus, kas tika izstādīti 
pēdējās nometnes dienas izstādē, 
varēja paņemt līdzi uz mājām. 

 

Kā esam jau rakstījuši, Latgales 
Radio, kuru savulaik atbalstīja 
arī PBLA, smagās finansiālās 
situācijas dēļ mēģināja pārdot 
jau šā gada sākumā, tas nonāca 
ar radiokompāniju “Alise plus” 
saistītu Daugavpils uzņēmēju 
rokās, kuri toreiz pilnībā mainīja 
radio formātu, pārejot uz rai 
dīšanu krievu valodā, taču ma 
zākuma daļu īpašniekiem iz 
devās šo darījumu apstrīdēt. 
Tagad noticis nākamais darī 
jums,un par radiostacijas  īpaš 
nieku kļuvusi Romas katoļu 
baz nīcas RēzeknesAglonas 
diecēze, kas iegādājusies no 
Valda La  binska un vairākiem 
latviešiem ASV un Vācijā gan 

Katoļu baznīca iegādājusies Latgales radio
drīz 100% SIA MG Latgolas 
Bolss īpašuma daļu. Kā izteicies 
RēzeknesAglonas die cē  zes 
bīskaps Jānis Bulis, arī pēc 
radiostacijas  īpašnieku maiņas 
radio saglabās līdzšinējo latgal
isko skanējumu, taču vairāk 
nekā līdz šim pievērsīsies 
kristīgo vērtību uzturēšanai 
sabiedrībā. ”Līdz šim radio 
ēterā ik rītu dienas cēliens 
iesākās ar lūgšanu, bet nākotnē 
plānots veidot arī baznīcas 
ziņas, dažādus raidī jumus par 
aktuāliem reliģiskiem jau  tā 
jumiem, piesaistot ticības mā 
cības skolotājus, priesterus, 
latgaliešu biedrību pārstāvjus,” 
sacīja Bulis. Jau augustā no  ti 

kušas pārmaiņas SIA MG Lat 
golas Bolss valdē – no uzņēmuma 
valdes locekļa amata atbrīvots 
Latgales Radio direktors Valdis 
Labinskis, bet par valdes locekli 
ar tiesībām pārstāvēt kapi 
tālsabiedrību at  sevišķi iecelta 
Rēzeknes Katoļu vidusskolas 
direktore Marija Mic  kāne.

RēzeknesAglonas diecēzes 
bīskaps plašsaziņas līdzekļiem 
atklājis, ka gandrīz 100% SIA MG 
Latgolas Bolss īpašuma daļu 
baznīcas īpašumā pārgājušas 
dāvinājuma veidā. Radio darbību 
un pastāvēšanu nākotnē plānots 
nodrošināt ar ziedojumu un 
reklāmdevēju palīdzību.Latgales Radio darbinieki   Tenis Bikovskis, Normunds 

Liepiņš,Arnis Slobožaņins,Guntis Rasims.

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laika
redaktoram Dainim Mjartānam, 

dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 142, Rīga, LV1010

Fakss: (+ 371) 67326784
Iesvētības Katskiļos. No kreisās: Nicole LaFonte, Alexander Muir, Tālis Simmons, Karl Eason un 
Miles Winzeler
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