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Pēteris Ērmanis

Daudz, ļoti daudz mums latviešiem ir dziesmu.
Bet, kad pie Dieva griežas visa tauta,
Tad skaņas īstākās, visvienkāršās
Skan vienā dziesmā, mazā mīļā dziesmā,
Kas izauga no dziesmiņas par himnu.
Skan līdz šī svētā tautas likteņiem.
No zemes izdzītam, vēl latvietim
Sirds atspirgt spēj, kad lūdzas viņš un dzied:
Dievs, svētī Latviju.

(No krājuma „Svešos kalnos” 1946)

Oļģerts Cakars  

Čikāgas Latviešu biedrību 
(ČLB), kas sākumā saucās par 
klubu, 1935. gada 13. janvārī di -
bi  nāja 13 latvieši. Kluba darbībai 
kļūstot plašākai un vispusīgākai, 
1954. gadā organizācijas nosau-
kumu maina uz - Čikāgas Lat -
viešu biedrība. Kopš tā laika 
Čikāgas Latviešu biedrība jau 75 
gadus pastāv kā nacionāli no -
skaņotu latviešu, un tādi pēc kaŗa 
jau mēs visi bijām, pulcēšanās un 
savas latvietības izpausmes un 
izaugsmes vieta. Īpaši jāpiemin 
Viktors Vīksniņš, kas savā 26 
gadus ilgajā ČLB priekšsēža 
amata laikā organizēja un vadīja 
arī Čikāgas Apspiesto Tautu 
komiteju. Tā, sadarbojoties ar 
pilsētas polītiskajiem un saim-
nieciskajiem vadītājiem, panāca 
tiešām pārsteidzošas lietas: pie -
mēram, pilsētas centra galvenā 
iela State Street bija veselu mēnesi 
greznota ar visu triju Baltijas val-
stu karogiem. Tāpat plašie ikgada 
demonstrāciju gājieni, atgādinot 
Padomijas varmācības un pro-
testējot pret tām. Pēc viņa aiz-
iešanas mūžībā lielu nacionālu 
darbu darīja arī Māra Erkmane, 
vadot biedrības darbu 14 gadus. 
Trešās atmodas laikā, Latvijai 
pamazām atgūstot neatkarību, 
izrādījās, ka Mārai un ČLB bija 
vislabākie sakari ar Latviju, un 
Čikāgas žurnālisti un TV re -
portieri „lenca” Latviešu namu, 
lai dabūtu visjaunāko un patieso 
informāciju par notikumiem 
Latvijā. Tāpat pieminams šai 
dar  bā ir arī Ilmārs Bergmanis, 
toreizējais Čikāgas Latviešu or -

Čikāgas 
Latviešu biedrībai - 75

ganizāciju apvienības (ČLOA) 
vadītājs.

Savu namu ČLB ieguva 1958. 
gadā. Tur kūsāja intensīva sa -
biedriskā dzīve. Vai ik nedēļu 
notika koncerti, izstādes, referāti, 
saieti, teātŗa izrādes, rakstnieku 
cēlieni, kongresi, konferences, 
balles, svinības. Tur pulcējās vai -
rākas organizācijas, tostarp kor-
porācijas un pensionāri. Na  mā 
bija DV mītne, bibliotēka un 
Tau  tas mākslas mūzejs. (Pēdējie 
divi tur atrodas vēl šodien.)

Paaudzēm mainoties, Latvijai 
iegūstot neatkarību, sabiedriskais 
un kultūras darbs, gluži dabiski, 
apsīka. Namu vēl varēja uzturēt, 
izīrējot telpas cittautiešu godiem. 
Bet mainījās polītiskā vara Či -
kāgā, nama izmantošanai uzlika 
aizvien lielākas neizpildāmas 
pra    sības, piemēram, mašīnu no -
vietošanas laukumu, kā namam 
vienkārši nebija.

Tagad ir lēmums namu pārdot 
un iekārtot latviešu centru Ciā-
nas draudzes īpašumā. Diemžēl 
šī doma nāca pāris gadu par vēlu, 
jo pašreizējais nekustamo īpašu-
mu tirgus arī ir apsīcis.

2007. gadā biedrības vadību 
pār  ņēma Armands Birkens. 
Viņam un biedrības valdei ir 
izdevies iesaistīt darbā jaunus un 
gados jaunākus spēkus. To spilgti 
apliecināja biedrības 75 gadu 
jubilejas svinības 2010. gada 23. 
oktobrī Ciānas Lielajā zālē, kur 
arī turpmāk ir iecerēts biedrības 
darbs. 

(Turpināts 9. lpp)
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6  "Jau no Laiks"  numuri  US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us

ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 
e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

e-pasts - reklama@laiks.us

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

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Brauksim līdzi Inesei 
ar MSC Cruises

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455; 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com 

Departing March 24, 2011 from Venice Italy, 8 nights
MSC Magnifica MEDITERRANEAN WONDERS:

Bari, Italy/ Rhodes, Greece/ Alexandria, Egypt/ Katakolon 
(Olympia), Greece/ Dubrovnik, Croatia/ Venice, Italy

Speciāla cena 
$ 1195

Visas kajītes ar balkoniem!

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Paldies kalendāra 

veidotājiem!
Sūtu lielu paldies “Laika” ka -

lendāra sagatavotāju, redaktoru 
un izdevēju saimei!

Man patīk latviešus aicināt 
izkopt meistarību visās, lielās un 
mazās, lietās. Man vēl vairāk pa -
tīk to ieraudzīt un izjust. “Laika” 
dziesmu svētku kalendārs ir 
kopīgas darba saimes meistard-
arbs. Tas man dod spara pilnu 
dzīves prieku un lielu kopības 
sajūtu ar latviešiem Latvijā un 
visur citur. Tas ir daudz šodien, 
grūtā laikā, kad meklējam tica-
mus apliecinā jumus Latvijas un 

latviešu tautas izdzīvošanai. Mēs 
ar Valdu tos redzam katrā 2011. 
gada ka  lendāra lappusē. Mēs tos 
ceram redzēt arī citās latviešu 
mājās!

Visu labāko vēlot,
Gundars Ķeniņš Kings

Lūdzam ziedot dzintara 
rotaslietas 

Bukskauntijas latviešu 
labda rības mērķiem

Jau ceturto gadu pēc kārtas 
Pensilvānijas pavalsts Bukskau-
ntijas latviešu baptistu baznīcā 
notiks vietējās amerikāņu sabied-
rības Ziemsvētku tirdziņš 

(Kringle Shoppe), ko apmeklē 
latvieši un nelatvieši no lieliem 
attālumiem. Šogad tirdziņš 
notiks no 3. līdz 5. decembrim. 
Katru gadu mūsu draudze pie-
dalās šai tirdziņā, kuŗā pārdodam 
dažādus latviešu produktus (skā-
bus kāpostus, pīrāgus u. tml.), 
bet galvenokārt lietotas dzintara 
rotaslietas. Mēs bijām ļoti pār-
steigti par lielo atsaucību pērn, 
un kopā ieņēmām vairāk nekā 
$3000, ko ziedojām fiziski iero-
bežotu (handicapped) bērnu 
nometnei Latvijā. 

Šogad plānojam atbalstīt Latvi-
jas pensionētos lauku draudžu 
mācītājus, kam bieži nav citu 
ienākumu. Tā kā mūsu dzintara 
rezerves gandrīz ir izsīkušas, 
lūdzam tautiešus ziedot lietotas 
dzintara rotaslietas. Tās var 
nosūtīt: Silvija Augstroze 1009 
W. Sawmill Rd. Quakertown, PA 
18951; e-pasts: silvijaa@aol.com 

Būsim pateicīgi par katru zie-
dojumu!

S. A.

Kas ir tvarts?
Amerikā mēs visi zinām, kas ir 

kompaktdisks. Laika valodas 
ušņu dūrēji lieto vārdu „tvarts”. 
No kurienes šīs vārds ir tverts? 
Vārdnīcās to nevaru atrast. Esmu 
ziņkārīgs. Gaidīšu atbildi.

Ar cieņu Džems Apsītis

Redakcija atbild lasītājam 
Vārds „tvarts” (liet. „tvartas”) 

ir sens latviešu vārds un patiešām 
cieši saistīts ar darbības vārdu 
„tvert”, ko acīmredzot sapratis 
un savā jautājumā: „No kurienes 
šis vārds ir tverts?” – asprātīgi 
ietvēris mūsu avīzes lasītājs 
Džems Apsītis.

Palūkosimies, kas ir teikts K. 
Mülenbacha Latviešu valodas 
vārdnīcā, ko rediģējis, papil-
dinājis, nobeidzis J. Endzelīns. 
IV sējums. Kultūras fonda izde-
vums. Rīgā, 1929-1932 (289. 
lpp.) tvarts (Erzäunung – iežo-
gojums, iežogošana)

der Halt (apstāšanās, atpūta 
ceļā), der Šchutz (aizsardzība, 
aizstāvība, patvērums)

die Zuflucht (patvērums)
Viņam tur vairs nav tvarta. 

Dārzam nav tvarta.
die Fischwehr (zivju aizsar-

dzība)
Piemēra diemžēl nav, un šis 

tulkojums uz mūsu  „tvartu”  ne 
mazākā mērā neattiecas. 

3)der Verstand (prāts, saprāts)
Viņš pavisam bez tvarta 

strādā.
Arī Latvijā mēs zinām, kas ir 

kompaktdisks (CD), un šis vārds 
joprojām presē tiek kupli lietots. 
Taču Laika un BL redakcija 
cenšas svešvārdus pēc iespējas 
aizstāt ar tīras latviskas cilmes 
vārdiem.

Kļūdas labojums
Izlūdzos piedošanu par kļū-

dām, kas saviesušās Laika 42. 
numurā! Intervijā ar Ingrīdu 
Miemi virsraksts pareizi ir 
„Turēties un turpināt”. Īpaši 
atvainojos Ingrīdai un lasī-
tājiem par burta kļūdu zem 
viņas portreta!

5. lappusē nokritis autores 
Austras Zubkovs vārds, savu-
kārt otras autores vārds pareizi 
ir Lori Addison.

Ligita Kovtuna
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Ņujorkas draudzes Ticības at -
jau  nošanas dievkalpojums Jon-
ke  ru baznīcas 31. oktobŗa rītā 
bija īpaši jauks, jo tajā dziedāja 
operas soliste, soprāns Maija 
Kovaļevska. Dievkalpojumu va -
dīja mācītājs Juris Saivars. Maija 
Kovaļevska nodziedāja brīnišķīgo 
J. S. Bacha ,,Ave Maria”. Diev-
kalpojuma apmeklētāji priecājās 
par viņas jauko balsi un silto 

Operas zvaigzne Maija Kovaļevska Jonkeru baznīcas dievkalpojumā
smaidu. Soliste nodziedāja arī 
Sezāra Franka Panis Angelicus, 
pavadījumu spēlēja ērgelnieks 
Egons Pļavnieks no Vašingtonas 
(DC). Viņš atskaņoja divus solo 
skaņdarbus – J. S. Bacha Prelūdiju 
Do mažorā un dievkalpojuma 
beigās āriju no G. F. Hendeļa 
orā  torijas ,,Mesija” . 

 Maija Kovaļevska beigusi Lat-
vijas Mūzikas akadēmiju. Latvijas 

Minesotas latviešu koncert-
apvienības 2010. – 11. gada sezo-
nas pirmais koncerts notika 30. 
oktobrī. Mūzicēja divi jauni lat-
viešu mākslinieki, kuŗi abi turpi-
na papildināt mūzikālo izglītību 
Mičigenas Valsts uni versitātē 
(Michigan State University) Lan-
singā – vijolniece Margarita 
Kreine un pianists Rūdolfs Ozo-
liņš. Koncertu noklausījās arī 
viens no vietējiem amerikāņu 
mūziķiem un latviešu mūzikas 
cienītājiem Džims Railijs (Jim 
Reilly). Viņš par koncertu uzraks-
tīja atsauksmi.

Margarita Kreine and Rūdolfs 
Ozoliņš perform in 

Minneapolis

Minnesota’s Latvian Concert 
Association presents some of the 
best unheralded concerts in 
Minneapolis, bringing a steady 
stream of talented Latvian 
performers to the Twin Cities. 
Often young performers at the 
beginning of their careers or just 
finishing their professional 
studies, the guests demonstrate 
the high level of musical culture 
in today’s Latvia. While Finnish 
music and musicians are more 
often heard in the Twin Cities—
after all, the world-class 
Minnesota Orchestra has a 
Finnish conductor—Latvia can 
surely be proud that such a small 
Baltic nation can produce so 
many fine musicians.

The concert at Minneapolis 
Latvian Evangelical Lutheran 
Church on October 30 presented 
two such performers, the violinist 
Margarita Kreine and the pianist 
Rūdolfs Ozoliņš. They wasted 
no time warming up, beginning 
with a finely balanced and sweet-

Minesotas latviešu koncertapvienības rudens koncerts

toned performance of Brahms 
familiar Sonata No. 2 for Violin 
and piano. The most lyric of the 
three sonatas Brahms wrote for 
this combination of instruments, 
the piece was played from 
beginning to end with a 
consistently intimate approach. 
You might hear it played more 
passionately elsewhere (and with 
a more indulgent violin vibrato), 
but the duo’s approach worked 
well on its own terms and suited 
the church’s pleasant acoustic 
and small size.

Ms. Kreine then loosened up a 
bit in Eugène Ysayë’s Sonata No. 
2 for solo violin. Ysayë’s 

solo violin sonatas place great 

demands on the performer, and 
these demands were met and 
sometimes transcended for a 
more personally expressive result 
than in the Brahms. The first 
movement in particular had a 
drama and shape that was 
satisfying; the quote from a Bach 
partita for solo violin was 
arrestingly played, and the 
familiar Dies Irae theme spoke 
strongly. Some of the later 
movements’ more intimate 
moments—muted playing and 
pizzicato notes—didn’t seem to 
speak with enough presence in 
the room, but there was in 
general enough contrast and 
commitment to more than put 

the piece across to an audience 
that was, for the most part, 
probably hearing it for the first 
time.

Mr. Ozoliņš then followed with 
solo piano works. Latvian 
composer Dace Aperane’s 
meditative Three Nocturnes failed 
to make a strong impression, but 
by the time Mr. Ozoliņs began 
Liszt’s Transcendental Étude No. 
12 (Chasse-Neige, or Snowstorm) 
he had the full measure of the 
piano and its capabilities, pushing 
just as far as he dared without 
exceeding the small grand’s 
limits. Would that Minnesota’s 
own frequent snowstorms were 
as enjoyable! Equally satisfying 
was Debussy’s Feux d’artifice 
(Fireworks), which brought the 
concert’s first half to a striking 
conclusion.

Ms. Kreine began the second 
half again unaccompanied, this 
time two movements from Bach’s 
Sonata No. 2 for solo violin, 
played confidently and with 
understanding. Fine program-
ming, since Bach was the 
original inspiration for Ysayë’s 
unaccompanied violin sonatas! 
Nowadays Bach’s works for solo 
string instruments, once less 
often heard, are commonplaces 
in recitals but still most welcome 
when they are played this well. 

One of the pleasures of the 
Concert Association’s program-
ming, for both Latvians and 
non-Latvians like this reviewer, 
is the opportunity to hear Latvian 
works one rarely encounters 
elsewhere. And the rest of the 
concert provided expressive 
performances of works by Jāzeps 
Vītols (1863-1948), Pēteris Vasks 
(b.1946) and Emils Dārziņš 
(1875-1910). Vītols Romance, 

Op.15, for violin and piano, 
elicited a somewhat rougher 
approach from the performers 
than the earlier Brahms, with 
some slight lapses of intonation 
in the violin part more than 
compensated for by a deeper 
level of expression. Vasks’ suite 
from 1985 (Maza vasaras 
mūzika/Little Summer Music), 
sometimes lyrical and sometimes 
folklike and sturdy, showed the 
performers determined to 
communicate all the music’s 
turns and twists. And finally, in 
Dārziņš well-known orchestral 
piece Valse Melancholique (in a 
lovely arrangement for violin 
and piano) the performers 
exactly caught the piece’s gentle 
sentiment, almost a late Baltic 
echo of the same wistfulness that 
we heard at the beginning of the 
Brahms sonata. Just as affecting 
was the encore demanded by the 
appreciative audience, the equally 
familiar Jānis Mediņš Aria, in 
which Ms. Kreine displayed the 
richest vibrato and a fully 
appropriate sentimentality.

The only disappointment of 
the afternoon was the small 
audience, with hardly a non-
Latvian in sight and an average 
age perhaps equal to the young 
performers’ grandparents. I 
worry about the future of this 
fine series, and I hope it can find 
a way to broaden its audience 
base to include both younger 
members of the Latvian 
community and more of us non-
Latvians. Devoted volunteers 
and excellent performers have 
sustained this series, and it 
deserves a larger audience. Is 
there a marketing doctor in the 
house?

Jim Reilly

Nacionālā Operā Rīgā viņai div-
desmit trīs gadu vecumā bija 
pirmā loma – Donna Elvīra V. A. 
Mocarta operā ,,Dons Žuans”. 
Maija 2006. gadā ieguva galveno 
balvu Plasido Domingo pasaules 
opersolistu konkursā Operalia 
Spānijas pilsētā Valensijā un 
dzie  dājusi daudzos operas na -
mos pasaulē. Līdz 5. novembrim 

viņai bija Mimī loma Dž. Pučīni 
operā „Bohēma” Linkolna cent-
rā. Laikrakstā New York Times 
bija rakstīts: Maija Kovaļevska, 
as Mimi won your heart! Uz 
viņas izrādēm bijuši daudzi lat-
vieši un par tām atsaucas ar 
sajūsmu. Maija atgriezīsies Mēt  -
ro  polītēna operā 2011. gada pa -
va   sarī.

Maija pati piedāvāja dziedāt 
latviešu dievkalpojumā bez ho -
norāra. Mācītājs Juris Saivars 
pateicās māksliniecei par skaisto 
dāvanu un aizlūdza, lai Dievs 
viņai vienmēr stāv klāt. Pēc diev-
   kalpojuma bija iespēja ar dzie-
doni patērzē. Jā, viņa iekaŗoja 
mūsu sirdi. Lai viņai veicas!

Ēriks Niedrītis
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Soprāns Maija Kovaļevska un ērģelnieks Egons PļavnieksSoliste Maija Kovaļevska dzied Jonkeru baznīcā
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Vijolniece Margarita Kreine un pianists Rūdolfs Ozoliņš
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J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

Valsts prezidenta dzīvesbiedre Lilita Zatlere Turcijas gal-
vaspilsētā Ankarā piedalījās starptautiskajā kongresā par kultūras 
mantojumu un mūziku (International Congress on Cultural He -
ritage and Music). Uzrunā Lilita Zatleres kundze atzina, ka „kat-
rai valstij un katrai tautai ir savs unikālais kultūras mantojums, 
ko ikviena paaudze nodod nākamajai ar kopīgi dziedātām dzies -
mām, koptām tradicijām, stāstītām pasakām, mīklām un dejām. 
Folklora ir kultūras saite, kas savieno pagātni, tagadni un 
nākotni.”

Apvienoto Nāciju Organizācijas izsludinātajā konkursā uz 
vakancēm ANO struktūrvienībās no Latvijas pieteikušies 90 
kandidāti. ANO eksaminācijas komisija sadarbībā ar Ārlietu   
mi  nistriju 1. decembrī rīkos pārbaudījumu, lai pieņemtu darbā 
dalībvalstu pārstāvjus jaunāko profesionālo darbinieku līmenī. 
Viņi tiks nodarbināti ANO struktūrvienībās visā pasaulē. Kan-
didātiem jābūt Latvijas pavalstniekiem vecumā līdz 32 gadiem, 
brīvi jāpārzina angļu vai franču valoda un jābūt augstākajai 
izglītībai kādā no jomām - administrācija, demografija, ekono-
mi ka, cilvēktiesības, tieslietas, radio producēšana, drošība, sta -
tistika un tīmekļa dizains/attīstība.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētās profe-
sores Vitas Kalnciemas ērģeļu klases 3. sēmestŗa maģistrante 
Liene Andreta Kalnciema Starptautiskajā ērģelnieku konkursā 
Čechijā ieguva pirmo vietu un īpašo Petra Ebena balvu par 
labāko šī komponista skaņdarba atskaņojumu. Konkursā 
piedalījās ērģelnieki no 47 valstīm.

Pēc aģentūras LETA Mediju monitoringa nodaļas  pētījuma 
oktobrī Latvijas preses izdevumos visbiežāk tikuši pieminēti 
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (Vienotība), Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers un jaunais polītiķis Raivis Dzintars (VL/
TB/LNNK).  Dombrovskis pieminēts 616 preses publikācijās  - 
7,44% no kopējā polītiķu - vairāk nekā 300 personu - publicitātes 
apjoma. 

Otra presē visbiežāk pieminētā amatpersona ir  Valdis Zatlers, 
oktobrī pieminēts 245 preses publikācijās. Savukārt jaunais 
Saeimas deputāts Dzintars līdz šim nekad tik augstu publicitātes 
rādītāju nebija sasniedzis. Oktobrī viņš pieminēts 203 preses 
publikācijās.

Centrālafrikas valstī Sudānā, Dārfūras reģionā, nolaupīti trīs 
Latvijas valstspiederīgie - Latvijas privātās firmas GM Helicopters 
darbinieki. Nolaupītie strādāja privātā Latvijas sabiedrībā GM 
Helicopters, kas apkalpo Apvienoto Nāciju Organizācijas pārti -
kas programmu. Programmas ietvaros viņi piegādāja pārtiku        
un hu  māno palīdzību nabadzības skartajam Dārfūras reģionam. 
Firma apliecinājusi, ka iespēju robežās ir gatava maksāt par savu 
darbinieku atbrīvošanu.

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments uztur pastāvīgus 
kontaktus ar ANO Pasaules pārtikas programmas pārstāvjiem, 
kuŗu uzdevumā darbojās nolaupītie Latvijas pavalstnieki. Sudā-
nas vietējās reģionālās varas pārstāvji atsaukušies uz Latvijas 
oficiālo aicinājumu un piekrituši sadarboties daudz aktīvāk.

Pēc Latvijas lūguma Rīgā ieradīsies ANO Pasaules Pārtikas 
programmas (ANO WFP) drošības dienesta vadītājs Miks Lo -
rencens (Mick Lorentzen), lai koordinētu tālāko rīcību saistībā          
ar Latvijas hēlikoptera pilotu atbrīvošanu

Apstiprina jauno valdību
10. Saeimas vairākums  nobal-

soja par Valža Dombrovska (Vie-
notība) vadīto jauno valdību,      
kuŗā iekļāvušās Vienotība un Zaļo 
un Zemnieku savienība (ZZS). 
Par bija 63, pret - 35 deputāti.

Par Dombrovska valdību no -
balsoja ne tikai Vienotības un      
ZZS deputāti, bet arī opozicijā 
atstātās nacionālās apvienības  
Visu Latvijai/ TB/LNNK (VL/TB/
LNNK) deputāti. Pret bija Sa  ska-
ņas centra un Par labu Latviju 
deputāti, bet SC deputāts Aleksejs 
Burunovs balsojumā nepiedalījās.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pēc 10. Saeimas pirmās sēdes ofi-
ciāli uzaicināja Dombrovski vei-
dot valdību. Viņš Ministru kabi-
netu vada jau kopš 2009. gada 
marta. Dombrovska jaunajā val-
dībā par septiņām ministrijām 
atbildību uzņēmās Vienotība, se -
šas ministrijas vadīs ZZS pār-
stāvji.

 Vienotību pārstāvēs aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks un 
vienlaikus būs arī Ministru pre-
zidenta biedrs Eiropas Savienī - 
bas prezidentūras sagatavošanas 
jautājumos. Ārlietu ministra ama-
tam deleģēts Ģirts Valdis Kris-
tovskis, Finanču ministriju vadīs 
Andris Vilks, Tieslietu ministri -
ju - Aigars Štokenbergs,  Kultūras 
ministriju – Sarmīte Ēlerte.  Eko-
no mikas un Iekšlietu ministriju 
arī turpmāk vadīs iepriekšējie mi -
nistri – Artis Kampars un Linda 
Mūrniece. 

ZZS Veselības ministrijas vadī-
bu uzticēja SIA “Liepājas reģio-
nālā slimnīca” valdes priekšsēdim 
Jurim Bārzdiņam,  labklājības 
mi  nistres amatam izvirzīja ie -
priekšējo ministrijas Komū nikā-

cijas nodaļas vadītāju Ilonu Jur-
ševsku. Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas (IZM) vadība uzticēta 
ministrijas parlamentārajam sek-
retāram Rolandam Brokam, Sa -
tiksmes ministrijas vadība – līdz-
ši nējam labklājības ministram Ul -
dim Augulim. Apvienoto Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs tī-
bas ministrijas vadību ZZS jau 
iepriekš bija plānojusi uzticēt  
vides ministram Raimondam Vē -
jonim, kā arī ļaut zemkopības 
ministram Jānim Dūklavam dar-
bu turpināt.

*
Aizklātā balsošanā par 10. Saei-

mas priekšsēdi ievēlēja Solvitu 
Āboltiņu. Viņa parlamentā pār-
stāv vēlēšanu sarakstu Vienotība. 
Par viņu balsoja 77, pret - 19 de -
putāti.

Par Saeimas priekšsēža bied-
riem ievēlēja Gundaru Daudzi 
no Zaļo un Zemnieku savienības 
un Andreju Klementjevu no po -
lītisko partiju apvienības Saska -
ņas centrs. 

 Saeimas sekretāra amatā  ievē-
lēts Kārlis Šadurskis no vēlēšanu 
saraksta Vienotība,  Saeimas sekre-
tāra biedra amatā - Dzintars Ras-
načs no nacionālās apvienības 
VL/TB/LNNK. 

Kristovskis saglabā amatu
Dienu pēc jaunās valdības ap -

stip rināšanas opozicija - polītis -
kās apvienības Par labu Latviju 
(PLL) un Saskaņas centra (SC) Sa -
eimas deputāti iesniedza ārlietu 
ministra Ģirta Valža Kristovska 
demisijas pieprasījumu, pārme -
tot viņam rasisku uzskatu at -
balstīšanu. PS valde paziņoja par 
norobežošanos no ārzemju lat-
vieša - ārsta un PS sponsora Aivara 
Sluča uzskatiem un izslēdza viņu 

no partijas. 
Saeimas ārkārtas sēdē 9. no -

vembrī ārlietu ministra Ģirta 
Valža Kristovska  demisijas piepra-
sījums ar diezgan pārliecinošu 
pārsvaru tika noraidīts. Piepra-
sījuma pamatā bija Kristovska 
e-pasta sarakste ar trimdas lat -
vieti un Kristovska vadītās Pilso-
niskās savienības  ziedotāju Aivaru 
Sluci.

Par demisiju nobalsoja 36 de -
putāti no SC un PLL – šiem 
spēkiem kopā ir 37 balsis, Inese 
Šlesere (PLL) sēdē nepiedalījās. 
Pret nobalsoja 51 deputāts no 
Vienotības, Zaļo un Zemnieku 
savienības (ZZS) un VL/TB/
LNNK, atturējās 12 deputāti – 
puse jeb 11 no ZZS frakcijas un 
Imants Parādnieks (VL/TB/
LNNK).

Valsts apbalvojums
Ordeņu kapituls nolēmis pie-

šķirt Atzinības krusta IV šķiru 
emeritētajai profesorei, Latvijas 
Kultūras akadēmijas goda dok-
torei, psīcholoģei, Dr. phil. Ilgai 
Brigitai Švechai (Ilga Brigita 
Svechs).

LOSP: Valdības deklarācijas 
vēr tējums

Iepazīstoties ar parakstīto valdī-
bas deklarāciju, Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome 
(LOSP) secinājusi, ka kopumā  
tajā ir iekļauti lauksaimniekiem 
aktuālie jautājumi un problēmu 
risinājumi.

Pozitīvi vērtējama jaunās val-
dības apņemšanās panākt vien lī-
dzīgus Eiropas atbalsta maksā-
jumus, vietējās produkcijas patē-
riņa veicināšanu, īpašu uzma - 
nību pievēršot bioloģisko un nišas 
produktu, kā arī importu aiz stā-
jēju produktu ražošanai. Eiropas 
Savienības (ES) financējuma un 
valsts atbalsta programmu pil nī -
ga izmantošana, tādējādi daudz-
pusīgi veicinot lauksaimniecības 
attīstību, ir vērtējama par soli uz 
priekšu, lai attīstītu un sakārtotu 
lauku vides infrastruktūru. Po -
zitīvi vērtējami valdības noteiktie 
mērķi veicināt kreditresursu un 
valsts garantiju pieejamību ES 
financēto projektu īstenošanai. 

LOSP iesaka valdībai veidot 
vienotu valstisku skatījumu par 
lauku territoriju attīstību un mi  j-
iedarbību ar pilsētām, jo valdība 
apņemas strādāt un valdības de   - 
k larācijā ir izklāstīti galvenie po -
lītikas principi nozaŗu griezumā. 

Beigušās militārās mācības 
Sabre Strike 2011

Ādažu poligonā, kā arī tā ap -
kārtnē notika plašas sauszemes  
un gaisa spēku apvienotās  starp-
tautiskās militārās mācības Sabre 
Strike 2011. Mācībās piedalījās 
vairāk nekā 1700 kaŗavīru no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Po -
lijas un ASV. Militāro mācību 
mērķis ir sagatavot un pilnveidot 
Baltijas valstu un ASV bruņoto 
spēku vienību gatavību dalībai 
NATO vadīto Starptautisko dro-
šības atbalsta spēku (ISAF) ope-
rācijā Afgānistānā.

Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretārs Jānis Sārts svinīgā ce  re-
monijā 29. oktobrī, uzrunājot 
kaŗavīrus, sacīja: “Mācību laikā   
jūs esat labāk iepazinuši cits citu 
un labāk sagatavoti, lai, tiekoties 
kopējā operācijā Afgānistānā,            
jūs labāk saprastos un strādātu 

kopā.” Sārts novēlēja kaŗavīriem 
veiksmi starptautiskajā operācijā 
un izteica cerību, ka iegūtās zi -
nāšanas militārajās mācībās Sabre 
Strike 2011 palīdzēs kaŗavīru 
turpmākajai militārajai karjērai. 
Valsts sekretārs pateicās visiem 
kaŗavīriem, zemessargiem, poli-
cistiem un ugunsdzēsējiem, kas 
piedalījās šajās mācībās, norā -  
dot, ka “šo nedēļu laikā jūs esat 
stiprinājuši ne tikai valsts aiz-
sardzību, bet arī drošību”.

Valsts valodas centrs (VVC) 
rīkosies

Iepazīstoties ar nākamajā par-
lamentā iekļuvušo deputātu  
sniegto informāciju Centrālajai 
vēlēšanu komisijai par valsts va -
lodas pašvērtējumu, VVC se  ci-
nājis, ka aptuveni 25 deputātiem 
turpmākajos četros gados var        
būt problēmas ar latviešu valo - 
das lietojumu. 

VVC valodas kontroles nodaļas 
vadītājs Antons Kursītis laikrak-
stam NRA stāstījis, ka centra pār-
stāvji drīzumā plāno tikties ar 
Saskaņas centra  frakcijas vadītāju 
un runāt par ievēlēto deputātu 

valsts valodas prasmi, jo tieši 
lielākajai daļai no šīs partijas 
ievēlēto deputātu uzrādītais lat-
viešu valodas zināšanu līmenis 
nav augstākais.

“Vajadzēs vienoties par laika 
posmu, cik ilgs tas būs nepie cie-
šams, lai deputāti iegūtu augstākā 
līmeņa valodas prasmi. Mēs pie-
dalīsimies komisiju sēdēs un se -
kosim līdzi, vai deputāti prot 
latviešu valodu un māk to lietot.    
Ja samērīgā laikā nebūs nekādu 
panākumu vai deputāti latviski 
nerunās, rakstīsim lūgumu Saei-
mai, lai izdod viņus administrā-
tīvai sodīšanai,” laikrakstam NRA 
stāstīja Kursītis. 

Kursītis atzīst, ka iepriekš valo-
das neprašana nebija tik liela 
problēma, jo pirms četriem ga -
diem deputātu kandidātiem       
pirms vēlēšanām bija jāuzrāda 
augstākās pakāpes valsts valodas 
prasmes apliecība. Tagad šī nor-
ma ir svītrota un vienīgā prasība  
ir pašnovērtējums.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
G-2: ASV un 

Ķīna. Abi šie milži 
tagad atrodas 
krustcelēs. Radies 
stāvoklis, kad jā -
lemj: ko nu?

Divējāda izvēle, 
zīmīgs trāpījums: 2009. gada 
rudenī Nobela miera prēmija 
piešķirta ASV prezidentam Ba -
rakam H. Obamam, kas to nav 
pelnījis, - tā piešķirta uz varbū-
tēju nākamo nopelnu rēķina,     
bet 2010. gada rudenī šī prē - 
mija piešķirta “Ķīnas Sacha-
rovam” - neatlaidīgajam cilvēk-
tie  sību aizstāvim, cietumniekam 
Liu Sjaobo, kas to godam pelnī-
jis, taču ar to izpelnījies savas 
zemes varasvīru dusmu lēkmi. 

ASV demokratu partijas un 
reizē Obamas sakāve Pārstāvju 
palātas vēlēšanās bija paredzama, 
jo pārāk rožainas bija cerības, ko 
2008. gada novembrī modināja 
Obama ar saviem svētīgo pār-
maiņu solījumiem un, moderni 
izsakoties, ar mantru jeb burvju 
formulu: yes, we can! Bez mēra 
par Obamu jūsmoja Austrum-
krasta un Rietumkrasta inte lek-
tuāļi, jaunieši, kuŗus apbūra viņa 

ABI MILŽI KRUSTCELĒS
jauneklīgums, un, protams, afro-
amerikāņi.

Baraks H. Obama netika tā      
īsti galā ar samilzušajām pro blē-
mām, iecerētā veselības apdro-
šināšanas reforma, ko ar grūtī-
bām izdabūja cauri, kliboja, mil-
zu līdzekļi, ko prezidents piešķī -
ra t.s. stimulam, neapmierināja 
nesātīgos Volstrītas baņķieŗus    
un būtiski nemazināja bezdarbu. 

Reibonim sekoja paģiras, cerī-
bām - rūgta vilšanās. 

Un 2. novembrī Obama tika 
pamatīgi sodīts: Pārstāvju palātā 
republikāņi ieguva vairākumu 
un līdz ar to iespēju bloķēt jeb-
kuŗu prezidenta iniciātīvu, kas 
tiem nav pa prātam. Un senātā 
demokratiem vairs nebija to 60 
balsu, kas nepieciešamas, lai sa -
vukārt bloķētu republikāņu 
ierosmes. 

Var teikt, ka Obamam atriebās 
smagi pieviltā “vienstāva Ame-
rika” (lietojot padomju satiras 
klasiķu Ilfa un Petrova iztei cie-
nu): neskaitāmo ģimenes māju 
īpašnieki, no kuŗiem daudzi 
nespēja samaksāt par hipotēku 
un tika izlikti, mājsaimnieces, 
sīkbodnieki, pārdevējas, techniķi, 

elektriķi, montieŗi, vidienes pa -
valstu redneck tipa farmeŗi, da -
žādo draudžu baznīcēni, abortu 
pretinieki, cilvēki, kuŗus biedē 
nelegālo meksikāņu imigrantu 
plūdi, vārdu sakot, - vienkāršā 
un kopumā strādīgā un dievbijīgā 
tauta. No tās dzīlēm izkūņojās 
tea party kustība, ko tās aktīvisti 
dēvē par revolūciju, bet pretinie-
ki par kontrrevolūciju. Šis re -
publikāņu partijas labējais, kau-
jinieciskais spārns faktiski no -
dro  šinājis uzvaru pār krietni vien 
apjukušajiem demokratiem. 

Interesanti, ka priekšvēlēšanu 
cīņas karstumā par īstu pūļa elku 
kļuvis enerģiskais un, jāatzīst, 
parupjais Fox News raidījumu 
spīdeklis - 46 g.v. Glenns Beks, 
kas pratis pulcināt jūsmīgus 
simt  tūkstošus ASV galvaspilsētā, 
Linkolna memoriāla pakājē, ar 
saukli Restoring Honor, atjaunot 
Amerikas godu un cieņu, pa  rei-
zāk - pašcieņu. Glenns Beks - 
cilvēks, kas no nabadzīgiem ap -
stākļiem izsities uz augšu un  
prot apvārdot masas, diez vai 
pats cer kādreiz kļūt par ASV 
prezidentu, bet lielā mērā viņa 
nopelns ir tas, ka Barakam H. 

Obamam 2012.  gadā pārvēlēšana 
uz four more years nespīd. Ja nu 
nenotiks kāds Dieva brīnums...

Prezidentam Obamam tagad 
ilgi un sūri jādomā - kur viņš 
kļūdījies, kā rīkoties, lai ameri-
kāņiem atdzimtu optimisms, kas 
tos spārnoja 2009. gada janvārī, 
kad jaunā prezidenta ievadīšanu 
amatā pāršalca gaviles.

Otra milža - Ķīnas dilemmu 
jeb lielo jautājuma zīmi trāpīgi 
formulējis New York Times sle-
jinieks Tomass Frīdmans: vai 
Ķīna var joprojām bez apstājas 
attīstīties tik straujā tempā, ļaujot 
tautai baudīt ekonomisko brīvī-
bu, bet laupot tai polītisko brī-
vību? 

Brīvība, par kuŗas simbolu 
kļuva 2010. gada Nobela miera 
prēmijas laureāts, polītieslodzī-
tais Liu Sjaobo, pēc Frīdmana 
domām ir būtiski nepieciešama 
katrai sabiedrībai, kas vēlas 
plaukt 21. gadsimtā. 

Patiešām: vai Ķīna var nepār-
traukti augt un virzīties augšup, 
kamēr tiek cenzēts tīmeklis, cieši 
kontrolēti plašsaziņas līdzekļi     
un kompartija (kur komūnisms 
gan ir vairs tikai tukša čaula) 

saglabā polītiskās varas mono-
polu? 

Ķīnas vartuŗiem, prāto Frīd-
mans, ieteicams kaut pakāpe-
niski atslābināt polītiskos gro -
žus un “ļaut cilvēkiem izteikties”. 
Tas atbrīvos radošu enerģiju un 
sekmēs turpmāku ekonomisko 
augšupeju, noņemot uzkrājušos 
spriedzi, kas draud vardarbīgi 
izlauzties uz āru.

Bet tikmēr Ķīnas sasniegumi  
ir fantastiski. Sācis darboties 
ātrākais dators pasaulē - super-
kompjūters Tianhe 1a. 

Varenā Amerika arī šai ziņā 
sāk atpalikt. Šanhaju un Han č-
žovu savieno pasaules ātrākais 
vilciens, kas drāžas uz priekšu, 
pārvarot 350 kilometrus stundā.

Amerikas National Academy of 
Engineering vadītājs Čārlzs Vests 
uzsveŗ, ka ASV technisko jau-
ninājumu ziņā neglābjami at -
paliek. Pamācīgs fakts: ameri-
kāņu lielfirma Applied Materials 
pārvietojusi savu pētnicības cen-
t ru uz Siaņu - vienu no Ķīnas 
provinces pilsetām. Kaut gan 
Siaņā vara kontrolē tīmekli...

Franks Gordons

Dailes teātrī 
nu  pat pirmizrādi 
piedzīvoja pēc 
Pāvila Rozīša ro -
māna „Ceplis” 
vei  dotais mū  - 
zi kls. Skaties un 
jū ties kā šodie -

nas Latvijā. Dekorātīvi, skaļi un 
pat krāšņi. Daudz kustības, 
daudz pazīstama – netrūkst ne 
tautastērpu, ne krogus atmosfai-
ras.

Polītikā par ārlietu ministra, 
Vienotības un partijas Pilsoniskā 
savienība (PS) priekšsēža Ģirta 
Valža Kristovska demisiju, ko 
ierosinājusi opozicija, Saeimā 
bal  sojums notiek 9. novembrī. 
Un partijas Pilsoniskā savienība 
valdes locekles un Eiropas Parla-
menta deputātes Sandras Kal-
nietes ieskatā pašlaik tiek īste-
nota mērķtiecīga nomelnošanas 
kampaņa ar mērķi diskreditēt 
polītiķus gan no PS, gan no ci -
tām Vienotības partijām.

“Ir acīm redzami, ka virkne 
faktu un publikāciju, kas parā-
dījušās pēdējā laikā, galveno - 
kārt ir opozicijas polītiskas cīņas 
sastāvdaļa, jo pretējā gadījumā 
vienu gadu, trīs vai 10 gadus  
seni notikumi būtu aktuālizēti 
jau agrāk, lai šos faktus varētu 
vērtēt vēlētāji pirms Saeimas 
vēlēšanām. Tad tas būtu loģiski,” 
teic Kalniete. Pēc deputātes do -
mām, viens no spilgtākajiem šīs 
nomelnošanas kampaņas pie-
mēriem ir publikācija portālā 
Pietiek.com, kur īpaši neko r  rekti 
no žurnālistikas ētikas un pro-
fesionālitātes viedokļa virs raksts 
pasniegts tādā veidā, ka noso-
dāmie viena cilvēka izteikumi 
padarīti par cita cilvēka – šajā 
gadījumā Latvijas ārlietu minis-

LIELAIS UN MAZAIS TEĀTRIS

Sallija Benfelde

tra Ģirta Valža Kristovska teikto. 
“Šāda veida safabricē jums līdz 
šim Latvijas presē nav piere-
dzēts,” saka Kalniete.

Šobrīd, komentāra tapšanas 
brīdī, Saeimas balsojuma rezul-
tāts ir tikai minams, kaut arī 
nojaušams, jo partijas Latvijai  
un Ventspilij valdes un Ventspils 
domes frakcijas sēdē jau tika 
vērtēta pirms gada notikusī 
sarakste starp Aivaru Sluci un 
Ģirtu Valdi Kristovski, un par-
tijas valde aicina Ģirtu Valdi 
Kristovski atkāpties no ārlietu 
ministra amata. Precīzāk jāteic: 
Lemberga partija aicina Kris-
tovski atkāpties. Protams, var  jau 
sacīt, ka Lemberga partija                    
ir tikai viena un ne pati lielākā 
partiju apvienībā Zaļo un zem-
nieku savienība (ZZS). Bet Lem-
berga vārdam ir svars – kā zi -
nāms, ZZS lielāko tiesu dara to, 
ko vajag Ventspils pilsētas gal-
vam. Visticamāk, ZZS frakcijai 
būs brīvais balsojums un tās 
vadītājs Augusts Brigmanis sa  -
cīs, ka pie viņiem valda de  mo-
kratijas gars un katrs var balsot 
pēc savas izpratnes un sirds-
apziņas. ZZS frakcijas sirdsap-
ziņa pamatu pamatos parasti           
ir līdzīgās domās ar Aivara 
Lemberga sirdsapziņu. Tāpēc 
nebūs pārsteigums, ja Vienotī -
bas partneris gandrīz nupat 
apstiprinātajā valdībā balsos      
par ārlietu ministra demisiju,         
jo partiju apvienības „īpašnieks” 
tā grib.

Jautājums: par ko ir runa? 
Kāpēc pēc valdības apstipri nā-
šanas nav pagājusi pat ne ne -
dēļa, bet jau tiek rosināta ār -      
lietu ministra demisija? Un īsā 
atbilde skan: runa ir par varu        
un naudu. Ja runājam par nau -

du, tad tajā jāieskaita gan tā 
nauda, ko viegli saskaitīt, gan       
tā, kuŗu parastā vēlētāja acs ne -
kad neierauga. „Redzamās nau-
das” aprēķinus veicis LTV1 raidī-
jums De facto, kas aprēķinājis, 
cik partijas iztērējušas, lai tiktu 
pie mandātiem 10. Saeimā. Ap -
rēķini veikti pēc Korupcijas no -
vēršanas un apkaŗošanas birojā 
(KNAB) iesniegtajām partiju 
priekšvēlēšanu deklarācijām, 
kuŗās uzskaitīta pilnīgi visa 
priekšvēlēšanu kampaņai tērētā 
nauda – tā dalīta ar iegūto vietu 
skaitu Saeimā. 

Piekto vietu ieguvusi apvie -
nība Visu Latvijai!/TB/LNNK, 
kuŗas priekšvēlēšanu tēriņi      
bijuši caurmērā 15 488 latu par 
katru no vēlāk iegūtajiem asto-
ņiem deputātu mandātiem.

Ceturtā vieta ir ZZS – 23 173 
lati par katru no 22 deputātu 
vietām.

Trešajā vietā ir Saskaņas centrs 
(SC) - 24 528 lati par katru no 29 
krēsliem. 

Otrajā vietā ir Vienotība ar 
29 286 latiem par katru no 33 
iegūtajiem deputātu mandātiem.

Pirmajā vietā ir Par labu Lat-
viju (PLL) - 128 832 lati par      
katru no 8 iegūtajām deputātu 
vietām 10.Saeimā.

Savukārt topu noslēdz ap  vie-
nība Par cilvēka tiesībām vie - 
notā Latvijā (PCTVL), kuŗai 
priekšvēlēšanu kampaņā izde -
vās iztērēt 132 324 latus, ne  ie-
gūstot nevienu kāroto depu tāta 
krēslu 10.Saeimā. 

Apskatot šo sarakstu, ir      
skaidrs, ka PLL ir grūti samie-
rināties ar to, ka nauda iztērēta 
milzīga, bet rezultāts minimāls. 
Turklāt ir skaidrs, ka kampaņas 
sponsori nesaka paldies par 

neattaisnotajām cerībām. Tāpēc 
pavisam droši var apgalvot, ka 
PLL ir un būs gatava atbalstīt 
jebko, kas vērstos pret Vienotību 
un tās Ministru prezidentu. SC, 
visticamāk, ir spiesti taisnoties 
saviem „draugiem” Krievijā, 
kāpēc nav izdevies nokļūt pie 
varas, bet Ventspils galvam 
Vienotība, un it sevišķi PS, ir kā 
dadzis acīs, jo pārāk daudz tā 
runājusi par oligarchiem un viņu 
ietekmi. Turklāt ar PS līdz šim 
nav izdevušies nekādi „darījumi”, 
kuŗi tik ierasti Latvijas polītiskajā 
vidē un kuŗos tiek sadalīta jau 
minētā „neredzamā nauda”. 

Tātad Vienotība, bet it sevišķi 
PS, ir netīkamie partneŗi, kuŗi 
jāpārmāca un labi aši jānoliek pie 
vietas. Taču pašā Vienotībā ik pa 
brīdim PS ir kā baltais zvirbulis, 
jo spītīgi turas pie godīgām un 
atklātām norunām, aicina ievērot 
principus. Raugoties uz 
notiekošo, jau labu laiku gribas 
vaicāt – ko pārstāv Sabiedrības 
citai politikai (SCP) priekšsēdis 
Aigars Štokenbergs? Maz ticams, 
ka viņš pārstāv sevi vai veidoju-
mu, vārdā SCP, pārāk jau nu 
dīvaini un pēkšņi ir viņa izlēcieni 
ar paša izgudrotajām veto 
tiesībām. Turklāt Kristovska 
e-pasta sarakste, ko šobrīd 
izmanto par iemeslu prasībai pēc 
viņa demisijas, ir tā sauktais 
partijas iekšējais e-pasts. Grūti 
spriest, kuŗš pārsūtījis Vienotības 
un PS priekšsēža Kristovska 
saraksti, jo otrs tās autors Aivars 
Slucis no ASV savus uzskatus ir 
plaši izsūtījis pa puspasauli. 
Tomēr dažas nianses liek domāt, 
ka arī pašā PS ir cilvēki, kuŗu 
mērķis ir vai nu personiskā 
karjēra, pastumjot pie malas 
visus, kas ar savu principiālitāti 

traucē, vai arī viņu mērķi ir             
vēl lielāki un viņi labprāt sa -
darbojas arī ar SC un citiem 
Vienotības nedraugiem. Pro -
tams, tā ir katras partijas iekšē -     
jā lieta – meklēt vai nemeklēt 
savās rindās nodevējus un varas 
kārotājus. Vērojot no malas, 
šķiet, ka Vienotība labāk vai slik-
tāk tiks pāri dažādiem satrici-
nājumiem, jo vara, nauda un ie -
tekme ir ļoti izturīgs „cements”. 
Visgrūtāk klāsies tieši PS, jo       
viņi pamazām sāk traucēt visus 
„lietu kārtotājus” polītikā – gan 
tos, kas sevi atklāti sauc par        
pretiniekiem, gan tos, kuŗi sa -  
kās esam draugi un sabiedrotie. 
Balsojums Saeimā parādīs, cik 
ilgi sabiedrotie ir plānojuši „sē -
dēt vienā laivā” ar Vienotību. 

Komentāru sāku ar mūzikla 
„Ceplis” pieminēšanu, to beigšu 
ar atziņām, kas šķiet kā šodien 
rakstītas.

Valsts iekārtu veido cilvēki. 
Valsts ir tāda, kāda tā ir, jo tās 
pilsoņi ir tādi, kādi tie ir. Mēs 
nevaram cerēt uz labāku valsti, 
iekams mums nav labāku cilvē -
ku; līdz tam brīdim visu pārmai -
ņu gaitā pats svarīgākais paliks 
nemainīgs: „Vai tā šķiet laba 
rotaļa – iemēģināt roku likum-
došanā, iztēlojoties, ka ar refor-
mām pieliks punktu negodī-
gumam un ļaužu nekrietnībai, 
taču neapzinoties, ka patiesībā 
viņi nocērt galvas hidrai?”

Šīs atziņas un šos vārdus ir 
rakstījis sengieķu filozofs Pla -
tons gadus 400 pirms mūsu       
ēras. Vai mēs spēsim tos rakstīt 
citādi, un vai „ļaužu nekrietnība” 
vienmēr būs mērījama ar pie  - 
dā vātā naudas maka un varas 
pīrāga biezumu?
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Vai Latvijā, savā tēvzemē, jūs 
jūtaties kā latvietis? Netraucē 
citas valodas klātiene?

Nē, netraucē! Jūtos šeit iedzī-
vojies, integrējies. Jūtos diezgan 
labi. Šeit ir mana ģimene, mana 
māja. Un – darbs. Mani vecāki 
pusgadu pavada Latvijā, mana 
sievasmāte dzīvo Latvijā. Arī sie-
vasbrālis ar savu ģimeni. Man         
te ir ļoti daudz draugu. Visa 
mana dzīve ir Latvijā.

Latvijā jūs dzīvojat jau sen...
Septiņpadsmitarpus gadus.
Vai pievēršat uzmanību Rī -

gas ielās automašīnām ar Krie-
vijas karodziņiem? 

Jau labu laiciņu esmu ar inte-
resi to konstatējis. Ar kollēgām 
esam to apsprieduši. Un seci nā-
jām, ka tā ir sava veida protesta 
zīme. Tādā veidā cilvēki jūt tu -
vību Krievijai. Viņi ir neapmie-
rināti ar valsts polītiku Latvijā     
un tādējādi izrāda protestu. 
Domāju, ka šie cilvēki ļoti labi 
zina, ka tas latviešus kaitina. 

Kas, jūsuprāt, Latvijā jūtas 
vairāk diskriminēti – latvieši 
vai krievi? Neapmierinātību 
izrāda gan vieni, gan otri. Pro-
tams, ne jau visi. 

Saskaņā ar aptauju datiem, 
vairāk diskriminēti jūtas kriev-
valodīgie. Cits jautājums – vai šī 
diskriminācija ir reāla vai šķie-
tama. Lielākoties tā nav reāla. 

Kas, jūsuprāt, nepieciešams, 
lai cilvēki cits citu labāk sa-
prastu? Lai nebūtu reizumis        
tāda barjēra starp latviešiem 
un krieviem, kuŗi nemaz, ne -
maz neprot vai ļoti vāji prot 
latviešu valodu? Ir taču kāds 
klupšanas akmens.

Mēs nesen izdevām, lūk, šo 
grāmatu – „Cik integrēta ir Lat-
vijas sabiedrība?”. 

Jauks apakšvirsraksts: „Sa -
snie gumu, neveiksmju un iz -
aicinājumu audits”. 

Šajā grāmatā analizējam ļoti 
daudzus dažādus integrācijas as -
pektus. Jēdziena nozīmi - un 
kādi ir integrāciju veicinātāji 
me chanismi. Pamatā tie ir trīs. 
Cilvēkam ir jābūt līdzdalīgam 
sociāli polītiskajā vidē un darba 
tirgū. Ir jābūt iespējai sevi reāli-
zēt, piedalīties to lēmumu pie-
ņemšanā, kuŗi skaŗ šos cilvēkus. 
Un vēl ir vajadzīgas ar citiem  
vienādas iespējas, ja viņi nevar 
līdzdarboties, tad veidojas at  sve-
šinātība, sajūta, ka viņiem tiek 
darīts pāri, ka ir netaisnīgi spē -
les noteikumi. Un vēl ļoti svarīgi 
ir arī starpkultūru kontakti,             
lai cilvēki nedzīvotu nošķirti no 
citiem. Ir jābūt kontaktiem un 
sapratnei jebkur – skolās, uzņē-
mumos, bruņotajos spēkos. vis-
beidzot, – arī veikalos, sabied ris-
kajā transportā. Ļoti daudzi pē -
tījumi pierāda, ka starpkultūru 
kontakti attiecīgos apstākļos vei-
cina vērtību maiņu uz sapraša-
nos, toleranci. Tiek pārvarētas 
un norimst negātīvās emocijas, 
rodas niansētāks skats uz otru 
cilvēku. Manuprāt, šie mecha-
nismi ir vajadzīgi arī tādēļ, lai 
valstī būtu lielāka sapratne un 
saskaņa.

Vajadzētu, lai vieni otriem 
paietu solīti pretim.

Jācenšas pielāgoties, mācīties 

LAI VALSTĪ VALDĪTU SAPRAŠANĀS
Latvijas Universitātes Sociālo un polītisko pētījumu institūta direktors, polītologs Dr. phil. Nils Muižnieks 

sarunājas ar Armīdu Priedīti

valodu un pamēģināt runāt va -
lodā, kas dod iespēju vieniem 
otrus saprast. Galu galā runa jau 
nav  vienīgi par latviešu valodas 
prasmi. Manu bērnu paaudze, 
piemēram, ļoti slikti prot krievu 
valodu. Taču arī šī valoda pa -
gaidām Latvijā ir ļoti noderīga. 
Saviem bērniem es saku: ja gri-
bat labu darbu Rīgā, tad jums 
jāprot trīs valodas. Arī krievu 
valoda. Jo citādi būs grūti atrast 
darbu Rīgā. 

Divu līdzās dzīvojošu tautību 
cilvēkiem jābūt tolerantiem. Gal-
venais: par pašu svarīgāko neva-
jag uzsvērt valodu, kuŗā mēs sa -
runājamies, jo mums ir kopīgas 
intereses. Veiktie pētījumi pie  -
rā da, ka valodas lietošanā cil -
vēki ir ļoti elastīgi, maina valo-
das, runā vienā un otrā. Cilvēki 
savā valodas lietošanā ir daudz 
tolerantāki nekā mūsu likum-
došana, kas bieži vien mēģina 
uzlikt ļoti stingrus rāmjus un 
visu rēgulēt. Visu jau nevar rē -
gulēt.

Vai, jūsuprāt, Saskaņas cen- 
t ram vajadzēja būt Saeimas 
koalicijā?

Nezinu. Arī man domas dalās. 
No vienas puses, es domāju,         
mēs panāktu lūzumu daudzos 
jautājumos, ja arī cittautieši būtu 
iesaistīti un līdzatbildīgi par        
valsti. No otras puses – Saskaņas 
centrā ir ļoti raiba publika. Tur        
ir gan eiropiski domājoši cilvēki, 
gan arī tādi, kas skatās vienīgi uz 
Austrumiem. Mazliet mulsina 
līgums ar Krievijas polītisko par-
tiju. Arī tas, ka daži Saskaņas 
centra pārstāvji saņēmuši Krie-
vijas apbalvojumus. Taču Saska-
ņas centru vajadzētu iesaistīt         

un pieradināt pie atbildības par 
valsti. Protams, sākumā nevaja-
dzētu uzticēt valdībā amatus,        
kas saistīti ar valsts drošību un 
ārpolītiku. Tomēr es domāju,        
lai viņi pierāda sevi valdības 
darbā.

Kā jūs skatāties uz portfeļu 
mētāšanu, dalot amatus val-
dībā? Domas un vēlmes mai nī-
jās ne vairs  dienām, bet gan 
stundām...

Ir ļoti grūti saprast, kas tur 
notika. Vienotība ir tik sašķelta, 
tur daudziem ir lielas ambīcijas. 
Domāju, ka ļoti daudzi cilvēki 
sabiedrībā bija pārsteigti, vēro -
jot šīs spēlītes, kad tika veidota 
valdība. Un vai tas  jebkad mai-
nīsies? Nezinu, bet tik neveikli 
kā šoreiz nav bijis nekad.

Kas jums Latvijā visvairāk 
patīk? Un kas nepatīk. 

Man patīk tā ārkārtīgi dedzī -  
gā nopietnība, ar kādu latvieši 
kopj savu kultūru. Īpaši mūzikā 
un dziedāšanā. Bet ne tikai. Man 
patīk, ka Dziesmu svētkos puse 
tautas atrodas uz skatuves un 
otra puse – skatītājos. Un tie, kas 
nevar piedalīties klātienē, skatās 
televīzijas pārraidē. Man patīk, 
ka Latvijā svēta lieta ir mūzikas 
skolas, kur vecāki sūta savus 
bērnus. Un vēl man patīk tā lielā 
bijība, ar kādu latvieši izturas 
pret saviem kultūras varoņiem – 
sākot ar Imantu Ziedoni un bei-
dzot ar operdziedātājiem un vi -
siem pārējiem. Latviešu dzīvē 
kultūrai ir ļoti liela nozīme. 
Turklāt mani priecē, ka latvieši 
nav zaudējuši saikni ar dabu. Un 
ka nacionālais sports ir sēņoša-
na. Un, protams, priecē arī tas, 
ka ikkatrs, kuŗš vien spēj pa -

kustēties, uzskata par savu goda 
lietu braukt ar laivām. Augustā 
Rīgā pārsvarā ir ārzemnieki. 
Rīdzinieki izbraukuši tuvāk 
dabai. 

Vai arī jūs nodarbojieties ar   
šo nacionālo sportu – sēņo ša nu?

Jā, taču ne tik daudz. Šovasar 
jau nevarēja nesēņot, jo sēnes 
bija saaugušas visās malās. Man 
ļoti patīk braukt ar laivu un 
makšķerēt.

Man patīk Latvijas mērogs. Ja 
vien nav slinkums, cilvēks var 
personiski iepazīties ar jebkuŗu 
valstsvīru, jebkuŗu kultūras        
dar  binieku un žurnālistu. Lat -
vija ir tik maza, un mēs cits citu 
pazīstam. Tam ir arī savas ēnas 
puses, taču ir arī ļoti pozitīvas 
puses.

Bet kas jums latviešos nepa-
tīk?

 Pārmērīgā pieticība, kas rei-
zēm traucē gan latviešus pa -     

šus, gan Latvijai gūt lielākus 
panākumus. „Es jau nekas ne -
esmu, es jau neko nevaru.”  Ne 
igauņi, ne lietuvieši sevi tā ne  -
no niecina. Un jūtas par mums 
pārāki. Latviešiem bieži vien        
nav pārliecības par savu vērtī -  
bu. Un vēl – latvieši patiešām ir 
maza, kašķīga tauta. Arī par 
polītiku daudziem ir tāda iz -
pratne, ka jācenšas, lai konku-
rents  paklūp, jātraucē viņu strā-
dāt. To varējām redzēt arī tagad, 
valdības veidošanās procesā. In -
trigas un kašķi bez gala. Un ne -
var vienoties par darāmo darbu. 

Kas šobrīd ir jūsu uzmanības 
degpunktā?

 Es nodarbojos ar Krievijas un 
Latvijas attiecībām. Beidzu redi-
ģēt grāmatu par vēstures jautā-
jumiem Latvijas un Krievijas at -
tie  cībās kopš Eiropas Savienības 
un NATO paplašināšanās. Kopš 
esmu sācis ar šiem jautājumiem 
nodarboties, mani mulsina, ka 
mums nav ekspertu jautājumos 
par Krieviju. Nepieciešamās zi -
ņas mums jāiegūst no Krievijas, 
nevis no pašmāju ekspertiem. 
Tas mani ļoti pārsteidz. Mums 
taču ir jāizprot mūsu kaimiņš, 
jāzina tā spējas un nodomi. Arī 
vēsture un darbība šeit, Latvijā. 
Tāpat jāprot salīdzināt mūsu 
kaimiņa rīcību citviet – Gruzijā, 
Igaunijā, Ukrainā. Un, protams, 
jāiepazīst kaimiņš arī tā, lai va -
rētu veiksmīgi sadarboties, pel -
nīt naudiņu un taisīt biznesu. 
Joprojām nesaprotu, kāpēc līdz 
šim Latvijā tas nav izpētīts, maz 
kas ir darīts.  Manā ieskatā tas ir 
ļoti svarīgi. Par šiem jautāju-
miem lasu kursu maģistrantiem 
un aspirantiem. Mēģinu jaunajai 
paaudzei parādīt, kuŗā pasaules 
malā mēs atrodamies un kāds ir 
mūsu lielais kaimiņš. Ar to es 
pašlaik nodarbojos visvairāk. 
Un, protams, lielu uzmanību pie-
vēršu integrācijai un iecietībai. 
Polītiskās diskusijās pašlaik ne -
iesaistos. Nav vēlēšanās, un ne -
redzu jēgu. Ar mani interesē jo-
šiem jautājumiem daudz strādāju 
Eiropā. Strasbūrā, Eiropas Pa -
domē,  vadu komisiju pret ra  sis-
mu un neiecietību. Kā redzat,    
šos jautājumus tagad diezgan 
aktīvi risinu citās valstīs.

Uzziņa
Nils Muižnieks
Dzimis 1964. gada 31. jan-

vārī. 
Izglītību ieguvis polītikas zi -

nātnē Prinstonas universitātē, 
Kalifornijas universitātē, Rie-
tummičiganas universitātē 
ASV, Grenobles universitātē 
Francijā. Speciālizējies starp-
tautiskās attiecībās, Padomju 
Savienības un Austrumeiro -
pas polītikā.

Valodu prasme: dzimtā lat-
viešu valoda, prot angļu, krie-
vu, franču valodu, ir pamat-
zināšanas vācu valodā. 

Nodarbošanās. Šobrīd -  Lat-
vijas Universitātes Sociālo un 
polītisko pētījumu institūta 
(SPPI) direktors. Vada pētnie-
cisko darbu, organizē SPPI 
sadarbību  ar partneŗiem Lat-
vijā un ārpus Latvijas, organi-
zē finanču piesaisti. Pētnie cis-
kās temas: Latvijas un Krievi-
jas attiecības, Eiropas kaimi -
ņu polītika, Sabiedrības inte g-
rācija, Rasisms Latvijā un Ei -
ropā, Starptautiskās mino ri-
tāšu tiesības, Krievijas polītika 
NVS un Baltijas valstīs u. c.
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Rudens svētdienas pēcpusdiena

Nils Muižnieks: "..mani priecē, ka latvieši nav zaudējuši saikni ar 
dabu. Un ka nacionālais sports ir sēņošana."
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Jauno LAIKS2010. ga da 13. novembris – 19. novembris

Izcilajam jaunajam latviešu 
pia  nistam Vestardam Šimkum 
novembrī ASV būs trīs koncerti. 
Koncertturneju rīko Latviešu 
kultūras biedrība TILTS kopā ar 
Latvijas vēstniecību ASV un 
vietē  jām organizācijām. 

Pianista pirmais koncerts 
notiks Latvijas dibināšanas 92 
gadu atceres dienā, 18. novembrī 
Vašingtonā, Kongresa bibliotēkas 
Coolidge auditorijā; koncertu 
rīko Latvijas vēstniecība ASV 
(tālr.: 202- 328-2840). 

20. novembrī V. Šimkus kon-
certēs Apvienotās draudzes zālē 
Klīvlandē, koncertu rīko Klīv-
landes latviešu koncertapvienība 
un Klīvlandes latviešu biedrība 
(tālr.: 216-521-1435). 

Vestarda Šimkus koncerti ASV
21. novembrī – V. Šimkus kon-

certs Filadelfijas Brīvo latvju 
bied  rības namā, to rīko 18. no -
vembŗa komiteja (tālr.: 856-426-
1834). Koncertprogrammā būs 
V. Šimkus paša kompozicijas, kā 
arī L. van Bētovena, F. Šo   pēna, 
Jāņa Mediņa, Pētera Vaska un 
Dž. Geršvina skaņ  darbi.

Igauņu diriģents Pāvo Jarvi tei-
cis: ,,Vestards Šimkus ir faino-
mens! Viņam ir sava personība, 
pārliecība un neparasti spoža 
technika.” 

Vestards Šimkus dzimis 1984. 
gada 21. augustā. Mācījies Emīla 
Dārziņa mūzikas skolā, studē  jis 
Dienvidkalifornijas universitātē 
un Karalienes Sofijas mūzikas 
augstskolā Madridē (2002–

2006); meistarību papildinājis 
Lazara Bermana un citu slavenu 
pianistu meistarklasēs. Viņš 
bijis starp tautiskās organizācijas 
,,Planētas jaunie vārdi” sti-
pendiāts, kā arī daudzu starp-
tautisku konkursu laureāts; 
uzvarējis B. Dvariona Starp-
tautiskajā jauno pianistu kon -
kursā Viļņā (1994), Latvijas 
jauno komponistu konkursā 
Rīgā (1995), Starptautiskajā 
jau no pianistu konkursā Jūr-
malā (1995), ieguvis 1. vietu F. 
Šopēna Starptautiskajā jauno 
pianistu konkursā Polijā (1996), 
1. vietu Starptautiskajā atska ņo-
tājmāks linieku konkursā Stok-
holmā (2001), F. Lista Starp -
tautiskajā pianistu konkursā 

Mārtiņa Aldiņa vadītā ans am-
bļa A Joyful Noyse koncertu 
rīkoja Bostonas latviskā manto-
juma fonds, un tas notika 
Trimdas draudzes baznīcā.

Koncertu ievadīja LMF priekš-
niece Dr. Ingrida Gutberga, vel-
tot atzinīgus vārdus ansambļa 
vadītājam un lūdzot iepazīstināt 
ar koncerta dalībniekiem. Tie 
bija Jennifer Webb, Rebecca 
Hawkins, Lisa Kempskie, Simona 
Tālberga, Hannah Davidson, 
Sharyn Duncan. 

Mārtiņš Aldiņš koncertam bija 
izvēlējies Baroka laikmeta kom-
ponistu mūziku, kas pirms vairāk 
nekā 200 gadiem skanējusi Rīgā. 
No reti dzirdētiem komponisti-
em – Mēdera, Fišera, Keisera, 
Mītela un Tēlemana – pazīs ta-
mākais vārds ir pēdējam.

Georgs Michaels Tēlemans, lai 
gan pats arī bija komponists, 
galvenokārt rūpējās par sava 
vectēva Georga Filipa Tēlemana 
mūzikas koncertu rīkošanu Rīgā. 
Viņa vectēva kompozicijas bija 
ietvertas Bostonas koncertā. Jo -
hans Valentīns Mēders 19 pēdējos 
mūža gadus bijis kantors Rīgā, 

RĪGAS SENDIENU HARMONIJAS BOSTONĀ
kur arī miris. Rīgā miris arī 
Johans Gotfrīds Mītels (1778) . 
Viņš bijis J. S. Bacha pēdējais 
skolnieks un pierakstījis lielā 
meistara pēdējos darbus, kad 
Bachs bija pazaudējis acu gaismu. 
Notis Mītela sonātām flautai un 
harpsikordam izdotas Rīgā. Pē -
dējos 20 gadus bijis Rīgas Pēteŗa 
baznīcas ērģelnieks. 

Mārtiņš Aldiņš pelnījis uzsla-
vu ne tikai par koncerta pro-
grammas izvēli, kas nebija tik 
viegli atrodama, bet arī par kon-
certa programmas brošūru, kur 
atrodama vērtīga informācija par 
Baroka laikmeta mūziku Rīgā, 
informācija par viņa ansambļa 
koncertiem. Brošūras vāku grez-
noja Rīgas panorāmas prospekts 
no 1650. gada. Koncertā atska-
ņoto dziesmu teksti bija lasāmi 
vācu un angļu valodās. Katrs no 
klausītājiem varēja domās veidot 
arī savu latvisko tulkojumu.

Par to, ka mākslinieciskais 
snie  gums bija iepriecinājis klau-
sītājus, liecināja sirsnīgie applau-
si un tas, ka ap 50 klausītāju pēc 
koncerta devās uz draudzes na -
mu pavadīt laiku ar mākslinie-

kiem pie atspirdzinājumiem. Te 
vietā ar cieņu un pateicību 
pieminēt LMF dāmas, kas no 
sabiedrības dāmām uz laiku 
pārtapa par virtuves darbiniecēm, 
un pēc tam atkal par dāmām, ne 
mirkli ne    zaudējot savu pievil-
cību...

Pirms koncerta Trimdas drau-
dzes baznīcā notika Reformācijas 
svētku dievkalpojums, ko vadīja 
draudzes mācītāja Jogita Mingina 
un viesmācītāja Dace Jansone. 
Dievkalpojumā flautas solo at -
skaņoja Ilona Kudiņa, ērģelniece 
Sintija Stūre. Varbūt mazāk zi -
nāms, ka reformātors Dr. Mār-
tiņš Luters bija izcilas balss (bass) 
īpašnieks, spēlēja to laiku strinkš-
ķināmos instrumentus un arī 
flautu.

Tā dienā, kad daži raizējās, vai 
tērpties par raganu, vampīru, vai 
kādu citu spoku, daudzi – kā 
pacienāt ķekatniekus, citi trīcēja 
un drebēja par savu sporta ko -
mandu, pulciņš Bostonas latviešu 
ļāvās sirdi un prātu mierinātājām 
mūzikas skaņām, kas tālajā 
pagātnē bija skanējušas Rīgā.

Ivars Galiņš 

Eriku Ilmāru Saulīti un Lidiju 
Evelinu Vorblu (Lidia Ewalina 
Worbl) š. g. 1. augustā St. Clair 
Shores pilsētas privātā jacht-
klubā Jefferson Beach Marina 
salaulāja kapteinis Mels Rei-
chers (Mel Reicher). Jaunlaulātie 
ar kāzu viesiem devās braucienā 
ar jachtu Infinity pa Sentklēras 
ezeru. Kāzu mielasts un 
svinības notika, šūpojoties lie-
gajos ezera viļņos, atkāzas – 
Erika un Lidijas mājā Shelby 
Township Mičigenā. 

Eriks ieguvis bakalaura gradu 
Wayne State University Detroitā, 
Mičigenas pavalstī, ārsta asis-
tenta (physicians assistant) 
gradu Detroitas universitātē 
(University of Detroit), strādā 
Detroitas Grace-Sinai slimnīcā, 
asistējot kardioloģijas ope-
rācijās. Lidija absolvēja Floridas 
universitāti (University of 
Florida) ar bakalaura gradu, 
Volša kolledžu (Walsh College) 
ar maģistra gradu uzņē-
mumdarbības admi nistrācijā 
(Masters of Business Admini-
stration), strādā firmā Cigna 
Insurance. Nākamgad jaunlau-
lātie dosies kāzu ceļojumā uz 
Latviju un Poliju. 

Apsveicam jaunlaulātos 
Eriku un Lidiju 

Saulīšus

Dzestrā, bet dzidri saulainā 7. 
novembŗa rītā ap 70 nometnes 
„ģimenes” locekļu pulcējās diev-
kalpojumā Katskiļu nometnē. 
Šoreiz Ņujorkas draudzes māc. 
Saliņš vadīja dievkalpojumu 
nevis kalna svētnīcā, kā tas mēdz 
būt vasarās, bet pie būvlaukuma, 
pretī karogu mastiem, lai iesvētī-
tu pamatus jaunai nometnes 
„sirdij”, jaunai ēdamzālei, un 
lūdzot Dieva svētību arī turpmā-
kā darbā. Kā vienmēr Katskiļos, 
arī šos dievlūdzējus apņēma 
Dieva radītās pasaules skaistums 
– meži, kalni un saules siltumus, 
par kuŗu visi bija sevišķi pateicīgi 
šai vēsajā rītā. Sprediķī māc. 
Saliņš salīdzināja pasaules radī-
šanu ar jaunās ēdamzāles tapša-
nu un apcerēja pirmsākuma 
domu, pieminot ļoti trāpīgos vār-
dus: „Lai top!”

Atcerēsimies, ka Katskiļu no -
metne ir vieta, kuŗā Ņujorkas 
draudze spēj it sevišķi koncen-
trēti pildīt savu sūtību: veidot 
kristīgu un latvisku ģimeni, kuŗā 

augam un audzinām ticībā, cerī-
bā un mīlestībā. Katskiļos šī 
ģimene ir plaša jo plaša. Protams, 
nometni bauda Ņujorkas drau-
dzes ģimenes no bērniem līdz 
senčiem. To arī bauda „kaimiņu” 
draudžu – Bostonas, Filadelfijas 
un Vašingtonas – ģimenes. Bet 
tad jāatskārst, ka nometnes „ģi -
menei” pievienojušies arī ļaudis 
no ASV rietumu krasta līdz pat 
Eiropai. Iepriekšējā Laika numu-
rā lasījām tikai par mazu daļu no 
nometnes plašās ģimenes. 

Lai jaunā „sirds”, jaunā ēdam-
zāle var atkal kalpot kuplajai 
ģimenei, ikkatrs ģimenes loceklis 
aicināts veltīt savu laiku un 
līdzekļus tās būvei. To var darīt, 
apmeklējot www.katskilufonds.
nydraudze.org vai www.nomet-
ne.org un pierakstoties elektro-
niskam maksājumam tīmeklī, 
vai arī izdrukājot ziedojuma pie-
teikuma lapu vienā vai otrā viet-
nē un to nosūtot uz draudzes 
kanceleju pa pastu vai faksu.

K. Putene

TOP JAUNA NOMETNES „SIRDS”
Jaunās ēdamzāles pamati iesvētīti

Losandželosā (2002) un 5. 
Pasaules pianistu olimpiadā 
Badkisingā, Vācijā (2007). 2009. 
gada martā V. Šim kus ieguvis 1. 
godalgu un publikas balvu 55. 
Marijas Kanalsas (Maria Canals) 
pianistu konkursā Barselonā 
(Spānija), kas ir viens no senā-
kajiem un ieveroja mā kajiem 
konkursiem pasaulē. 

Vestards Šimkus ir Latvijas 
Lie  lās mūzikas balvas laureāts 
(2002).Viņš pie  da  lījies daudzos 
starptautiskos mūzikas festivālos 
visā pasaulē. 2003. gadā Vestards 
Šimkus ieskaņoja albumu ,,Fan -
tazijas”, 2009. gadā – P. Vaska 
klavieŗciklu ,,Gadalaiki” (Wergo, 
WER67342 CD).

Dace Aperāne

No kreisās: Alberts Ziediņš, Būvniecības komitejas priekšsēdis; Mārtiņš Zālīte, draudzes priekš-
nieks; Michael J. Israels, administrātors; Irma Zālīte, Ivars Bērziņš, Ervīns Kūrēns, Lauku īpašu-
mu komitekas priekšsēdis; Marģers Pinnis
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N r . 4 3 
“Staunton, 
November 
2 – By its 
systematic 
attack on 
federalism 
within the 
R u s s i a n 
Federation 
and its 

effort to isolate European-
oriented people in St. Petersburg 
and Northwestern Russia from 
their Baltic neighbors, Moscow 
is pushing that region onto “the 
Baltic path,” one that may ultimately 
lead to the same outcome,  
according to an Ingermanland 
activist.

In a 7300-word article on the 
Ingria.info portal today, Andrey 
Pugovkin argues that what is 
currently the Russian northwest 
has been “part of the cultural and 
political space of Northern 
Europe,” despite Moscow’s efforts 
to subordinate the region to itself 
and break those ties to the West 
(www.ingria.info/?biblio&news_
action=show_news&news_id=5131).

Moscow’s conquest of Euro-
pean Novgorod and Staraya 
Ladoga, he points out, was for 
the residents of this highly literate 
and diverse population “an 
historic catastrophe,” the first of 
several Pugovkin argues the 
Muscovites with their links to 
the political system of the Mongol 
Horde have visited on them.

Prior to 1917, however, 
Petersburgers succeeded in 
creating “the type of ‘the Russian 
European,’ educated in the 
traditions of Orthodox culture 
but with an orientation toward 
the ethnical values and external 
attributes of the Western way of 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

life.” And precisely because of 
that, many Russians from 
elsewhere had such a negative 
attitude toward that city.

The causes of this “irrational 
lack of acceptance of Petersburg 
by people with a paternalistic 
consciousness and a lumpen 
psychology” played and continue 
to play “a fatal role for the city” 
up to this day that is manifested 
in everything from vandalism of 
the city’s monuments to Moscow’s 
blocking of links between the 
city and Europe.

A major reason for the unique 
Europeanness of the city was 
that at the end of the imperial 
period, “not less than a fifth of 
the permanent residents of St. 
Petersburg consisted of religious 
and ethnic minorities” and by 
the presence of “approximately 
200,000 foreign citizens,” almost 
all of whom contributed to a 
cosmopolitan and tolerant 
society.

Indeed, Pugovkin notes, except 
for the actions of small marginal 
groups and for those supported 
more or less openly by the 
representatives of the Moscow 
powers that be, St. Petersburg 
“did not know over the course of 
its entire history up to the 2000s 
any open inter-religious or inter-
national conflicts.”

But that characteristic of the 
city along with so many others, 
he writes, was changed by “the 
events of 1917 and all that 
followed,” events that were “a 
catastrophe equivalent in history 
to that which Rome experienced 
during the barbarian invastions 
or Novgorod in the course of the 
Muscovite conquest.”

The destruction or expulsion 
of so many historical Petersburgers 
and their replacement by a 
lumpen class of people from 

elsewhere has meant, Pugovkin 
insists, that “the historical multi-
national population of Petersburg 
and all Ingria can with full 
justification be considered a 
repressed ethno-cultural group.”

Despite that, he argues, as the 
Soviet system softened after the 
death of Stalin, Leningraders 
re-asserted themselves as a 
cultural center and, what is 
especially important, expanded 
their historical ties with 
intellectuals in neighboring 
nations including the Estonians, 
Latvians, Lithuanians and Finns.

“For residents of Soviet 
Leningrad,” he writes,, “Estonia, 
Latvia and Lithuania in those 
times stood for Western Europe, 
a place in practice inaccessible 
because of ‘the iron curtain.’” 
And in 1964, an easing of visa 
arrangements allowed dramatically 
more short-term visits between 
the city and Finland.

In part because of those links 
and experiences, it was “in 
Leningrad more than anywhere 
else where already in the 1970s, 
the lack of prospects” for the 
Soviet system “became evident.” 
And consequently, “it is not 
surprising that precisely here, 
practically at the same time as in 
the Baltic region, there appeared 
the first challenges to the 
communist regime.

Moreover, Pugovkin continues, 
it was also precisely in these two 
places where the regime 
responded by “openly turning 
for help to the neo-nazis.”

“The consolidation of 
democratic forces of the Northern 
capital took place in close 
interconnection with the 
national-liberation movements 
of the Baltic republics,” with the 
latter often publishing things for 
the city that could not be 

published there and then sending 
them eastward.

When Soviet forces attacked 
the Lithuanians in January 
1991, “tens of thousands of 
Leningraders” went into the 
street to show their solidarity 
with Lithuanian. And during the 
same period, “on the barricades 
in the center of Riga it was 
possible to see the Russian tri-
color that had been raised by a 
delegation of the Leningrad 
Peoples Front.”

Representatives of the city 
allied themselves with the 
delegates of the peoples fronts of 
the Baltic republics at congresses 
of the peoples deputies of the 
USSR, and when asked in march 
1991 if they favored the 
preservation of the USSR, the 
city’s voters by more than two to 
one said that they did not.

These experiences, he suggests, 
“created the conditions for the 
search for a regional identity,” 
one that would be a way out 
from “provincial complexes and 
Soviet traditions.” But Moscow 
was opposed to all steps in that 
direction, splitting the city and 
oblast apart and denying the two 
the possibility of forming a single 
free economic zone.

Thanks to the leadership of 
Anatoly Sobchak, the city 
continued during the 1990s 
many of the traditions it had 
recovered along with the Baltic 
peoples at the end of Soviet times, 
but “the change of priorities of 
Russian foreign and domestic 
policy in the 2000s turned out to 
be extraordinarily unfavorable 
for the entire North-West region 
of Russia.”

And that was true even though 
after 2000, a large number of 
Petersburgers took top jobs in 
Moscow. Having arrived in the 
Russian capital, they turned on 
the city, reducing its status 
through the formation of the 
North-West Federal District and 
cutting the resources its people 

have had for the improvement of 
their own lives.

At the same time, Moscow’s 
foreing policy shifts regarding 
the Baltic countries and other 
European neighbors had a 
negative impact on the city. The 
Russian government “renewed 
its short-sighted and harmful 
policy, in the first instance for the 
Russian-speaking population,” 
against the Baltic countries, 
preferring to talk about 
“russophobia” than to cooperate.

As a result of Russian policies, 
the Baltic countries “have 
guaranteed their military security 
by joining NATO and their 
economic well-being by becoming 
members of the European Union.” 
Instead of adapting, Moscow has 
re-erected a kind of “iron curtain” 
against them and transformed 
“’the window on Europe’ into a 
[oil] pipeline.”

Moreover, the central Russian 
powers that be have sought to 
reduce the ability of the federal 
subjects to conduct an 
independent foreign policy, 
treating that as “’separatism’ 
and ‘a threat to the integrity of 
the state,’” a counter-productive 
approach in a country as large 
and diverse as the Russian 
Federation.

In the 1990s, federalism 
prevented a civil war in Russia, 
but in the last decade, Moscow 
has made the struggle against it 
“almost its main domestic 
political goal,” forgetting, 
Pugovkin points out, that “an 
excess of centralization [is] one 
of the main threats to the 
integrity of any federal state.”

And he concludes by warning 
that if Moscow continues on this 
“deadend” path, then “sooner or 
later” because of its historical 
“conditioning,” the people of 
Ingermanland and St. Petersburg 
will be driven to move along 
another road, “the Baltic path” 
which has consequences Moscow 
very much does not want to see.

Window on Eurasia: Moscow’s Attack on Federalism 
Pushing Northwest along ‘Baltic Path,’ Ingermanland 
Activist Says

Latviešu sabiedriskā centra 
Nacionālā zālē, ko ar rudens 
ziediem un vārpām krāšņi bija 
rotājusi Valda Burģe, 30. oktobrī 
Indianapoles Daugavas Vanagu 
apvienība rīkoja gadskārtējo 
Lāčplēšu atceres vakaru.

Indianapoles DV apvienību 
dibināja 1953. gada 9. novembrī, 
un no 23 dibinātājiem mūsu vidū 
vairs ir tikai Arvīds Freimanis, 
Alberts Rudzāts un Konstantīns 
Sventeckis. Atceres vakarā iera-
dās vienīgi Konstantīns Sven-
teckis. Meitenes viņam pasniedza 
puķes. 

DV apvienības priekšnieks 
Gu nārs Kancs, atklājot sarī-
kojumu, uzrunā uzsvēra, Latvijas 
brīvības cīņu laikā pretinieks bija 
zināms. Mūsu mazā armija, gan 
ar lieliem zaudējumiem, tomēr 
padzina pretinieku no mūsu 
zemes. Mēs esam pulcējušies, lai 
pieminētu un godinātu visus bi -
jušos un tagadējos brīvības 
cīnītājus. Mūsu cīņa turpinās arī 
tagad, gandrīz 20 gadu pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas. 
Taču tagad mūsu pretinieks nav 
redzams. Lielā kaimiņa atbalstīts, 
tas darbojas slepeni, turklāt vain-
ojama arī mūsu pašu tautas 
apatija. Daudzi mūsu polītiķi un 
ierēdņi vairāk domājuši par savu 

labumu, ne Latvijas nākotni. 
Pamazām tauta zaudē uzticību 
saviem vadītājiem. Piemēram, 
pārsteidz, ka nule ievēlētā 
„Vienotības” koalicija noraidīja 
,,Visu Latvijai/LNNK” līdzdalību 
valdībā! Jānis Rožkalns, pazīst-
amais cīnītājs par Latvijas ne -
atkarību, nesen lasīja referātu 
„Kam pieder Latvija?”. Latvijas 
iedzīvotājiem uz šo jautājumu 
nav skaidras atbildes. J. Rožkalns 
rosina uz pārdomām, lai lat-
viešiem būtu pozitīva atbilde uz 
šo jautājumu. 

,,Mums šodien ir izvēle – 
pagriezt muguru Latvijai vai 
turpināt cīnīties, kā to darīja 
mūsu senči un mūsu Lāčplēši. 
Nebūsim vienaldzīgi! Nebūsim 
slinki! Tas ir latviešu, tostarp 
Daugavas Vanagu svēts pienā-
kums,” uzrunas nobeigumā teica 
G. Kancs.

Svētku runu ,,Varoni gaidot” 
teica prāvests Gunārs Lazdiņš. 
Viņš pieminēja varoņa ideju un 
varoņa tēla izveidi laika griežos. 

Pēc prāv. G. Lazdiņa runas 
apvienības priekšnieks Gunārs 
Kancs pasniedza šogad piešķirtos 
apbalvojumus. Par ražīgu darbu 
DV organizācijā DV apvienības 
pateicības rakstus saņēma Nora 
Ceriņa, Ruta Kārkliņa, Rasma 

Kanca un Andrejs Kancs. DV 
augstāko apbalvojumu – zelta 
krūšu nozīmi DV priekšnieks 
Juris Augusts pasniedza Rasmai 
Kārkliņai. Sarīkojuma apmek-
lētāji apsveica balvu saņēmējus, 
ilgi aplaudējot. 

Par ALAs rīkoto „Sveika, 
Latvija!” ceļojumu pastāstīja 
2010. gada Indianapoles latviešu 
skolas absolventi Ojārs Bērziņš 
un Nikolais Kārkliņš. Uz lielā 
zāles ekrāna stāstījuma laikā 
mainījās Latvijas skati, jo 
ceļojuma laikā puiši bija daudz 
fotografējuši. Stāstījums un attēli 

klausītājiem atsvaidzināja atmi-
ņas par pašu redzēto, ciemojoties 
dzimtenē. 

Ar skanīgu un labi sagatavotu 
dziesmu virkni klausītājus ieprie-
cināja diriģentes Aijas Brugmanes 
vadītais DV sieviešu ansamblis 
IDVASA. Vienai dzies mai pava-
dījumu ar ģitaru spēlēja Kārlis 
Rūsa, divām –Ingrīda Dženinnga 
ar vijoli. Jaukās, vi  siem pazīstamās 
un mīļās dziesmas klausītājiem 
ļoti patika. 

Karogus iznesa Ojārs Bērziņš 
un Nikolais Kārkliņš, izskanēja 
tradicionālā DV himna „Še kopā 

mēs, biedri”, un apmeklētājus 
aicināja vakariņās, ko gatavoja 
apvienības dāmas Nora Ceriņa, 
Ruta Kārkliņa, Anna Kanca un 
Rasma Kanca. Bija arī tradicionālā 
mantu izloze ar daudz vērtīgiem 
laimestiem. 

Vakara beigās Indianapolē 
populārā ansambļa „Atmiņas” 
mūziķi atskaņoja deju mūziku. 
Sarīkojuma apmeklētāji vēl ilgi 
kavējās, pārrunājot jaunākos 
notikumus Indianapolē un 
Latvijā. Sarīkojumu vadīja Māris 
Kancs.

EVK

Lācplēšu atcere Indianapolē

Apbalvojumu piešķiršana; no kreisās: Gunārs Kancs, Juris Augusts, Ruta Kārkliņa, Nora Ceriņa, 
Rasma Kanca un Andrejs Kancs
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Rakstītājam gadījās tur būt 
svinību dienas priekšpusdienā, 
kad telpā nebija apmeklētāju. 
Elpa aizrāvās, vērojot, cik  
neredzēti skaisti plašā zāle bija 
iekārtota! Balti krēslu pārklāji, 
saistīti ar platām, tumši oranžām 
jostām, tādas pašas krāsas rokauti 
uz spodri baltām galdu segām. 
Galdu vidū skaists ziedu 
sakārtojums ar mazu Latvijas 
karodziņu. Ziedu sakārtojumus 
darinājusi Ilze Krastiņa, kuŗai 
ziedu kārtošana ir hobijs. 

Jubilejas sarīkojumu, kuŗš bija 
pulcējis 175 dalībniekus, vadīja 
Alberts Legzdiņš, elegants un 
iznesīgs – vīrs īstā vietā. Pēc 
ievada tautas dziesmas „Aiz 
ezera augsti kalni“, ko spēlēja 
Ēriks Kīns, Marks Linats (Lynott) 
un Edmunds Mednis, un ASV 
un Latvijas himnām mācītāja 

Čikāgas Latviešu biedrībai - 75

Gundega Puidza svētbrīdī pār-
liecinoši atzīmēja un priecājās 
par biedrības un tās biedru 
skaidro apzināšanos par savu 
piederību latviešu tautai tās 
likteņgaitās, citēja pravieša Je -
remijas grāmatas 6:16 vārdus: 
„Tā saka tas Kungs: Uzlūkojiet 
dzīves gaitas ceļus un izpētiet, 
kuŗš ir senlaikos bijis tas labais 
svētības un laimes ceļš, tad 
staigājiet pa to, un jūs atradīsiet 
mieru savai dvēselei“ un izlūdzās 
Dieva palīgu, lai mēs veidotos 
par dvēseliskiem cilvēkiem un 
tikumīgu tautu.

Raibā virknē sekoja R. Paula 
„Mēmā dziesma“, ko dziedāja 
Māra Vārpa un Marks Linats, 
skatījāmies video ierakstā Rīgas 
Latviešu biedrības priekšnieka 
Ingmāra Čaklā ierunāto apsvei-
kumu, kam sekoja sieviešu koŗa 
„Ausma“ sveiciens tautasdzies-
mā „Stāvēju, dziedāju“. Tad 
noklau sījāmies ČLB priekšnieka 
Ar  man  da Birkena uzrunu, kuŗā 
viņš uzsvēra, ka biedrības loma 
Čikāgas latviešu sabiedrībā ir 
bijis daudzu cilvēku darba no -
pelns. Viņš vēlētos pieminēt vi -
sus, bet tas nav iespējams, tomēr 
jāatceras Viktoru Vīksniņu, Mā -
ru Erkmani, tāpat pašreizējos 
valdes locekļus Rutu Priedkalni-
Zirni, Ināru Bundžu, Oļģertu 
Cakaru, Viju Reinfeldi, biblio-
tekāru Leo Trinkūnu un jo sevišķi 
ilggadējo nama pārzini, tagad arī 
priekšssēža vietnieku Ilmāru 
Erkmani. „Valdē sākuši darboties 

jaunāki spēki, un, ko tie spēj, 
liecina šīs lieliski sarīkotās jubile-
jas svinības. Mēs maināmies, bet 
joprojām esam  vajadzīgi Čikāgas 

latviešu sabiedrībai un arī Lat-
vijai,” teica A. Birkens.

R. Kaupera „Mana dziesma“ 
instrumentu pavadībā dziedāja 
ansamblis: Armands Birkens, 
Alnis Cers, Ēriks Kīns, Marks 
Linats, Edmunds Mednis un 
Māra Vārpa. Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienības priekš-
sēdis Jānis Vilciņš uzrunā pa -
kavējās gan pie aizvadīto gadu 
darba un notikumiem, uz kuŗiem 
varam atskatīties ar lepnumu, un 
norādīja, ka kopīgi vēl darāms 
darbs un mēs to darīsim.

Ēriks Kīns un Edmunds Med-
nis dziedāja R. Paula dziesmu 
„Svētvakars“, tad Armands Bir -
kens sveica bijušos ČLB valdes 
priekšsēžus Oļģertu Cakaru un 
Baibu Liepiņu ar ziediem un 
jubilejas grāmatu. Tādu pašu 
velti saņēma arī divi klātesošie 
ČLB goda biedri Richards Ka -
lunds un Vera Riekstiņa. Trešais 
goda biedrs Alberts Raidonis 
gadu dēļ nebija varējis ierasties, 
toties Armands pasludināja ČLB 
valdes lēmumu, ar kuŗu par jau-
niem ČLB goda biedriem ir 
izraudzīti Oļģerts Cakars, Alberts 
Legzdiņš, Aina Saleniece un Juris 
Valainis, kuŗi arī saņēma ziedu 
un grāmatas velti.

Amerikas Latviešu apvienības 
priekšsēdis Dr. Juris Mežinskis 
sirsnīgi sveica biedrību un pa -
sniedza iespaidīgu, ielogotu 75 
gadu jubilejas sveicienu no ALA. 
Daina Jauntirāne nolasīja raks-
tiskos apsveikumus. Jubilejas 

daudzu citu apsveikumi un laba 
vēlējumi.

Tad atkal dziesmas. Tautas-
dzies    mā „Ģērbies, saule, sudra-
bota“ jau minētājiem mūziķiem 
un dziedātājiem pievienojās arī 
diriģente, grandrapidiete Monika 
Daukste, bet „Nevis slinkojot un 
pūstot“ iedvesmoti, kājās pie-
cēlušies, dziedājām visi.

Sekoja vakariņas, par kuŗām 
bija rūpējušās Māra Kīna un 
Frana Gilberte. 

Pēc maltītes programma, par 
ko bija gādājušas Dana Šaltāne 
un Daina Jauntirāne, turpinājās 
ar apsveikumiem, kopdziesmām 
„Augstu laimi, prieku“ un U. 
Stabulnieka „Tik un tā“. Alberts 
Legzdiņš un Daina Jauntirāne 
pār  baudīja, vai ir uzmanīgi uz -
klausītas runas ar spēli „Zini vai 
mini“, kur vajadzēja zināt bied-
rības vēstures notikumus un 
gadus. A. Legzdiņa „Tautiskais 
spilventiņš“ dziesmā izceļoja visu 
Ameriku, lai atkal atgrieztos 
Čikāgā. Dziedātāji bija Čikāgas 
Piecīši, lai gan uz skatuves bija 
vai septiņi dziedātāji un mū -
zikanti. Izsolē „Melnā kaste“ ob -
jekts bija mistiska, melnā papīrā 

ietīta kaste, iesaiņojums, vis -
ticamāk pirkts „Halovīnu” vei-
kalā un to drosmīgi nosolīja Uģis 
Sprūdžs. Kasti atveŗot, redzējām, 
ka nekas baismīgs tur nebija: 
T-krekls ar ČLB zīmi, dziesmu 
ieraksti un citas labas lietas.

Programmas nobeigumā bija 
A. Legzdiņa populārā „Hei, lailī“ 
ar jubilejai kaltiem pantiem, 
smējāmies un no sirds dziedājām: 
„Lai dzīvo Latviešu biedrība un 
neaizmirstamā 75 gadu jubileja!” 

Ballē piepulcējās vēl 20 jaunieši 
no ALJAs sēdes, kas notika tai 
pašā dienā blakus telpā, DV 
mītnē. Deju mūziku spēlēja 
Lietuviešu trio Alģimanta Bar-
niskis vadībā un mūzikas ieraks-
tus „dīdīja“ Mārtiņš Daiga.

Vēl jāpiemin 44 lappušu lielā 
75 gadu jubilejas grāmata, kur 
bez apsveikumiem daudz bied-
rības dzīves fotografiju un rakstu 
par ČLB vēsturi. Izdevumu un 
arī foto izstādi jubilejas telpās 
sagatavojusi Māra Jauntirāne. 
Dekorācijas bija gatavojusi Laura 
Ludika.

Neaizmirstams sarīkojums! 
Pal  dies!

No kreisās: ČLOA (Čikāgas latviešu organizāciju apvienība) 
priekšnieks Jānis Vilciņš, Armands Birkens un Dr. Juris 
Mežinskis. Redzams ALA’s apsveikuma raksts biedrības 
jubilejā.

grāmatā bija ievietoti sveicieni 
no Latvijas valsts prezidenta 
Valža Zatlera, Čikāgas pilsētas 
galvas Richard M. Daly un vēl 

Baiba Liepiņa un Oļģerts Cakars

Kopā ar biedrības goda biedriem. No kreisās puses: Richards Kalunds, Juris Valainis, Vera 
Riekstiņa, Armands Birkens, Alberts Legzdiņš, Oļģerts Cakars. Iztrūkst: Aina Saleniece un 
Alberts Raidonis.

(Turpināts no 1.lpp.)

Runā XIII Latviešu Dziesmu 
svētku Milvokos Rīcības 
komitejas priekšsēdis Andris 
Kursietis
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Aizvadītās vasaras Laika nu -
mu ros vēstījām par kārtējiem 
Sibirijas bērnu fonda braucie-
niem uz latviešu izsūtījuma vie-
tām šai skarbajā pasaules malā, 
stāstījām par filmu „Piemini Si -
biriju” un publicējām Aivara Je -
rumaņa un Valža Ķeŗa iespai -
dus, arī Armanda Birkena izjū-
tas, piedaloties filmas pirmizrā-
dē. Pēc redzētā un izjustā pie-
teicos nākamvasar doties līdzi 
kārtējā kinoekspedīcijā režisores 
Dzintras Gekas vadībā. Mani 
pie ņēma – pēc tam kad vairāku 
dienu gaŗumā biju domājusi, 
domājusi... un formulējusi, kā -
pēc vēlos braukt. Šai 15 – 17 cil-
vēku grupai ir jābūt spēcīgi mo -
tīvētai un pārliecinātai, ar Dzint-
ru citādi nevar. Viņa ļoti labi zina 
un uz savas ādas ir pārliecinā-
jusies, ka fiziskās un sadzīviskās 
grūtības šajos braucienos, kas 
rezultējas ar dokumentētiem 
vēstījumiem un cietušo piemi -
ņas iemūžināšanu filmās, grā-
matās un, galvenais, – cilvēku 
ap    ziņā, - ir neapspriežams jau   tā-
jums. Neapspriežamas ir arī ar 

Par Sibirijas bērniem, īstām asarām un patiesu gandarījumu
Ar fonda „Sibirijas bērni” vadītāju, kinorežisori Dzintru Geku sarunājās Ligita Kovtuna

Krievijas birokratiju saistītās 
būšanas, - jādara, kas nolemts, 
un cauri. Šai braucienā jābūt 
morāli stipram un jāaizmirst  sa -
va personiskā pašsajūta, domā -
jot pirmām kārtām par citiem. 
Bet galvenais – par ideju, kuŗas 
vadīti cilvēki dodas uz vietām, 
kur tautasbrāļi cietuši necilvē-
cīgas likteņa un ļaunas varas 

nodarītas pārestības, dodas, lai 
noliktu piemiņas zīmes, satiktu 
latviešu atvases, kam diezin vai 
tēvzemi skatīt būs lemts. 

Jautāju Dzintrai –  kāpēc, kādu 
motīvu vadīti, šajos braucie -
nos piedalās arī Rietumu lat-
vieši, Aivars Jerumanis jau tre-
šo reizi?

Dzintra: Es nevaru runāt viņu 

vietā. Taču es pieņemu, ka cil -
vēki vēlas „veikt revīziju” savās 
izjūtās, izdarīt secinājumus, kas 
dzīvē ir svarīgs, kam steigā pa  -
iets gaŗām. Un dot savu perso-
nisko ārtavu šo Sibirijas bērnu 
piemiņas saglabāšanā. Aivars Je -
rumanis bija mana tēva draugs, 
viņi sarakstījās, tātad droši vien 
ir personiski motīvi. Cilvēki do -
das uz vietām, kur nav  ceļu, uz 
mūžīgā sasaluma zonu... Igarku, 
kur mēs bijām, var nosaukt par 
„elles priekškambari”. Šogad        
mēs iekļuvām dzīvībai bīstamās 
situācijās, kā redzēji brauciena 
reportāžā... Bet Rīgā jau arī         
var uzglūnēt dzīvības bries -       
mas, vai ne? Tāpat kā it visur... 
No šiem braucieniem cilvēki 
atgriežas citādi, pašattīrījušies, 
guvuši patiesu gandarījumu.       
Te viss ir īsts un nesamākslots, 
arī asaras...

Filmās un braucienu doku-
mentācijās esmu pamanījusi 
Livetu – jaunu, skaistu, trauslu 
sievieti, kuŗa uz Sibiriju devu-
sies jau vairākkārt. Aizvadītajā 

braucienā viņa nolika krustu pie 
savas vecmāmiņas atdusas vie-
tas. Nākamvasar Liveta brauk - 
   šot atkal. Un es nodo māju – šis 
Sibirijas brauciens izmaksā ap -
mēram tikpat, cik atpūta Bali...

Nu, un ko tad tu iesāktu tai 
Bali? Vienu dienu pasauļotos un 
dabūtu saulesdūrienu...  Tukš-
pau rība! Nekad neesmu gribē-
jusi braukt uz Bali sauļoties. 
Vispār nekur pa pasauli neesmu 
braukājusi tāpat vien. Ļoti lab-
prāt gan braucu kopā ar Pēteri 
(dzīvesbiedru komponistu Pēteri 
Vasku – red.) uz viņa darbu at -
ska ņojuma koncertiem, bet tā -
pat vien, lai lieku reizi būtu, 
piemēram, Vācijā, – nu nē!

Savukārt Pēteris ir  piedalījies 
manis rīkotajos braucienos, jo 
Sibirijas bērni – tā ir daļa, nozī-
mīga daļa no manas dzīves. Un, 
ja cilvēkam, ar kuŗu esmu kopā, 
tas nebūtu svarīgi, tad mēs gluži 
vienkārši nebūtu kopā. (Dzint -
ras filmās skan Pēteŗa Vaska mū -
zika. – Red.)

Kā Sibirijas bērni kļuva par 
nozīmīgu tavas dzīves daļu,          
lai gan liktenis tevi pasaudzē -
jis no reālās pieredzes skatīt  
šos moku ceļus, kad, kā filmā 
dzirdējām aculiecinieku stās tī-
to, bērna acīm jāredz īstas šaus-
mas....

Es piedzimu 1950. gadā, un         
jau tad, kad māte mani gaidīja, 
tēvs bija spiests slēpties mežos,    
jo savulaik bijis leģionā. Dzem-
dību naktī viņam izdevās būt 
klāt, viņš pat pārgrieza nabas-
saiti. Taču dzemdības bija sma-
gas; lai glābtu manas mātes un 
manu dzīvību, labi ļaudis mūs 

aizveda uz Rīgu, uz Stradiņa 
slimnīcu. 

Daudz slēpāmies mežos, kur 
man vienīgās rotaļlietas bija 
patronu čaulītes... Tēvu aizturēja 
1951. gada vasarā un notiesāja  
uz 25 gadiem, no kuŗiem 15 viņš 
pavadīja izsūtījumā. Tā nu  es tē -
vu neredzēju līdz 16 gadu ve -
cumam, kad pirmo reizi tikā-
mies. Dzīve bija ritējusi savu gai-
tu, bija nākusi pasaulē mana 
pusmāsa... Tēvs bija ļoti šar-
mants, izskatīgs vīrietis, viņš ļoti 
patika sievietēm. Turklāt – pēc 
vairākiem bēgšanas mēģinā ju-
miem viņš bija zaudējis cerību 
jelkad atgriezties mājās, un ma m-
mai bija pienākusi ziņa, ka tēvs   
ir miris. Es biju tikvien kā re -
dzējusi viņa fotografiju.

Kad tēvs atgriezās, viņš ne -
drīkstēja dzīvot Rīgā – likums 
pa  redzēja nometinājumu 100 km 
radijā. Tuvs tēva draugs Alek- 
s andrs Caune palīdzēja viņam 
iekārtoties Mālpilī. Esmu bez -
gala pateicīga šim cilvēkam.

Garīgi ļoti tuvs cilvēks man ir 
Daina Šķiezna. Viņas rakstītā 
kartīte – „neaizmirstiet, nenodo-
diet, nepiedodiet – mūsu vārdā”- 
man ir kā vēsts, ko nesīšu, ka -
mēr dzīvošu. Un mani neapklu-
sinās runas par polītkorrektu -
mu, diplomātiju starpvalstu at -
tie  cībās un tamlīdzīgi argumen -
ti. Par kādu polītkorrektumu       
var būt runa, ja vēl dzīvi ir tie, 
kas savām acīm pieredzējuši  
savu vistuvāko cilvēku nāvi, kas 
vēl šodien atceras savu mazo 
māsiņu, kuŗa „sasalusi un kļuvusi 
gluži caurspīdīga”...!

Nākamvasar kārtējo – nu jau trešo reizi – uz represēto latviešu 
dzīvesvietām Krievijā dosies fonda Sibirijas bērni filmēšanas 
grupa kopā ar domubiedriem, lai iemūžinātu no ļaunās varas 
režīma cietušo tautiešu piemiņu un noliktu piemiņas plāksnes 
viņu atdusas vietās.

Šīs ekspedīcijas īstenošanai nepieciešams financiāls atbalsts, ko 
ar savām iemaksām daļēji sedz līdzbraucēji. Taču – ar to diemžēl 
ir par maz. 

Ja arī jūs, cienījamie tautieši, vēlaties sniegt savu ārtavu šā 
piemiņas projekta īstenošanā, lūdzam atbalstīt to ar ziedojumu. 
Naudu sūtiet:

Nodibinājums „Fonds Sibirijas bērni”
Reģ. Nr. 40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV – 1058
Reģ. Nr. 40008057169
A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts:
LV47UNLA0002058469357 (LVL)
LV68UNLA0002058469658 (USD)

Fonda „Sibirijas bērni” dibinātāja, režisore Dzintra Geka

Būsim kopā, iemūžinot 
Sibirijas bērnu piemiņu!

Dzintra Geka Līgo dienā Sibirijā

Liveta pie vecmāmiņas kapavietas

Pēteris Vasks Pinemas kapsētā

Ustjportā, mūžīgajā sasalumā

(Turpinājums 11. lpp.)
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Vai Krievijā tiekat uzņemti 
viesmīlīgi?

Abi ar manu kollēgu operātoru 
Aivaru Lubānieti esam tikuši 
aizturēti – Maskavā, Kemerovā. 
Krievijā joprojām ir vietas, kur 
var iebraukt tikai ar īpašām 
atļaujām. Ikreiz skaidri jūtu, ka 
mums seko. Bet es saprotu, cik 
ļoti grūti šai zemē ir darboties, 
piemēram, tādai organizācijai   
kā „Memoriāls”, kas arī nodar-
bojas ar ļaunās varas nodarīju -
mu dokumentēšanu. Šai organi-
zācijā ir fantastiski cilvēki, un 
vienkāršie krievu ļaudis vietās, 
kur ierodamies, ir neliekuļoti 
sirs  nīgi un atsaucīgi. Viņi mums 
stāsta atmiņas, kā izsūtītie lat-
vieši iekopuši savus dārziņus        
un puķu dobes un kā mācījuši 
vietējiem rokdarbus. Un latvieši 
stāsta, kā krievi dalījušies mai -
zes riecienā, lai ga paši cieta 
badu. 

Un tomēr – vai nejutāties sa -
triekti par tiem apstākļiem,          
to civīlizācijas līmeni, kas šo -
brīd valda Krievijā? Kļūst baisi 
no domas vien, ka tolaik vēl 
šaus  mīgākā vidē nonāca lat-
vieši no pavisam citas sadzī-
viskās pasaules, citas mentā li-
tātes?

Apstākļi, civīlizācijas līmenis 
nesatriec – satriec un sāpina 
likteņi. Tas ir visīstākais geno -
cīds pret latviešu tautu, tā ir 
neizmērojama traģēdija mūsu 
tautai. Un to šobrīd ar dokumen-
tāriem un mākslas līdzekļiem 
paužu pasaulei.

Filmā un ceļojuma video re-
portāžā redzam tik dažā dus 
latviešu stāstus. Te ir gan Anna – 

latviete jau trešajā paaudzē,        
kas Krasnojarskas universitātē 
ar izcilību izstudējusi ekono-
miku un, nosūtīta papildinā -
ties uz Vāciju, domājusi – tas 
taču tuvāk manai Latvijai! Ir  
arī tādi, kas pārņēmuši ne jau 
pašus labākos vaibstus...

Vide ietekmē cilvēku, tas tā 
notiek. Ievērosim, ka latvieši          
šai vidē tika arī nicināti. Esmu 
uzklausījusi stāstus, kā latviešu 
izcelsmes ģimenei jādzird šņā-
cieni „latišņā” (tulkojumā apm. – 
nezāles – red.). Grozi, kā gribi, 

runa ir par sakropļotiem likte-
ņiem. Atminos sarunu ar pus-
mūža vīrieti, kas, gadu desmi-
tiem nerunājis latviski, satieko-
ties ar mums, pēkšņi atsāka ru -
nāt tēva valodā. Tātad gan valo-
da, gan latvietība viņā ir visu 
laiku bijusi, tikai „snaudusi” un 
nu uzplaiksnījusi!

Kurp vedīs Sibirijas bērnu 
ekspedīcijas ceļš nākamvasar?

Uz Vjatlagu, Soļikamsku un 
Vorkutu, taču precīzs maršruts 
vēl top. Ir ļoti daudz formāli -
tāšu, kamēr to precīzē.

Rita Gāle

Noriļska
 Bez dziesmas, bez vārdu
 mēs dzirdam, ka viņi skan
 ar rimušu pulsu
 atbalsīgajiem ritmiem,

 mēs dzirdam, ka viņi
 mūsu sirdspukstos dzīvo
 ar melnu bēdu bez vārdu.

 Var, skaudri sāpot,
 liesmojot degt,
 var lēni izdzist kā
 vientuļa uguns, bet
 melna dziesma caur
 asinīm iet, caur
 mūsu dzīvajām
 asinīm iet.

 Tikai nesakiet –
 viņu vairs nav!
 Viņi tālu aiz
 ledus skan,
 viņi ar nāves
 melno mēli
 paši savu
 brīvību iezvana,
 savu brīvību, savus
 brāļu kapus, savu
 māti, kas mūžīgi sēro.
 Ne zem zemes,- zem ledus
 viņi mūsu
 dzīvības vēro.
 Viņi atceras kapļus,
 kas salušas dobes cirta,
 viņu dziestošās acis meklē vienu 

vienīgu kapu mirti,
 viņi nevar 
 šķirties un aiziet
 caur asinīm, slāpēm un sāpēm,
 ledus rokas
 tos turēs un neļaus
 pār slieksni pārkāpt.

 Neaizskan bēŗu zvani,
 dziesma kaklā
 sakalst un klusē.
 Viņi nevarēs mierīgi dusēt.

Šoreiz vedīsim uzstādīt trīs 
piemiņas plāksnes. Kā parasti, 
mūs pavadīs mācītājs Guntis 
Kal me.

Šoreiz mākslinieka Kārļa Ala i-
ņa veidotās plāksnes noliksim  
un iesvētīsim par piemiņu tē -
viem.

Latviešu ģimeņu tēvi Vjatlagā 
nomira galvenokārt ar menin-
gītu,  pneumoniju, pleurītu, tu -
ber kulozi, trieku, nefrītu, distro-
fiju. Tas viss rakstīts dokumen-
tos, izziņās par nāvi, bet mēs    
taču zinām, ka patiesie iemesli 

bija necilvēciskie apstākļi – bads, 
aukstums un slimības. 

Vjatlagā 9375 cilvēki atdusas 
22 nometņu kapsētās, kas izkai-
sītas atzarā no stacijas Rudņi č-
naja. Nosaukšu tikai dažas: 
Rudņičnaja ciemā – 73, Sordas 
sta  cijā – 62, Zimas stacijā – 438, 
Vlogu ciematā – 192, Ņežnajas 
stacijā – 52, Kuzņičnajas staci -        
jā – 33, Jagodnajas ciemā – 93, 
Zavečnajas ciemā – 19, Moris 
stacijā – 117, Posporitajā – 36, 
Veļi  kamskas stacijā - 415 cilvēki.

Vjatlagā līdz pat šai dienai bēr-
zu birztalā ieaugušo dūksnaino 
kapsētu sauc par Latišskoje klad-
bišče (latviešu kapsēta – red.). 
Pārsvarā te atdusas vīri, tēvi, 
vectēvi, dēli.

No 1941. gada 14. jūnijā izsū-
tītajiem augstākais soda mērs   
jeb nošaušana tika piespriesta 
130 ieslodzītajiem. No 1941. 
gadā izsūtītajiem 1600 nomira 
līdz tiesas spriedumam 1941./   

42. gada ziemā, 600 nomira 
Vjatlaga lēģeŗos un 800 tika 
izsūtīti uz citām ieslodzījuma 
vietām.

Protams, tas pats notika arī 
Noriļskā, kur 1941. gada 10. au -
gustā ieradās Latvijas armijas 
virsnieku etaps kopā ar igau -
ņiem un lietuviešiem. No 564 
vīriem pēc desmit gadiem dzīvi 
mājas atgriezās nepilni astoņi 
desmiti Latvijas armijas virs -
nieku, kaŗavīru un instruktoru.

Tāda ir Baigā gada bilance!

Dokumentālo filmu „Pie mi-
ni Sibiriju” varat iegādāties, 
sazinoties ar Laika biroju 
ASV:

e-pasts: laiksDSR@aol.com
fakss: 732-549-0466
Cena – USD 18, - plūs pasta 

izdevumi.
Iegādājoties un noskatoties 

kopā ar citiem šo DVD, jūs      
ne tikai nesīsit piemiņas vēsti 
par represijās cietušajiem lat-
viešiem Sibirijā, bet arī at -
balstīsit viņu piemiņas iemū-
žināšanu tautiešu atdusas vie-
tās Krievijā.

Sibirijas bērni Biriļusu kaposMācītājs Guntis Kalme

Sibirijas bērnu brauciens pa Jeņiseju

Piemiņas plāksne izsūtītajiem bērniem

(Turpināts no 10. lpp.)
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Pirms 400 gadiem – 1610. gada 
28.oktobrī Kuldīgā augstdzimu-
šajiem Ketleriem piedzima zēns 
vārdā Jēkabs [vācu valodā – 
Jacob]. Viņam 1639. gadā bija 
lemts kļūt par Kurzemes-Zem-
gales hercogu. Viņa valdīšanas 
laiku dēvē par Kurzemes herco-
gistes zelta laikmetu. Tas bija 
laiks, kad uzplauka manufaktū-
ras, Ventspilī uzbūvēja 100 ku -
ģus, notika plaša tirdzniecība ar 
Rietumeiropu. Hercogs Jēkabs 
ieguva Tobago salu un nelielo Sv. 
Andreja salu Gambija upes grīvā 
Rietumafrikā. Uzplauka dažādas 
mākslas nozares, piemēram, 
kok  tēlniecība, ar kuŗu izdaiļoja 
daudzas hercogistes baznīcas. 
Šajā laikā tagadējā Latvijas terri-
torijā tika iespiestas pirmās grā-
matas. Par nelielās valstiņas gal-
vaspilsētu bija izraudzīta Mītava 
jeb Jelgava.

Tādēļ likumsakarīgi, ka šajā 
pilsētā pie Lielupes atceras kā 
Kurzemes hercogistes laiku, tā 
arī tās spožāko valdnieku herco-
gu Jēkabu, viņa dzimšanās dienu 
ik gadus svin Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzejs ar 
īpašu jubilejas torti.

Šogad, kad izcilajam jelgavnie-
kam svinama 400. jubileja, šo 
notikumu skandināja visai plaši 
– tik, cik tas ir iespējams mūsu 
ierobežotajos financiālajos aps-
tākļos. Nedēļu pirms šīs dzimša-
nas dienas Jelgavas latviešu bied-
rības amatieŗteātris mūzejā spē-
lēja L. Leišupes viencēlienu „Vie-
na diena hercoga Jēkaba dzīvē”, 
bet šūpļa dienas rītā slaveno 
valdnieku atcerējās Jelgavas pils 
saimnieki – Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Pulksten 2 
dienā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas mūzejā pulcējās plašs 
pulks pilsētnieku un viesu. Viņus 
uzrunāja mūzeja direktore Gita 
Grase un pilsētas galva Andris 

Jelgava svin hercoga Jēkaba 
400. dzimšanas dienu

Rāviņš. Uz šo notikumu bija 
ieradušās divas Ketleru dzimtas 
pārstāves, profesors Dr. Ulrichs 
Šēnborns, kurš nesen Hamburgā 
laidis klajā pētījumu par hercoga 
Jēkaba trim meitām. Uzstājās arī 
Kurzemes bruņniecības priekš-
sēdētājs barons Heinrichs fon 
Štakelbergs, kuŗš savu runu uz -
sāka ar būtisku domu mums vi -
siem – ja nezinām savu pagātni, 
mums nav arī nākotnes. Tas ir 
arī viens no Jelgavas darbības 
vadmotīviem – zināt savas pilsē-
tas vēsturi, lai veidotu tās rītdie-
nu. Vēstures zinātņu doktore 
Mārīte Jakovļeva bija sagatavo-
jusi priekšlasījumu „Hercogs 
Jēkabs: fakti, mīti, pētījumi”, kuŗā 
skaidroja daudzu mītu izcelsmi 
un patiesību par tiem. Savukārt 
žurnālists Kārlis Vahšteins ar 
biedriem rādīja nesen iznākušo 
grāmatu „Iekš liktens trijstūra – 
Kurzeme, Gambija, Tobago”, ku -
rai līdzi nāk disks – filma vairā-
kās valodās. Jubilejas viesus 
ieprie  cināja arī Jelgavas mūzikas 

skolas audzēkņi, sniegdami skais-
 tu klasiskās mūzikas koncertu.

Vienlaikus tika atklāta arīdzan 
neliela izstāde „Hercogs Jēkabs. 
Laikmeta liecības”, kuŗas ekspo-
nāti nāk no Latvijas Valsts Vēs-
tures archīva, Latvijas Nacionālā 
Vēstures mūzeja, Rīgas vēstures 
un kuģniecības mūzeja un Run-
dāles pils mūzeja, kā arī pašu 
mūzeja krājumiem, rādot retus 
dokumentus ar jubilāra paraks-
tu, arī vairākus unikālus priekš-
metus – hercoga bērnu cepurī-
tes. Metālmākslinieks Jānis Ga -
gainis izstādē piedalās ar metālā 
izkaltu hercogistes laika kuģa 
mo  deli.

Svinības turpinājās Jelgavas pi -
lī, tās kapenēs guļ Kurzemes her-
cogistes valdnieki un viņu ģime-
nes locekļi. Sakarā ar hercoga 
jubileju Rundāles pils mūzejs ar 
Kurzemes bruņniecības finan-
ciālu atbalstu restaurējis hercoga 
Jēkaba sarkofagu, kas tagad at -
mirdz visā savā krāšņumā un 
lieliskumā. Latvijas evanģēliski 

luteriskās baznīcas archibīskaps 
Jānis Vanags to iesvētīja, bet vi -
sus klātesošos uzrunāja Kur-
zemes bruņniecības pārstāvis 
Oto fon Grothuss. Sarkofāgs, kā 
vēlāk pie vīna glāzes atzina Run-
dāles pilskungs Imants Lanc-
manis, bijis tik ļoti stipri bojāts, 
ka tas ir brīnums, ka hercoga 
Jēkaba pēdējo atdusas vietu bija 
iespējams atjaunot. 

Dace Lamberga. Valdemārs 
Tone./ Ingas Ģibietes dizains. Rīga: 
Neputns, 2010. 351.lpp. 

Šī gada vasarā iznāca Daces 
Lambergas jaunākā monografija 
– šoreiz par vienu no spožākajām 
latviešu glezniecības virsotnēm 
Valdemāru Toni (1892 – 1958). 
Blakus tekstilmākslai mākslas 
zinātnieces interešu lokā daudzus 
gadu desmitus bijusi Rīgas māks-
linieku grupa un tās biedru daiļra-
de. Atcerēsimies, viņa sarakstījusi 
grāmatu „Klasiskais modernisms” 
(2004), kuŗā lielākā daļa teksta 
veltīta šai mākslinieku biedrībai 
starpkaŗu periodā un kas tulkota 
arī franču valodā, kā arī apjomīgu 
pētījumu „Jēkabs Kazaks”, kas die-
nas gaismu ieraudzīja 2007. gadā. 
Tie visi ir ļoti nopietni un pamatī-
gi darbi, kas paveŗ plašu ieskatu kā 
latviešu mākslas attīstībā 20.gad-
simtā, tā atsevišķu mākslinieku 
daiļradē. Tas pats sakāms par jau-
nāko izdevumu, kuŗā autore iedzi-
ļinās Valdemāra Tones daiļrades 
un dzīves peripetijās. Visi šie pētī-
jumi iznākuši apgādā „Neputns”, 
kas allaž slavējies ar lielisku māks-
liniecisko noformējumu, bagātī-
gām illustrācijām un vērā liekamu 

Uzmanības centrā Valdemārs Tone
poligrāfijas kvalitāti (visas grāma-
tas iespiestas Jelgavas tipogrāfijā).

Pēdējo pētījumu par Valdemāru 
Toni sarakstījis Anšlavs Eglītis, un 
to iespieda pašās kaŗa beigās – 
1944. gadā. Pēc tam, kad Latvijā 
atjaunojās padomju okupācija, 
gleznotāju noklusēt tomēr neva-
rēja, lai gan viņš bija komūnistiem 
nevēlams mākslinieks – aizbēdzis 
uz Rietumiem. Tomēr viņa glez-
nas bija pastāvīgajā ekspozīcijā, 
par viņu rakstīja un viņa daiļradi 
pētīja kā mākslinieki, tā mākslas 
zinātnieki, lai gan par trimdas 
periodu vienmēr noklusēja, it kā 
viņš pēc kaŗa vairs nedzīvotu un 
neradītu. Pirmo reizi Latvijā ar 
Valdemāra Tones daiļradi plašāk 
iepazinās 1959. gadā. 1973. gadā 
gan tika sagatavota nākamā izstā-
de, tomēr skatītājiem to neatvēra. 
Vērienīgāko skati atklāja māksli-
nieka simtgades sakarā 1992. 
gadā, bet ar viņa pēckarŗa gleznie-
cību dzimtenē plašāk iepazinās 
tikai 2007. gadā, kad Latvijas 
Nacionālais mākslas mūzejs saņē-
ma atraitnes Ainas Beikeres 
(Baker) dāvinājumu. Līdz ar glez-
nām mūzejs saņēma arī Valdemāra 
Tones archīvu, kas deva ļoti daudz 
nezināma materiāla gleznotāja 

dzīvē un radošajā darbībā.
Jaunā grāmata soli pa solim 

izseko gleznotāja mūžam, iepazīs-
tinot lasītājus gan ar dzimtas sak-
nēm, gan nākamā mākslinieka 
skolas gaitām Dobelē un Rīgas 
pilsētas Mākslas skolā, gan vēstī 
par viņa draugiem Jāzepu 
Grosvaldu, Konrādu Ubānu un 
citiem. Daudz uzmanības veltīts 
studijām Penzas pilsētas mākslas 
skolā un strēlnieka gaitām, kā arī 
daiļradei 1920.–1930. gados. 
Mākslas zinātniece lielu vērību 
veltī mākslinieka personiskā stila 
veidošanās procesam – no skolas 
laika audzēkņa gleznojumiem 

caur kubismam tuvo formveidi un 
„Jauno reālismu” līdz „klasiska-
jām” V. Tones leonardiskajām 
gaismēnām sieviešu portretēju-
mos. D. Lamberga norāda, ka 
gleznotāja aizraušanās ar vecmeis-
tariem sākusies vēl 1910. gadā, 
iepazīstoties Pēterburgā ar 
Ermitāžas mākslas bagātībām, bet 
laikam viens no nozīmīgākajiem 
pavērsieniem daiļradē bija 1929. 
gada ceļojums uz Italiju, kur daudz 
laika tik veltīta Florences mūze-
jiem, kaut arī Leonardo da Vinči 
ietekme portretos manāma jau 
agrāk.

Gleznotājs strādājis rāmi, nestei-
dzoties, izstādēs viņš parasti pie-
dalījās tikai ar dažiem darbiem. 
Par to Anšlavs Eglītis rakstīja: 

„Viņš stāstīja, ka lēnā garā izdo-
mājot savus darbus visos sīkumos. 
Šis process varot vilkties mēne-
šiem, pat gadiem. Toties, kad viņš 
esot nonācis pie skaidrības, daž-
kārt darinot darbu gatavu pus-
stundā. Esot divas metodes, kā 
izdarīt iepriekšējo eksperimentē-
šanu, - mentāli galvā vai arī bak-
stoties ar otu pa audeklu”.

Protams, daudz tiek rakstīts par 
izslavētajām Annām, Ilzēm, Elgām 
un citiem emocionāli piesātināta-
jiem, romantiskajiem sieviešu tvē-
rumiem. Visai plaši vēstīts par V. 
Tones un sieviešu attiecībām. 
Sievietes viņu apbrīnoja, jūsmoja 

par viņu, viena otra rakstīja eksal-
tētas mīlestības apliecinājumu pil-
nas vēstules, kas, kļūdamas pieeja-
mas pēc mākslinieka archīva iegū-
šanas, grāmatā visai plaši citētas. 
D. Lamberga paveŗ ne vienu vien 
priekškaru uz V. Tones privāto 
dzīvi, bet paliek gaumes robežās, 
par centrālo grāmatā tomēr atstā-
jot gleznotāja daiļrades analīzi.

Visai detālizēti izpētīta V. Tones 
radošā darbība kā Vācijas bēgļu 
nometņu laikā, tā Anglijas perio-
dā. Mākslas zinātniece uzsveŗ, ka 
šajā laikā mainās gleznotāja darba 
maniere – viņš no ilgtermiņa dar-
ba radīšanas pāriet uz spontānāku 
gleznošanu, arī viņa palete kļūst 
krāsaināka. Tomēr analīze izpa-
liek, uzsvaru liekot uz faktiem, uz 
citu vērtētāju atzinumiem. No 
personiskajiem uzskatiem D. 
Lamberga korekti izvairās. 

Grāmatu noslēdz visai daudzso-
loša nodaļa „Personība”, kurā gan 
autore vairāk atvēl vietas draugu, 
paziņu un citu tuvu cilvēku iztei-
kumiem, nevis paļaujas uz saviem 
secinājumiem.

Monografijas māksliniecisko un 
zinātnisko vērtību ceļ daudzās 
fotografijas, no kurām daudzas 
publicētas pirmo reizi, plašais 
gleznu un zīmējumu klāsts, kā arī 
izstāžu saraksts un nozīmīgāko 
publikāciju uzskaitījums.

Māris Brancis

Vakarā Jelgavas kultūras namā 
tagadējais Jelgavas pilsētas „her-
cogs” Andris Rāviņš pasniedza 
Jēkaba piemiņas zīmes kā slave-
najiem viesiem, tā labākajiem 
pilsētniekiem. Pēc tam Dailes te -
ātris rādīja īpaši šim notikumam 
radītu koncertuzvedumu „Reiz 
Tobago...”.

Māris Brancis

Hercoga Jēkaba sarkofags

Imants Lancmanis pateicas sarkofaga restaurātoriem

Barona H.fon Štakelberga uzruna
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Neapturami mainās rīti ar va -
kariem,  un gads pēc gada ai  ziet 
mūžībā. 2010. gada 4. decembrī 
paies 131 gads kopš Kārļa Zari -
ņa dzimšanas. Kārlis Zariņš bija 
jaunās Latvijas Republikas pir-
mais oficiālais diplomāts un  
cauri gadu desmitiem pārstāvēja 
Latvijas intereses daudzās Eiro-
pas valstīs. Jau kopš 1933. gada 
Kārlis Zariņš bija Latvijas sūt - 
nis Lielbritanijā un kopš 1940. 
gada - Latvijas Republikas valdī-
bas pilnvaru nesējs rietumu pa -
saulē. Kārlis Zariņš var būt lepns 
par saviem darbiem Latvijas       
un tautas labā, jo pēc Padomju 
Savienības okupācijas Latvijas 

LATVIJAI UN TAUTAI ZIEDOTS MŪŽS
valdībai tika pārtraukti visi sa -
kari ar rietumu pasauli un Kār -
lis Zariņš Londonā un Alfreds 
Bīlmanis Amerikā palika vie nī-
gie no nedaudziem, kam bija ie -
spēja darīt zināmas ārpasaulei 
slepkavības un varasdarbi Lat -
vijā  padomju okupācijas varā. 
Kārļa Zariņa darbs bija tikpat       
kā neiespējams, jo Otrā pasaules 
kaŗā Padomju Savienība bija 
rietumu sabiedrotie, un lai gan 
diplomātiskā pasaulē tajā laikā 
bija daudz “ nedzirdīgu “ ausu 
par krievu grēkiem, bet Kārlis 
Za  riņš nekad neatstāja neko 
nepa darītu un savu darbu turpi-
nāja līdz 1963. gadam, kad stāja 
pukstēt dedzīgā un darbīgā pa  t-
riota sirds. Viņam nelaimējās 
pieredzēt Latvijas atdzimšanu.

Kārlis Zariņš  dzimis 1879. ga -
da 4. decembrī Ipiķu pagastā. 
Tajā laikā tūliņ aiz Ipiķiem sākās 
Igaunijas valsts un zeme, bet       
tur nebija robežu kontroles un 
Ipiķi saplūda kopā ar igauņu 
Hallisti. Arī iedzīvotāji nāca un 
gāja uz vienu vai otru pusi. Daž-
kārt krogā kaimiņu tautu puiši  
saplūcās, taču tas nemainīja at -
tiecības starp abām tautām, jo 
katrs apzinājās, ka abas esam ti -
kai mazas tautas.

Bērnība Kārlim bija gaiša un 
bezrūpīga,  jo viņa tēvs bija to  -
reiz labi iedzīvojies veikalnieks 
Igaunijā. Ģimene bija audzināta 

reliģiskā garā.  Kārlis mācījās di -
vas valodas reizē un arī iepazi -
nās ar abu tautu paražām un 
rakstura īpatnībām. Dzīvodams 
gan Latvijā, gan Igaunijā,  viņš 
no  vēroja, cik sūri grūti ar dar-
biem cīnās latvieši un ar kādu 
sīkstumu un neatlaidību darbā 
metas igauņi. Kārlis agri apzi nā-
jās, ka galvenais dzīves saturs 
cilvēkam ir darbs. Būdams ļoti 
aktīvs un enerģisks, viņš jau jau-
nībā iepazinās ar igauni Jāni 
Vommu (Womm), kas viņam pa -
vēra iespējami plašāku skatu uz 
dzīvi. Vēlāk Kārlis iepazinās arī 
ar advokātu Mārtiņu Antonu, 
kas viņu mudināja censties pēc 
augstākas izglītības.

Taču dzīve nav tikai rožaina, 
tai ir arī citas puses. Kārlim ir 
astoņi gadi, kad nomirst viņa 
māte, un pēc gada traģiskā nāvē 
viņš zaudē arī tēvu. Kārli un  viņa 
brāli aizgādnībā paņem radi-
nieks - Igalu māju saimnieks. 
Mājās valda ļoti reliģisks gars,  
un arī Kārlis uzaug šādā garā. 
Aizgādnis sūta Kārli vietējā skolā 
un arī tālāk draudzes skolā Rū -
jienā. Par tālāku izglītību nav ko 
domāt. Jau skolas laikā Kārlim 
iepatīkas valodas, sevišķu uzma-
nību viņš pievērš krievu valo -  
dai un krievu literātūrai, lasa 
daudz krievu grāmatu un žur-
nālu. Lai paplašinātu  dzīves ap -
vāršņus, viņš aktīvi iesaistās vie-

tējā pagasta sabiedriskā dzīvē un 
pat piedalās teātrī un dzied korī.

Lielā vēlēšanās izkļūt no šau-
rajiem dzīves apstākļiem aizved 
Kārli prom no dzimtenes. Viņš 
nekad  to nebūtu pametis, ja vien 
viņam  Ipiķos piederētu kaut vai 
pēda zemes. Viņš devās uz Pē -
terpili pretim nezināmai nākot-
nei. Pēterpilī Kārlis satika savu 
draugu Jāni Vommu, kas tur jau  
bija iedzīvojies un strādāja par 
grāmatvedi. Draugs Kārlim pa -
līdzēja tikt uz kājām. Sākotnējā 
doma lūkoties pēc dārznieka 
dar  ba ķeizara pilī drīz vien bija 
jāatmet. Izmeklējies visādus dar-
bus,  Kārlis beidzot laimīgi iekār-
tojās biržas notāra kantorī, kur 
nostrādāja 19 gadus. (Šo darbu 
viņš pameta,  tikai lai varētu pil-
nu laiku strādāt bēgļu Centrāl-
komitejā.) Līdztekus darbam 
kantorī Kārlis iesaistījās dažādos 
kursos, klausījās lekcijas, mācī -
jās vēl divas svešvalodas un pa -
beidza augstākos komerckursus. 
Drīz viņš bija liels speciālists 
vekseļdarījumos, un pie viņa pēc 
padoma bieži vērsās pat banku 
vadītāji. Lai kantora darbā ne -
zaudētu fiziskās spējas, viņš ne -
kad nebrauca, bet visur gāja 
kājām vai pat skriešus.

Jau ar 1915. gadu Pēterpilī 
ieplūda bēgļi no Latvijas. Kārlis 
iesaistījās bēgļu jautājumu kār-
tošanā. No 300 vai 400 tūksto-

šiem bēgļu ap 200 tūkstošiem 
vajadzēja palīdzību. Dedzīgie 
latviešu patrioti Kārlis Zariņš un 
Jānis Čakste atrada vairākus do -
mubiedrus un nodibināja Cen- 
t rālkomiteju bēgļu atbalstam. 
Cent  rālkomiteja  organizēja da -
žā du arodu pratējus un līdzēja 
tiem uzsākt pašiem savu darbnī-
cu vai arī sameklēt darbu. Lai 
glābtu daudzus bēgļus no bezize-
jas, Kārlis kopā ar Oto Bormani, 
kam jau bija pieredze banku dar-
bā, nodibināja  kooperātīvu kre-
ditsabiedrību. Bormanis bija iz -
raidīts no Latvijas par strīdu ar 
kādu vācu mācītāju un par pre-
testības organizēšanu draudzē. 
Tā kā Kārlim bija plaša pazīšanās 
komersantu aprindās un zinā-
šanas banku darbā, viņš bija liels 
palīgs finanču jautājumos. Lai 
iegūtu līdzekļus Centrālkomi-
tejas darbam, Kārlis Zariņš tika 
deleģēts vērsties pie Pēterpils pil-
sētas valdes, un tur viņš ne tikai 
dabūja pabalstu, bet pat tika ie -
saistīts pilsētas valdes komitejā. 
Beigās pabalsta summas pieauga 
tā, ka uz banku pēc naudas viņi 
gāja vai nu abi ar Jāni Čaksti,  vai 
ar  kādu citu, jo vienam nest pus-
otru miljonu rubļu būtu pārāk 
liels kārdinājums laupītājiem. 

Ž. R. M.  

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  L I E L B R I T A N I J Ā

LR pirmais oficiālais diplomāts 
Kārlis Zariņš

Ar krāšņu koncertu un balli 
līdz pat pusnaktij 23. oktobrī 
Bradfordas DVF namā noritēja, 
iespējams, pasaulē vecākās ne -
pārtraukti darbīgās latviešu deju 
kopas „Kamoliņš” 60 gadu jubi-
lejas svinības.

Taču kā tas viss sākās?
Vairākums latviešu darbā An -

glijā ieradās 1947. gadā ar cerību 
uz drīzu atgriešanos brīvā Lat-
vijā. Līdztekus maizes darbam 
sākās kultūrāli sabiedriskās dzī-
ves organizēšana, un 1950. gada 
29. janvārī Līdsā nodibināja tau-
tasdeju kopu „Kamoliņš” un da -
žus gadus vēlāk – bērnu deju 
kopu „Auseklītis”. 

„Kamoliņš” uzsāka aktīvu dar-
bību, piedaloties daudzos sarīko-
jumos Anglijā un ārzemēs – 
dziesmu svētkos Londonā 1951. 
gadā, starptautiskā festivālā Vel-
sā 1953. gadā, Edinburgā 1955. 
gadā, Īrijā kopā ar „Saktu” 1956. 
gadā, ELJAs kongresā Vācijā 
1957. gadā, kopā ar „Pērkonīti” 
Zviedrijā 1960. gadā un Menas 
salā (Isle of Man) 1963. gadā. 
„Kamoliņš” arī turpmāk dejoja 
visās dziesmu dienās Anglijā un 
Eiropā, arī ELJAs kongresos un 
ar „Londonas dejotājiem” Zvied-
rijā „Brīvības kuģa” brauciena 
laikā. Zīmīgākais gads bija 1990., 
kad „Kamoliņš” dejoja Latvijā 
kopā ar folkloras kopu „Budēļi”. 
„Kamoliņš” joprojām bieži uz -
stājas Lielbritanijā un Īrijā.

„Kamoliņš” ir apbalvots ar at -
zinības rakstiem, pulkveža Ja -
numa balvu un 2008. gadā iegu-
va Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas atzinību par sekmīgu 

„KAMOLIŅAM” – 60

latviešu tautas kultūras un tra-
diciju kopšanu.

Darbības gados deju kopā pie-
dalījušies ap 220 dejotāju, uzstā-
jušies ap 550 sarīkojumos; no -
tikuši ap 1800 mēģinājumi. „Ka -
moliņam” ir fantastiska sadar-
bība ar vienīgo folkloras kopu 
Anglijā „Dūdalnieki”, kas koncer-
tos ir viņu pastāvīga pavadone.

Gatavošanās jubilejai sākās       
jau vairākus mēnešus iepriekš. 
Katram bija savs darbiņš da -  
rāms – tika šūdināti jauni brun-
či, meklētas senas fotografijas 
izstādei, veidotas dekorācijas 
zālei, izvēlēts un iestudēts re -

pertuārs.
Svinības sākās ar ilggadējā 

„Kamoliņa” vadītāja Māŗa Pūļa 
uzrunu. Tāpat kā „Kamoliņa” 
mē  ģinājumu vadīšana, tā arī uz -
runa bija pilna humora un 
jautrības. Tika celti gaismā dažā-
di jocīgi atgadījumi no koncer-
tiem – par nokritušiem apakš-
svārkiem, laulībām uz „Brīvības 
kuģa”, par izdzertām sešām pin-
tēm alus koncerta starplaikā. 
Māris teica sirsnīgu paldies 
visiem par klātieni, īpaši veciem 
un jauniem „Kamoliņa” dejo-
tājiem, kā arī viesiem.

„Kamoliņš” savukārt saka pal-

dies visiem saviem jubilejā 
sveicējiem: Līdsas, Bradfordas 
un Halifaksas DVF nodaaļām, 
DVF Centrālajai valdei un Ul -
dim Reveliņam, LNPL un Lilijai 
Zobens, Bradfordas ev. luterāņu 
draudzei, bijušajiem „Saktie-
šiem”, A. un D. Ozoliņiem, „Dū -
dalniekiem”, „Karbunkulim”, 
„Londonas dejotājiem”. Īpaša 
pateicība Bradfordas DVF no -
daļai par atbalstu ar telpām mē -
ģinājumu un jubilejas sarīko-
juma norisei, kā arī LNPL un 
Izglītības fondiem par finan -
ciālu atbalstu, lai šis sarīkojums 
varētu notikt.

„Kamoliņu” sveikt un pie da-
līties kopējā koncertā bija iera-
dušies ciemiņi no Londonas – 
„Londonas dejotāji” Viktora Gri-
guļa vadībā, no Īrijas – deju ko -
pa „Karbunkulis” (vadītāja Sol-
veiga Slaidiņa) un arī mūsu pašu 
„Dūdalnieki” ar Raimondu Dāli 
priekšgalā. ”Londonas dejotāji” 
izdejoja jauniešu attiecības 
Latgales lauku sētā, „Karbun-
kulis” sniedza atskatu uz biju ša-
jiem Latvijas Dziesmu un deju 
svētkiem, bet „Kamoliņš” turējās 
pie savas tradicionālā folkloras 
stila dejas manieres. Koncertam 
sekoja fotografēšanās gandrīz ar 
tādām pašām kaislībām kā Ho -
livudā, pēc tam visi mielojās pie 
gardā vanadžu klātā galda (liels 
paldies viņām – kā vienmēr, vi -
ņas pārspēj pašas sevi, viss bija 
jauki un garšīgi!). Balle sākās īsti 
latviskā stilā – „Dūdalniekiem” 
spēlējot dažnedažādas latviešu 
dejas, visi griezās tautasdeju ka -
ruselī, pēc tam vakara vadību 
pār  ņēma grupa „Milestones” ar 
daudz ugunīgākiem īru „River-
dance” ritmiem. Vispārēja jaut-
rība turpinājās līdz pat pēdējam 
akordam.

„Kamoliņš” izsaka vissirsnī-
gāko pateicību visiem, kas at -
balstīja šo sarīkojumu un pie-
dalījās tā sagatavošanā un īste-
nošanā. Liels, liels paldies visiem, 
arī tiem, kuŗi nav vārdos nosauk-
ti. Bez jums tas nebūtu mums 
izdevies! Lai „Kamoliņam” vēl 
daudz skaistu un raženu gadu!

„Kamoliņa” vārdā 
Anda Krolle

"Kamoliņa" saime jubilejā
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Apgāds „Mansards” laidis kla -
jā tulkotājas Rasmas Vizbulītes 
Vīlipas veidotu krājumu „Mans 
sapnis ir un paliek kādreiz at -
griezties”. Grāmatā lasāmas au -
tores jaunības draudzenes Judī-
tes Zuikas, viņas brāļa Elmāra 
Zuikas, viņu abu mātes Martas 
Zuikas vēstules R. V. Vīlipai no 
Vācijas, vēlāk arī no Austrālijas. 

Grāmatas ievadā R. V. Vīlipa 
atzīstas, ka sākumā šaubījusies, 
vai privātās vēstules būtu īsti      
labi nodot vispārējai atklātībai, 
līdz, tās pārskatot, tomēr atzi-
nusi: „Gadiem ritot, pienāk laiks, 
kad personiskais iegūst plašāku 
skanējumu, tas var kļūt par laik-
meta liecību un uzrunāt citas 
pa   audzes. Senas vēstules ļauj 
emo  cionāli izprast svarīgus pa -
gātnes notikumus. Domāju, ka  
šī publikācija ir savā ziņā mūsu 
tautas likteņstāsts, atspoguļots 
vienas ģimenes pārdzīvotajā, tā -
pēc negribēju ļaut tām izzust.”

Par grāmatas tapšanu autore       
ir pateicīga apgāda „Mansards” 
vadītājam Jānim Ogam, tulkotā-

ATGRIEŠANĀS
jai un redaktorei Silvijai Bricei, 
rakstniecei un tulkotājai Annai 
Žīgurei un Voldemāram Rainam, 
kas bija pirmie vēstuļu vērtē -     
tāji, lasītāji un iedrošinātāji. 
Pārliecību par šādas grāmatas 
nepieciešamību devusi arī Judī-
tes meitas Ingrīdas interese par 
vēstulēs atspoguļoto Otrā pa  sau-
les kaŗa laiku viņas mātes dzīvē. 
Nesen Ingrīda ieradās no Aus- 
t rā  lijas Latvijā, lai apglabātu mā -
tes pelnu urnu (Judītes mūžs 
no  slēdzās 2002. gadā) un tuvāk 
iepazītu viņas dzimteni. „Judīte 
ir atgriezusies dzimtajā zemē,” 
ievadā raksta R. V. Vīlipa.

Izlasot R. V. Vīlipas veiksmīgi 
sakārtoto vēstuļu krājumu, dzīvi 
iezīmējas pēc aculiecinieku no -
stāstiem un grāmatām iepazī - 
tais un pašu pieredzētais vēstu-
riskais laiks ar Otrā pasaules kaŗa 
traģiskiem pavērsieniem, mūsu 
tautas aizceļošanu vai aizvešanu 
svešumā. Un spilgti izjūtami vēs-
tuļu autori, it kā lasītāju pašu sa -
stapti, arī viņu pārdzīvojumi un 
viņu vērtētie daudzie cilvēki sve-
šumā. Sevišķi dzīvi vēstulēs iz -
veidojas Judītes tēls. Brīžiem 
pār  ņem sajūta, it kā Judīte būtu 
tuvu pazīstama. Brīnumaini ne -
iegrožots, smalki organizēts in -
telekts, vitāls humors ar dze-
lošām ironijas adatiņām, kas 
neļauj sarunbiedru prātam snau-
duļot, saista arī Judītes tēlainie, 
emocionālie dabas apraksti un, 
galvenais, – viņas nespēja domāt 
klišejās, tā iekšējā brīvība, kas 
brīžiem rada neprognozējamu, 
oriģinālu pasaules notikumu, 
cilvēku un polītisko norišu vērtē-
jumu. Šādas personības suģestē 
un rada vēlmi ar tām draudzē-
ties.

No vēstuļu tekstiem iznirst 
iekšēji brīva dvēsele, ko nav 
iespējams savaņģot ne ar kā -

diem labklājības,  pilsoniskās tu -
rības grabuļiem, kas tik rakstu-
rīgi vācu vidusmēra pilsoņu   
vidū arī kaŗa laika apstākļos. 
Judīte, veikdama savas darba 
dienesta gaitas Vācijā, bieži pa -
mana, ka vācu pilsoņu spodri 
izberztā un pedantiski kārtīgā 
mājā itin labi iztiek bez grāma-
tām un citiem kultūras un 
mākslas „niekiem”. Viņas gars ir 
imūns pret mantas un varenī - 
bas pielūgsmi. Valdzina arī tas, 
ka jaunajā meitenē kaŗa laika 
apstākļos nav ne kripatas latvis-
kās bijības un pazemības pret 
lielās vācu tautas pārstāvjiem. 
Gluži pretēji – viņa vēstulēs as -
prātīgi ironizē par dažām vācu 
darba biedrenēm, kuŗu vienīgais 
sarunu temats nereti ir iecerē -
tais un laimīgas laulības, izklai -
de un jauks amizieris. Kaut gan 
vēstulēs Judīte atzinīgi vērtē sa -
vas kārtējās dienesta vietas lauku 
saimniecību ļaužu čaklumu, 
lauku un mājsaimniecības mo -
derno  techniku, tomēr  kā no -
pūta ik pa laikam viņai izlaužas 
ilgas pēc mājām, pēc Latvijas, vi -
ņa atceras Latvijas akas ar smar -
žīga, tīra ūdens dvesmu, pār tām 
„pārliecoties, pretī nāk tīkams 
vēsums un dziļumā var redzēt 
vai visu zvaigžņoto debesi, bet 
tādas akas Vācijā nav, te ir tikai 
prozaiskie pumpji”.

Citā vēstulē, atceroties darba 
dienestu Meklenburgas apvidū, 
Judīte ironizē: „Aiz nometnes 
vārtiem ganās melnraibas govis. 
Vispār Vācijā ir manija uz meln-
raibo krāsu, tāpat kā pie mums 
uz brūno.” Taču arī pati uz sevi 
viņa spēj paraudzīties no iro-
niskā skatu punkta, pat atcero -
ties ar dzīvības briesmām saistī-
tus kaŗa laika notikumus. Izrā -
dās – viņa brīnumainā kārtā         
tiek nesamaņā izrakta no sabum-

botas mājas drupām. Par to       
viņa draudzenei Vizbulītei uz 
Lat viju raksta: „Žēl, ka nepie dzī-
voju braukšanu cauri pirmajam 
stāvam skaidrā prātā (dzīvoju 
otrā stāvā).”

Vēlāk, jau pēc kaŗa, kad Judīte 
un viņas māte nolemj doties uz 
Austrāliju, viņa draudzenei raks-
ta: „...nevaru vairs ilgāk elpot 
Vā  cijas gaisu.” Minchenē viņa ir 
sākusi studēt medicīnu, tomēr 
materiālie apstākļi spiež studijas 
pārtraukt cerībā, ka citā mītnes 
zemē  būs iespējams tās turpināt. 
Ilgas pēc mājām gan Judītei, gan 
mātei ir nenoslāpējamas, tomēr 
Latvijā viņas padomju okupā-
cijas laikā ne uz ko labu necer, jo 
brālis Elmārs pēc darba dienesta 
Vācijā tiek iesaukts armijā, smagi 
ievainots, nomirst Dānijā un tiek 
apglabāts  Odenzē pilsētas kapos. 
Tēvu savukārt par pretpadomju 
aģitāciju apcietina, un viņa mūžs 
beidzas 1942. gadā Astrachaņas  
cietumā. Neizciesti paliek pie -
spries tie 10 gadi.

 Arī Judītes māte Marta Zuika 
vēstulē raksta par neremdēja-
mām ilgām pēc Latvijas: „To tu 
vari iedomāties, kā man gribas 
būt mājās, un daudziem citiem 
arī gribas mājās būt, bet mums 
visiem ir bailes, jo mēs nevaram 
aizmirst to jūnija mēnesi, tas aiz-
vien stāvēs starpā, tanī laikā 
daudzi nevainīgi cilvēki ir cie-
tuši.”

Ja arī nebūtu šādas ģimenes 
biografijas, Judītes garam pēc 
viņas pašas vairākkārtēja atzinu-
ma būtu par šauru un smacīgu 
padomju režīma apstākļos: ”... es 
neciešu domu nebrīvību, es gri-
bu teikt visu, ko domāju, bez 
bailēm tikt ietupinātai, tāpēc ir 
grūti būt kaut kur starp cenzū-
rām un desmit robežām, kuŗas 
nav brīv pāriet.”  Tā viņa raksta 
neilgi pirms došanās uz Austrā-
liju 1948. gada sākumā.

Judītes iekšējo neatkarību pie-
rāda arī viņas trāpīgie vērtējumi 
par izciliem trimdas un Latvijas 
talantiem literātūrā, mūzikā un 
mākslā. Viņa pauž gandarījumu 
par Andreja Eglīša apbalvošanu 
Zviedrijā par  „Dievs, Tava zeme 
deg!”, viņa atzinīgi vērtē Anšlava 
Eglīša lugu „Kazanovas mētelis”, 
priecājas par  Veronikas Strēler-
tes dzejas krājumu „Mēness upe”. 
Pieminēšanas vērta ir Judītes at -
ziņa: „Redzi, īstam talantam fi -
ziskais darbs, pazemojumi neko 
nevar padarīt, jo gars asinās, gar 
zemes lietām trinoties.”

Arī Judītes pašas vēstuļu stils, 
bagātā, tēlainā valoda, neparas -
tie dabas apraksti un pag. gs.        
40. gadu sākumā Latvijas presē 
publicētā dzeja, proza un apraks-
ti par darba dienesta gaitām Vā -
cijā liecina par lielu literāru ta -
lantu, uz ko grāmatas ievadā  
norādījusi arī krājuma autore.    
Ar R. V. Vīlipas gādību daži 
dzejoļi  ir sameklēti un ievietoti 
krājumā. Grāmatā ir skatāmi arī 
fotoattēli par brāļa Elmāra die-
nesta gaitām, Judītes Austrālijas 
brauciena laikā tapuši moment-
uzņēmumi, vēstuļu fotokopijas, 
tēva Eduarda Zuikas lietas ma -
teriāli un rehabilitācijas aplie -
cība, kas izsniegta 2007. gadā 
sa  skaņā ar Latvijas Republikas 
likumu „Par nelikumīgi repre-
sēto personu rehabilitāciju”.  Grā-
matas māksliniecisko ietērpu 
vei dojis Māris Garjānis.

Vienas latviešu ģimenes locek-
ļu mūža gājums veido atziņām 
bagātu, emocionālu vēstījumu 
par mūsu tautas likteni sarežģītā 
un traģiskā vēstures laikposmā. 
Ir arī izpildīta Judītes karstākā 
vēlēšanās – viņa ir atgriezusies, 
un viņas nepakļāvīgais gars ta -
gad mūs uzrunā no grāmatas 
lappusēm. 

Irēna Lagzdiņa 

OMNIBUS  SUI GENERIS
Kārlis Zvejnieks. „Zelta  cauna”. Autorizdevums. Rīga 2010. 112 lpp. 

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Kārli Zvejnieku jau varētu 
saukt par latviešu Rablē (Rabe-
lais), kas franču literātūras vēs-
turē ir pazīstamākais dakteris/
rakstnieks, arī sabiedrības vēro-
tājs un smīnētājs par novēroto. 
Kārlis Zvejnieks ir pensionēts 
ārsts, kā arī romānu un dzejas 
sējumu autors, nepieminot viņa 
izcilo darbību dažādos kultūrā-
los pasākumos, par ko viņš it 
pabieži apbalvots un atzīts. Ap -
skatāmais darbs Zelta cauna ir 
sava veida omnibus, katrā ziņā 
daudzbalsīgs, gan paplāns lap-
pušu skaita ziņā, taču pilns ar 
stāstiem, kas,  ne vienmēr nedzir-
dēti, nevarēja palikt nestāstīti,        
kā autors pats dažviet komentē 
savus stāstījumus, kuŗus varētu 
apzīmēt par mūsu likteņstās -
tiem. Šie stāsti dažādās noskaņās 
un toņkārtās ne vienmēr ir ciešā 
kauzālā vai chronoloģiskā secī -
bā, taču izteikti vienoti tādā kā 
liktenīgā saistībā. 

Sējums iesākas ar četriem por-
tretiem, katrs atšķirīgi tverts 
portretējamo biografijās, bet visi 
vienoti kā ievērojami patrioti un 
ne vienmēr, pēc autora domām, 
pienācīgi ievēroti mūsu likteņ-
gaitās. Portretu galerija iesākas 
ar Konstantīnu Čaksti, Valsts 
pre zidenta mazdēlu, Latvijas 

Centrālās Padomes (LCP) priekš-
sēdi, kas vadīja šo organizāciju 
vācu okupācijas gados, kuŗa 
gandrīz vienīgā pārstāvēja lat-
viešu tautas intereses un centās 
palikt nepadota vācu okupācijas 
režīmam. Autors īsi raksturo 
grūto situāciju, kādā atradās šī 
organizācija, kad, kā savā laikā 
sacīja, „starp akmeni un cietu 
klinti” ērtākas vietas nebija, it se -
višķi pēc vācu armijas sakāves 
pie Staļingradas 1942./1943. ga -
dā.

 Autora redzesloks mainās,         
no globālās perspektīvas pievēr-
šoties ģimenes pavarda notiku-
miem. Nākamais stāstījums ap -
raksta Olava ģimenes pavarda 
noskaņu, kas tiek brutāli pār-
traukta ar policistu ierašanos, lai 
arestētu Olavu.

Nākamo svarīgo personību 
autors min Teodoru Spādi, kas, 
nodibinoties neatkarīgai valstij, 
kļuva par Latvijas flotes admirāli 
un bija autora tēva labs draugs. 
Kad Latvijā nodibināja  padomju 
režīmu, Spādi izsūtīja uz Novo-
sibirskas akmeņlauztuvēm. Iz  sū-
tījumā Spāde apprecējās, īsti ne -
zinot, kas noticis ar viņa pirmo 
sievu un dēlu. Šī stāstījuma secībā 
lasītājs atradīs iestarpinājumus,  
piemēram, kāds būtu mīlestības 

romāniņš starp rakstnieci Mir-
dzu B. un dzejnieku Aleksandru 
Pelēci. Viņu kopdzīve, īsa un 
intensīva gultā, kā autors pie-
metina, „īsta mīlestības nebija”, 
taču autoram deva iespēju mai-
nīt stāstījuma toņkārtu, apraks-
tot „šīs dzīres mēŗa laikā”. 

Sakarā ar šo stāstījumu Zvej-
nieka omnibuss pildās ar anek-
dotiskiem iestarpinājumiem un 
viņetēm par citiem režīma līdz-
skrējējiem un pakalpiņiem, pa 
starpām pieminot arī latviešu 
bēgļu pārbraucienus uz Zvied-
riju, kuŗi pa laikam bijuši visai 
traģiski. „Zelta cauna”, kā autors 
paskaidro, nāk no Kārļa Skalbes 
dzejoļa, un „tā simboliski, dzej-
nieka vārdiem, ir brīvība, kas 
pazudusi, ieslēgta mežu biezok-
ņos”. Ikviens lasītājs ir aicināts 
pievienot savus atzinumus auto-
ra paskaidrojumiem.

Šī omnibusa tālāko daļu sauc 
„Zvani”, kad stāstījumu tonis 
mai  nās un tematika ar dažiem 
izņēmumiem koncentrējas uz 
leģionāru pieredzi. Stāstījumam 
blakus pa laikam iznirst „mēs”, 
kāda kopības apziņa, kad lasītājs 
vēro leģionāru gaitas, sākot ar 
krievu ofensīvu 1943. gadā. Stās-
tījums izseko leģionāru gaitām 
pie daudzinātās un reizēm nolā-

dētās Volchovas un Veļikajas 
upes, līdz beidzot viņi pārnāk 
Latvijas pusē pie Zilupes. Kaut 
pasaules notikumi nesekoja lat-
viešu tautas vēlmēm, sava veida 
karātavu humors dzirkstī stāstī-
jumā pa laikam it izteikti, kad 
autors atceras savas sarunas Put-
losas gūstā un vēlāk ar angļu 
virs  niekiem, kuŗus viņš apžilbina 
ar savām angļu valodas zināša-
nām.

„Zelta cauna” neatklāj daudz 
ne   pazīstamu notikumu latviešu 
tautas, it sevišķi leģionāru gaitās 

pa plašo pasauli. Šie ir stāstīju -
mi, kuŗi nedrīkstētu palikt ne  -
stā s  tīti, jo tie ierakstās mūsu   
tautas vēsturē, laikā, kad likte-
nīgais un absurdais likās iznī-
cinām traģis ko beznozīmībā. Tā 
zaudēšanu nedrīkstētu pieļaut. 
Par to pa  tei cība autoram.

Juris Silenieks  
P. S. Grāmatu varat iegādāties 

Latvijā grāmatu tirdzniecības 
vietās, kā arī Laika un BL re -
dakcijā, vai arī sazinoties ar auto-
ru – e-pasts: zvejnieks@abe.mid-
co.net.
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Līmeniski. 1. ASV prezidents. 
4. Apdzīvota vieta Limbažu raj. 
10. Jāņuzāle. 11. Vīrieša vārds 
(maijā). 12. Doties projām (no 
kādas vietas). 13. Laika posms, kas 
šķiŗ divus notikumus. 15. Vieta, 
kur upe, strauts ietek citā ūdens-
tilpē. 16. Karpu dzimtas zivs. 17. 
Vilciena ceļš. 21. Mazliet salds. 22. 
Filozofiska mācība par skaisto,     

par mākslu. 23. Ļoti uztraukt, 
uzbudināt. 25. Titāna rūda. 28. 
Blīvēt ar stampu. 29. Lietišķa do -
mu apmaiņa noteiktā nolūkā. 32. 
Ļauna burve. 34. Tādas, kas ir 
pamatā (kam). 35. Gadalaiks. 36. 
Darīt. 37. Pilsēta Limbažu raj. 38. 
Kļuvis tumšs. 39. Acu pievērša -
nās (kam). 

Stateniski. 1. Svētais vakar  - 

ē diens. 2. Dilstot kļūt mazākam, 
plānākam. 3. Rīgas pilsētas daļa. 5. 
Saldūdens zivs. 6. Posmkāju gal-
vas tausteklis. 7. Dabūt vaļā; atvērt. 
8. Stūrgalvīgi censties panākt sa -
vas gribas izpildīšanu. 9. Darbā 
gūts zināšanu, prasmju kopums. 
13. Šuvēja. 14. Satītas ritulī. 17. 
Trok šņainība. 18. Kļūt tumšam. 19. 
Iejūga piederums. 20. Smalks, 
adatveidīgs graudzāļu zieda plēks-
nes veidojums. 24. Četrstūŗi ar 
divām parallēlām un divām ne -
parallēlām malām. 25. Rīkoties tā, 
lai iegūtu (kāda) labvēlību. 26. Dar-
binieks, kas saņem un izmak sā 
naudu. 27. Pareizi reaģēt at  bilstīgi 
apstākļiem. 30. Likt, lai iet (projām), 
sūtīt. 31. Kāpostu dzimtas augi. 32. 
Salacas pieteka. 33. Jauns dzinums.     

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 42) 
atrisinājums  

Līmeniski. 1. Parasts. 4. Vendeta. 
8. Kārdinājums. 11. Tole. 12. Skai-
das. 13. Vate. 16. Sodīt. 17. Put-
ra.18. Laso. 19. Īsti. 20. Inta. 21. 
Zevs. 22. Ieva. 24. Espo. 26. Kojas. 
28. Dejot. 30. Mīms. 31. Adreses. 
32. Alba. 35. Dateļpalmas. 36. 
Salvete. 37. Stafete. 

Stateniski. 1. Paletes. 2. Slāt. 3. 
Sēdeklis. 4. Vējbakas. 5. Noma. 6. 
Anatema. 7. Indigo. 9. Sludinājums. 
10. Nakstsvijole. 14. Atlaist. 15. 
Epizods. 23. Vandzene. 25. Stieples. 
26. Kamenes. 27. Stelpe. 29. 
Trapece. 33. Pase. 34. Lava.    

Jēkabpilī 17. novembrī Tautas nama lielajā zālē rādīs Askolda 
Saulīša dokumentālo filmu „Bermontiada”, bet 18. novembrī notiks 
lāpu gājiens un ziedu nolikšana pie pieminekļa „Kritušajiem par Tē  -
viju 1918. - 1920.”, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gada-
dienai veltītais svinīgais sarīkojums ar Nacionālās operas solista Ingus 
Pētersona koncertprogrammu „Sarkanbalta debess mirdz”.

No Tilžas Balvu novadā līdz Kārsavas novada Salnavai (15 km) par 
godu Latgales atbrīvošanas cīņu 90. gadadienai notika pārgājiens pa 
Latgales partizānu kauju vietām. Pārgājienā piedalījās 2. Zemessar dzes 
novada kaŗavīri un zemessargi, Latgales novada jaunsargi, skolēni un 
citi patrioti.

Lai sveiktu Latvijas kaŗavīrus, kuŗi 18. novembrī - Valsts dzimšanas 
dienā veiks dienesta pienākumus tālu prom no mājām – Afgānistānā, 
Irakā un citviet, Aizsardzības ministrija izsludina konkursu 5. līdz        
9.klašu skolēniem “Apsveikums Latvijas dzimšanas dienā”, aicinot saga-
tavot viņiem svētku apsveikumus.

Rēzeknē 18.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 92. gada-
dienai veltītā militārā parādē piedalīsies 2. Zemessardzes novada, 
Rēzeknes garnizona kaŗavīru, zemessargu un Valsts Robežsardzes 
kolledžas personālsastāvs pie Latgales Atbrīvošanas pieminekļa „Vie- 
noti Latvijai!”. Viņi ir 9. Rēzeknes Kājnieku pulka tradiciju pārņēmēji, 
kas pirmskaŗa Latvijā soļoja parādēs Rēzeknē.

Atbalstot visā pasaulē notiekošo akciju „Katiņa – pasargāt no 
aizmirstības”, Rēzeknē 3. novembrī svinīgi atklāja memoriālo plāks - 
ni un iestādīja ozoliņu, kas veltīts pirms 70 gadiem Katiņā nogalināto 
poļu virsnieku piemiņai. Starp viņiem bija arī Rēzeknē dzimušais 
Edvards Manteifels-Cege. 

Daugavpils Vienības nama koncertzālē notiks koncerts „Rudens 
dziesma Latvijai”, kas veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai 18. novembrī. Uzstāsies Latviešu kultū-
ras centra radošās kopas un citi mākslinieki.  

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notika latgaliešu valodā 
izdotā literātūras almanacha „Olūts – 15” un kultūrvēsturiskās un 
literārās gadagrāmatas „Tāvu zemes kalendars 2011” (iznāk kopš 1939. 
gada) atvēršanas svētki. 

Aglonā atvērts sociālā atbalsta centrs bērniem „Somerseta”. Centra 
personāls – ģimenes ārste, pediatre, medicīnas māsa, pavāre un citi - 
sniegs sociālo palīdzību ne tikai bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, bet arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucēju-
miem (līdz 24 g.v.). 

Novembrī Valmierā sākas biedrības “Mediju institūts” rīkots 
semināru cikls reģionālo plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem. Bet 
Kurzemes un Zemgales reģionu laikrakstu, TV un radio 64 darbi -    
nieki jau apguvuši četru nodarbību ciklu Kuldīgā un tikuši pie 
sertifikātiem.

Pāvilostā lietošanā nodoti divi rotaļlaukumi. Viens tapis par 
Eiropas Savienības līdzekļiem aktīvitātē “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem”, otrs – par pašvaldības līdzekļiem - 13,4 tūks-
tošiem latu, par ko uzstādītas šūpoles, tīkls, soliņi, iestādītas tūjas un 
liepas. Otrs laukums izmaksājis trīs tūkstošus latu. 

Nīcas Tūrisma informācijas centrā apskatāma jauna izstāde. To 
paredzēts veidot valsts svētku noskaņās. Bet Senlietu krātuves kollek-
ciju centrā joprojām papildina vietējo iedzīvotāju sanestās lietas. 

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

Par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
no visiem reģioniem 18. novem -
brī uzaicinājis uz svētku koncer-
tu koncertzālē Lielā ģilde iz -
cilākos Latvijas cilvēkus, kas ar 
pašaizliedzīgu darbu stiprinā juši 
Latviju un palīdzējuši nest tās 
vār du pasaulē. Starp ielūgtajiem 
viesiem - dažādu balvu un sti-
pendiju laureātiem, kultūras un 
izglītības darbiniekiem, sportis-
tiem, kaŗavīriem, policistiem un 
citiem Latvijas patriotiem, ku -
ŗiem Valsts prezidents vēlas pa -
teikties, būs arī Līvānu novada 
Jaunsilavas pamatskolas ilgga-
dējā direktore Janīna Usāre un 
viņas vietniece Marija Broņka, 
jo viņu vadītā skola šoruden 
saņēma Draudzīgā aicinājuma 
gadu desmita balvu - Pūces bal -
vu nominācijā - Labākā Latvijas 
lauku skola. Pūce ir gudrības 
simbols.

Labākās Latvijas lauku skolas - 
Jaunsilavas pamatskolas direk-
tore Janīna Usāre skolas dzīvi 
vada jau 21. gadu, kā arī māca  
krievu un vācu valodu. Viņa 
saka: „Valsts svētki apliecina, 
stiprina izjūtu - lai arī mēs esam 
maza tauta, mums tomēr ir sava 
valsts, sava himna, savas tradi-
cijas, sava – latviešu valoda, kuŗā 
iespējams iegūt labu izglītību. 
Tie ir svētki arī ģimenē, kad 
aizdomājamies par vērtībām, ko 
ikdienā ne vienmēr spējam 
novērtēt.”

Jaunsilavas pamatskolā no -
vembŗa vidū, tāpat kā daudzviet 
Latvijā, norit Tēvzemes nedēļa. 
Lāčplēša dienā, 11.novembrī, 
skolā notiek patriotiski sarī ko ju-

11. un 18. novembrim veltītā Tēvzemes nedēļa

mi, kas beidzas ar lāpu gājienu 
pie Atbrīvošanas pieminekļa. 
Līvānu novada dome 18. novem-
brī rīko svinīgo vakaru, kad 
domes priekšsēdis Andris Vai-
vods pēc svētku uzrunas pa  sniegs 
Atzinības rakstus un naudas bal-
vas izcilākajiem novada ļaudīm. 
Arī Jaunsilavas pamatskolas 
paidagogi vairākkārt ir izvirzīti 
apbalvošanai, jo skolas panākumi 
mācību darbā un sabiedriskajās 
aktīvitātēs pēdējo 10 gadu laikā 
ir novērtēti ļoti atzinīgi arī Lat-
vijas mērogā - iegūta 1.vieta val-
s tī lauku skolu grupā, tādējādi 
skola ir pārspējusi daudzas Lat-
vijas mazpilsētu vidusskolas ar 
krietni lielāku skolēnu skaitu.

Direktore Janīna Usāre stāsta: 
„Jaunsilavas pamatskola ik gadus 
gatavojas 18. novembŗa Valsts 
svēt kiem ar tematiskiem saie-
tiem klasēs, ar īpašu visas skolas 
māksliniecisko noformējumu un 
svētku koncertu. Pagājušā gadā 
bija īpaši emocionāls svētku 

sarīkojums kopā ar vietējā Turku 
pagasta ļaudīm, lielākoties ar 
skolēnu vecākiem. Oriģinālās 
va  kara idejas un scēnārija autore 
bija vēstures skolotāja Ineta Biv-
bāne. Tika izmantoti mūsdienīgi 
audiālie un vizuālie techniskie 
līdzekļi, kas ļāva katram skatī-
tājam un dalībniekam izjust klā-
tienes efektu pagājušā gadsimta 
vēsturiskajos notikumos. Skatī-
tāji apbrīnoja skolēnu spējas gan 
apjomīgo tekstu zināšanā, gan 
atbilstīga klausītāju noskaņo-
juma radīšanā.

 Šogad skolas saime ir uzaici-
nāta sniegt koncertu jaunuzcel-
tajā Turku pagasta saieta namā, 
kur varēs izjust mūzikas sko lo-
tājas Skaidrītes Bulmeisteres lielo 
ieguldījumu jauno solistu un vo -
kālā ansambļa izaugsmē. Viņas 
vadībā par dziedošu kopu ar 
plašu repertuāru kļuvuši arī 
paida gogi un skolas darbinieki. 
Sa  vukārt abas deju kopas ieprie -
cina ar latviskiem deju rakstiem.

Skolas direktores vietniece 
izglītības darbā Marija Broņka 
savā amatā ir nostrādājusi 25 
gadus, un skolas panākumu kal-
dināšanā nenoliedzami liels no -
pelns ir viņas pieredzei un kon-
sekvencei, - to apliecina skolēnu 
iz cilie panākumi mācību olim-
piadās. Uzvaras laurus olimpia-
dās jau vairākus gadus plūcis 
viņas dēls Jānis Broņka, iegūstot 
pirmās vietas valstī un atzinību 
starptautiskajā fizikas olimpiadā 
Vjetnamā. Skolēni jau 10 gadus 
ieņem godalgotas vietas A. Zvej-
nieka biznesa plānu konkursā. 
Panākumi tiek gūti arī mājturī-
bas olimpiadās, bet par panā-
kumiem vizuālajā mākslā Jaun-
silavas pamatskolas skolēni ir 
bijuši Vācijā un Amerikā.

Fotografijās redzama ne tikai 
Draudzīgā aicinājuma desmit 
gadu labākās Latvijas lauku sko-
las – Pūces balvu, bet arī skapis  
ar daudzajiem kausiem par uz -
varām sporta sacensībās un 
konkursā „Jaunais Lāčplēsis”.

 Skolas direktorei Janīnai Usā-
rei pagājušā gada vasarā bija 
iespēja vērot Latviešu Dziesmu 
un deju svētkus Kanadā, Hamil-
tonā, viesoties vērienīgā noti-
kumā Sidrabenē. Tur piedalījās 
arī Līvānu novada vidējās pa  au-
dzes deju kopa „Rožupe”. Sirsnīgi 
viņus Toronto sagaidīja pati Deju 
svētku virsvadītāja Māra Sim so-
ne, ar lielu atsaucību un izpalī-
dzību Hamiltonas latvieši pieda-
lījās sadzīves apstākļu nodroši-
nāšanā. „Paldies Irēnai Tenteris 
kundzei par sirsnību un at  sau-
cību. Esam pateicīgi Zaigas kun-
dzei ar pavadoņiem par nesav-
tīgo palīdzību radušos problēmu 
risināšanā pirms mūsu atceļa uz 
Latviju. Es patiesi apbrīnoju mū -
su tautiešu spēju saglabāt savu 
latvietību svešumā vairāk nekā 
pusgadsimta gaŗumā, spēju mo -
tīvēt savus pēcnācējus jau pāris 
paaudzēs dejot latviešu tautas-
dejas, dziedāt latviešu koŗos, 
organizēt un financēt tik vērie-
nīgus svētkus, atbalstīt Latvijas 
studentus ar stipendijām un 
sniegt citu palīdzību.” 

 Valija Berkina
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Latvijas labākās lauku skolas – Jaunsilavas pamatskolas ilggadējā 
direktore Janīna Usāre un viņas vietniece Marija Broņka 
Tēvzemes nedēļā
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(Nobeigums)
Tā nu  mēs ar visu bagāžu 

sēdējām Linkolnas dzelzceļa sta-
cijas uzgaidāmās telpās uz so liem 
un gaidījām un cerējām, ka par 
mums kāds rūpēsies un gādās 
par novietošanu un tālāko, 
pretējā gadījumā mēs varētu arī 
tikt sūtīti atpakaļ uz nometni 
Vācijā. 

Ceturtā dienā tomēr mums 
pretī uz staciju atbrauca kāds 
luterāņu mācītājs un paziņoja, 
ka šodien Linkolnā esot futbola 
diena, jo ir sestdiena, un mums 
esot jābrauc viņam līdzi uz stadi-
onu skatīties futbolu. Futbols 
Nebraskā esot ļoti svarīgs noti-
kums, tas notiekot rudeņos, un 
šīs spēles nekad nedrīkstot pal-
aist gaŗām. Nekas cits neatlika kā 
paklausīt mācītāja piedāvājumam 
un doties ar visu bagāžu viņam 
līdzi uz stadionu un skatīties 
futbola spēli, no kuŗas mēs, 
protams, nekā nesapratām. Bet 
kopš tās dienas kļuvu par Ne -
braskas futbola komandas lielu 
cienītāju un atbalstītāju. 

Mācītājs bija atradis mums arī 
dzīvesvietu, un darbu salūkojām 
bez grūtībām, jo bijām brīvi no 
galvotāja pasūtītajiem notei-
kumiem. Dzīve varēja sākties 
jaunā zemē, jaunos apstākļos un 
vidē. Linkolnā jau priekšā  bija 
neseno dienu draugi no nometņu 
laikiem un iedzīvošanās notika 
neticami ātri.

Nepagāja ne gads, kad mani 
1951. gada 19. oktobrī iesauca 
oficiālā kaŗadienestā, taču die-
nesta laiks bija samērā īss 
ģimenes apstākļu dēļ. Dienesta 
vieta bija Sandiego, Kalifornijā, 
un mani ieskaitīja jūras kājniekos 
(United States Marine Corps). 
ASV pa  valstniecību ieguvu tikai 
1957. gada  8. maijā. 

1953. gada rudenī uzsāku stu-
dijas tirdzniecībā un financēs 
Nebraskas valsts universitātē, ko 
beidzu ar bachelor of science in 
business administration gradu 
1957. gada 20. jūnijā un iesaistījos 
darbā Nebraskas valsts departa-
menta nodaļā, kas pārvaldīja 
pavalsts aprūpētās iestādes un 
namus, piemēram, cietumus, 
men  tāli slimo novietnes, slim-
nīcas un veco ļaužu aprūpes na -
mus.

No 1954. gada apmēram līdz 

Ilmārs Bergmanis - astoņdesmitgadnieks
1961. gadam es dedzīgi rosināju 
attīstīt kultūrāli-sabiedrisko un 
nacionālo aktīvitāti un darbību 
Linkolnā un Omahā. Mani uz 
vairākiem gadiem ievēlēja par 
priekšsēdi Nebraskas latviešu 
pa   līdzības biedrībā, kas vēlāk 
tapa par Nebraskas latviešu bied-
rību. 

Rakstīju un izsūtīju neskaitā-
mas apellācijas ASV Kongresam, 
prasot iestāties par brīvības 
atjaunošanu Latvijai, Lietuvai un 
Igaunijai. Rīkojām demon strā-
cijas un gājienus, katru gadu 
jūlijā pieminot ASV Kongresā 
pieņemto un prezidenta paraks-
tīto Apspiesto tautu nedēļu. 
Runāju  gan Linkolnas radio un 
televīzijā,  gan arī Omahas raid-
stacijās, nemitīgi atgādinot par 
okupētās Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas stāvokli  krievu oku-
pācijas jūgā. Nodibināju ciešu 
kontaktu ar abiem Nebraskas 
senātoriem.

Pārstāvēju Nebraskas biedrību 
Amerikas latviešu apvienības 
gads  kārtējos kongresos un apvie-
nības 10 gadu patstāvēšanas 
kongresā Vašingtonā D. C. Mani 
ievēlēja valdē, un es biju vice-
priekšsēdis un informācijas biro-
ja vadītajs.

Nodibināju izdevumu Lin-
kolnas Vēstnesis, kas sekmīgi 
dar    bojās līdz pat manai prom-
braukšanai 1961. gada pavasarī.

1961. gada 23. februārī mūžībā 
aizgāja mana māte un līdz ar 
manas darbavietas likvidēšanu 
devos prom no Linkolnas, uz 
vairākiem gadiem pieņemot 
administrātīvu darbu vairākās 
konstrukciju sabiedrībās Dien-
viddakotā, Luiziānā, Kolorado, 
Kalifornijā un beidzot Johannes-
burgā, Dienvidafrikā līdz 1968. 
gada martam. Bija izdevība ap -
skatīt gandrīz visas Afrikas val-
stis no dienvidiem līdz pat 
Ēģiptei.  Uz vairākiem gadiem 
pār  traucu visas nacionālpolītis-
kā un sabiedriskā darba aktī-
vitātes. 

1969. gada 29. augustā paraks-
tīju darba līgumu ar ASV fede-
rālo valdību par darbu Čikāgā 
par FHA (Federal Housing 
Administration) par  revidentu 
un aizdevumu kontu pārbau-
dītāju, bet 1972. gada aprīlī 
pārgāju  darbā HHS  (Health & 

Human Services) līdz pat pen-
sionēšanās dienai 1998. gada 
jan  vārī. 

1970. gada 7. novembrī salau-
lājos ar Āriju A. Laimiņu no 
Klīvlandes,  un  nākamā gada 2. 
janvārī mums piedzima meita 
Maruta Marga. Šogad 7. no -
vembrī atskatījāmies uz 40 lai-
mīgi kopā nodzīvotiem gadiem. 

Ar 1970. gada sākumu atjauno-
ju  savas sabiedriski kultūrālās 
dzīves aktīvitātes Čikāgas latviešu 
sabiedrībā. 

Uzņēmos kalpot par senioru 
arī savā mūža organizācijā Val-
demārija, kuŗā iestājos savā 
samērā īsajā uzturēšanās laikā 
Kalifornijā. 

Vēl lielākas aktīvitātes laiks 
gan sabiedrībā, gan arī nacionāli 
polītiskā laukā man sākās, kad 
tiku ievēlēts par priekšsēdi Či -
kāgas Latviešu organizāciju 
apvienībā 1974. gadā, nokalpo-
jot šai organizācijā 28 gadus. 

Atkārtoti mani ievēlēja arī 
ALAs valdē,  kur biju vice priekš-
sēdis un informācijas biroja 
vadītajs. Mani aicināja darboties 
ASV Senāta Ārlietu komisijas 
vadītaja Čārlza Persija  (Charles 
Percy) ASV Senāta Iekšējā lokā 
(Inner Circle) ar plašām privi-
lēģijām tikties un darboties ar 
ASV Kongresa, valdības un Baltā 
nama vadošām personām. Vai-
rāk  kārt sagatavoju informāciju 
pārraidei uz Latviju caur Ame-
rikas Balsi un Radio Free Europe. 
Vairākus gadus aktīvi piedalījos 
vidējo pavalstu baltiešu aliancē  
Čikāgā, kā arī organizācijas di -
bināšanā Čikāgā, lai atbalstītu 
Baltijas valstu iekļaušanu NATO 
un Eiropas Savienībā. 

Divpadsmit  gadus, no 1974. 
līdz 1986. gadam vadīju Ap -
spiesto tautu komiteju. Aicināju 
katru gadu rīkot  apspiesto tautu 
demonstrāciju. Katru gadu pie 
ASV prezidenta parakstīju Ap -
spiesto tautu deklerāciju. 

Taivānas valdības aicināts, no 
11. līdz 23. jūlijam piedalījos 
Taipejā nacionālās Ķīnas svinī-
bās, pieminot Apspiesto tautu 
nedēļu.

Pārstāvēju Latviju un citas ap -
spiestās tautas, lasot lekcijas, un 
pasniedzu Ķīnas premjēram 
Čikāgā sagatavoto grāmatu 
LATVIA. 

1998. gadā mani ievēlēja par 
rīcības komitejas priekšsēdi XI 
Vispārējo Latviešu Dziesmu un 
Deju svētku organizēšanā un 
vadīšanā Čikāgā 2002. gadā no 
18. līdz 21. jūlijam. Svētki izdevās 
teicami.

 Manas sabiedriski-polītiskās  
aktīvitātes nav beigušās vēl līdz 
šai dienai. Darbojos Čikāgas 
Ziņu redakcijas kollēģijā un biju 
tās līdzdibinātājs 1975. gadā. 
Esmu konsultants  Čikāgas Lat-
viešu organizāciju apvienībā un 
pensionāra gadus pavadu,  ar 
ģimeni ceļojot  pa vietām,  kas 80 
gados vēl nav  redzētas. Kopā ar 
ģimeni vairākkārt esam bijuši 
Latvijā un manā bērnības pilsētā 
Gulbenē, kur vietējā avīzē Dzirks-
tele redaktore Māra Matisone 
vairakkārt publicēja aprakstus 
par manām  sabiedriski kultūrālās 
un polītiskās dzīves aktīvitātēm.

2006. gada maijā Nebraskas 
universitāte mani godināja ar 

„Sasniegumu (Achievement) ap -
balvojumu” (Award) īpašā cere -
monijā universitātes Champion 
klubā par nopelniem sabiedriski 
kultūrālā un nacionālā laukā.

2000. gada novembrī tiku 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu or -
deni virsnieka pakāpē par ilg-
gadēju un nenogurstošu polītisko 
un sabiedrisko darbu latviešu 
sabiedrības un Latvijas brīvības 
atgūšanas labā. To saņēmu tieši 
no Latvijas Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas rokas, 
Rīgā, Melngalvu namā, 18. no -
vembrī.

Esmu pateicīgs Dievam, ka 
man ir bijusi laba veselība, dar-
bīgs posms sabiedriski kultūrālā 
laukā, laimīga laulības un ģime-
nes dzīve un, galvenais, ka esmu 
varējis sniegt palīdzīgu roku 
nacionāli polītiskām  rosmēm 
La vijas labā, lai atbrīvotos no 
okupācijas žņaugiem un oku-
pācijas varas.

Nebraskas universitātes Austrumu korpusā 1954. gada 22. Maijā tika atklāta 
piemiņas plāksne Kārlim Ulmanim. Latviešu preses biedrības ierosinājumā ar 
ziedotāju financiālu atbalstu tei veidoja latviešu tēlnieks Burkards Dzenis.
No kreisās: Ilmārs Bergmanis, Valida Jansone, Elga Ādmine, Aivars Ronis un 
Irēne Daugule

Pieņemšanā Baltajā namā. No kreisās: Ilmārs Bergmanis, Hilarija Klintone, 
Aina Ulmane
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Ilmārs Bergmanis un Laimonis Siliņš DP nometnē

Vilcienā 1950. gada novembrī uz nometni Gronā, no turienes 
ceļš veda uz ASV. No kreisās: Ilmāra tēvs Eižens, māte Johanna 
un Ilmārs Bergmaņi
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S A R Ī K O J U M I  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 

ALBANIJA (NY)

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums vācu klubā (Schützen 
Park, 22 Cherry Street). Svētku 
uzunu teiks Ēvalds Butners. 
Dziedās sōlisti Laima Veide un 
Indulis Brošs, klavieŗpavadījumu 
spēlēs Zenta Freiberga. Andra 
Avena-Hausa pastāstīs par savu 
darbu un pieredzi maizes cep-
šanā Ņuhampšīrā. Būs izloze.

BOSTONA (MA)

Bostonā 60 gadu darbības atcere. 
Karavīru un vanagu dievkalpo-
jums plkst. 11:00 Trimdas drau-
dzes baznīcā.  Pēc tam drau -
dzes namā vanadžu „Balta 
pateicības zieda” piespraušana 
visiem dalībniekiem. Sekos svēt-
ku mielasts A. Asbergas izkār-
tojumā. Akts: Trimdas draudzes 
kora priekšnesums un vanaga V. 
Spunteļa svētku runa – „1939.g. 
Kaŗot – nekaŗot?”. Nobeigumā – 
sadraudzības brīdis – glāze vīna, 
svētku torte, kliņģeris un kafija. 
Visus laipni ielūdz DV Apvienības 
Bostonā valde.

vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Bostonas Trimdas 
draudzē (58 Irving St. Brookline). 
Svētku runu teiks Mārtiņš Bon-
dars. Vijolnieces Simonas Tal-
bergas priekšnesums. Pēc akta 
pieņemšana pie glāzes vīna un 
uzkodām. Dalības maksa par 
vismaz $10 ziedojumu. Jaunie-
šiem ieeja brīva. Rīko Bostonas 
Trimdas draudze.

BUKSKAUNTIJA (PA)

svētku tirdziņš Buks kaun tijas 
latviešu baptistu baznīcā. Varēs 
iegādāties latviešu ēdienu un 
lietotas dzintaru rotaslietas, ko 
iecienījuši amerikāņi, kuŗi 
labprāt iepērkas tirdziņā. Pērn 
ieņemtos vairāk nekā $3000 zie-
doja bērnu invalidu nometnei 
Latvijā. Šogad ienākumi pare-
dzēti Latvijas pensionētajiem 
lauku draudžu mācītājiem, ku -
ŗiem nav citu ienākumu. Dzinta-
ra rotaslietas var sūtīt Silvijai 
Augstrozei 1009 W. Sawmill Rd. 
Quakertown, PA 18951; e-pasts: 
silvijaa@aol.com 

CIEMS LATVIJA

ciemā Latvija kopā ar Gaŗezera 
un apkaimes tuvējiem kaimiņiem 
Gaŗezera Saulgriežu telpās svinē-
sim Latvijas valsts dibināšanas 
svētkus ar garīgo, laicīgo un 
kultūrālo programmu; pēc tās 
sadraudzības brīdis pie bagātīgi 
klātiem maltītes galdiem, kafijas 
un glāzes vīna. Visus sirsnīgi 
aicina ciema valde.

ČIKĀGA (IL)

Ciānas draudzes telpās, 6551 W. 
Montrose ave., Čikāgā Latvijas 
Valsts svētku akts un koncerts. 
Akta runa – LR vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs. Koncertā – 
Milvoku apvienotais Brusubārdas 
– dzimtenes koŗis un Čikāgas 
vīru koŗis, Ciānas draudzes 
koris, Kr. Barona Latviešu skolas 
koris. Sekos saviesīgs vakars. 
Iepriekšēja pieteikšanās 
saviesīgam vakaram pie Rutas 
Priedkalnes – Zirnes 773-275-
5273. Ieeja aktā un koncertā 
$ 15.00, aktā un saviesīgajā 

vakarā $ 30.00; jauniešiem līdz 
17. g.v. aktā $ 5.00.

 DENVERA (CO)

mākslinieka Austra Manguļa 
datorgrafisko darbu izstādes at -
klāšana Kolorado latviešu kultu-
ras centrā. Izstāde būs atvērta arī 
20. novembrī pirms un pēc 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojuma. Informācija, zvanot 
Ingrīdai Lēvenšteinai, tālr.:303-
424-4124.

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums; runu teiks ALAs 
pārstāvis Apvienotā baltiešu 
komitejā Pēteris Blumbergs. Būs 
priekšnesumi un vakariņas. 

līdz 3.00 un 5. decembrī pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
9.30, Ziemsvētku tirdziņš līdz 
3.00 Kolorado latviešu kultūras 
centrā. Varēs nopirkt vainagus, 
tautiskus priekšmetus, maizi, 
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un 
atspirdzinājumi. Informācija, 
zvanot Raitai Jergensenai, tālr.: 
303-424-4442.

DETROITA (MI) 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
akts; runu teiks Daugavas Vana-
gu organizācijas ASV priekšnieks 
Zigurds Rīders. 

-
juma draudzes un bērnu eglīte 
un Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties svētku cepumus, 
piparkūkas, rudzu maizi, pelē-
koss zirņus, latviskas rotas svētku 
dāvanām, latviešu grāmatas, 
keramiku, apsveikumu kartītes. 
Visi sirsnīgi gaidīti, lielie un 
mazie, arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā. Ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis. Būs siltas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th St.) Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums. Svētku runu teiks Eiropas 
parlamenta deputāts no Latvijas 
Krišjānis Kariņš. Plkst. 3.30 
Latvijas pianista Vestarda Šimkus 
koncerts. Pēc koncerta pieņem-
šana. Mirdzas Oškalnas piemiņas 
izstādē varēs aplūkot gleznas un 
latviešu rotas no nelaiķes kol-
lekcionāres atstātā krājuma. Rīko 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
organizācijas un draudzes. Ieeja 
$25 (tiem, kuŗi ieradīsies tautas-
tērpā – $15); labvēļu ziedojums 
– vismaz $50; bērniem un stu-
dentiem ieeja brīva.

4. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 2.00 Filadelfijas latviešu 
bied  rības Ziemassvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties latviešu 
rotas, keramiku, grāmatas, kar-
tītes, kalendārus, tvartus, Ziem-
svētku rotājumus, rokdarbus, 
latviešu ēdienus – piparkūkas, pī   -
rāgus, zirņus, medu, maizi, kūkas, 
pelēkos zirņus, konfektes, alu. 
Darbosies izloze. Ieejas mak  sa 
$1.

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības telpās. Programmā 
valdes ziņojumi un pārrunas par 
notikušo un gaidāmo, beigās 
dzimumdienu svinēšana un kafi-
jas galds. Viesi arvien laipni sa -
gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
18. novembrī plkst. 9.00 

karoga pacelšana pie Grand-
rapidu latviešu biedrības nama; 
brokastis un vietējo mākslinieku 
gleznu izstāde. 

 21. novembrī plkst. 4.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības. Svētku runu teiks DV 
ASV priekšnieks Zigurds Rīders. 
Ieeja visam vakaram $20. Pie-
teikšanās mielastam, zvanot 
Irēnai Vanuškai, tālr.: 616- 364-
0538 vai Olgai Jansonei 616- 
866-0427 līdz 18. novembrim. 
Rīgo Grandrapidu organizāciju 
padome

sionāru saiets. 
INDIANAPOLE (IN)

Indianapoles Latviešu sabied-
riskajā centrā (1008 W. 64 th 
Street) Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības latviešu skolā, 
skolēnu priekšnesumi. Plkst. 
5.00 sadraudzības stunda; plkst. 
6.00 svētku akts, runu teiks ALAs 
valdes priekšsēdis Dr. Juris Me -
žinskis. Koncertā piedalīsies In -
dianas latviešu biedrības koris, 
Indianapoles latviešu skolas au -
dzēkņu koris un tautasdeju kopa 
„Jautrais pāris”. Pēc koncerta 
vakariņas. Vakariņām jā  piesakās 
līdz 16. novembrim, zvanot vai 
rakstot V. Bērziņai, tālr.: 317-
896-2845, e-pasts: ompa3@aol.
com vai L. Odeiko, tālr : 317-
875-6077. Dalības maksa (tajā 
ieskaitītas vakariņas): pieau gu-
šiem $20.00; vidus skolēniem un 
studentiem $10.00; bērniem līdz 
14 gadu vecumam bez maksas. 
Rīko Indianapoles latviešu orga-
nizāciju padome.

KLĪVLANDE (OH)

Dau  gavas Vanagu apvienība 
Klīv  landē rīko Lāčplēšu piemiņas 
aktu un apvienības 59 gadu 
darbības atceres svinības Apvie-
notās latv. ev. lut. draudzes lielajā 
zālē. Būs svētbrīdis, svētku akts, 
siltas pusdienas. Uzrunu svētku 
aktā teiks ALJAs valdes priekš-
sēdis, advokāts Markus Apelis. 
ALAs š. g. rīkotā ceļojuma ,,Svei-
ka, Latvija!” dalībniece Lailas 
Kubuliņa pastāstīs par gūtajiem 
iespaidiem. Būs iespēja apskatīt 
latviešu mākslinieku ceļojošo 
gleznu izstādi. Dalības maksa 
$20.00 (ar pusdienām); skolē-
niem ieeja brīva.

tarda Šimkus koncerts.
LOSANDŽELOSA (CA)

būs atvērts visu dienu.

dibināšanas atceres sarīkojums 
plkst. 1.00; svētku runu teiks LR 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdis Arnis Cimdars.

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB infor mā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com 

MILVOKI (WI) 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā. Svētku 
runu teiks Latvijas Ārlietu min-
istrijas atašejs ASV Juris Bez-
zubovs. Dziedās apvienotais 
„Bru      su  bārdas-Dzimtenes” koris 

un Čikāgas vīru koris, diriģente 
Māra Vārpa.

piparkūku cepšana draudzes 
dievnama virtuvē. Dāmu komi-
teja aicina palīgā dāmas un kun-
gus.

Milvoku latvieši piedalīsies 
Tautību svētkos (Folk Fair 
International) State Fair telpās, 
dejojot tautasdejas un rīkojot 
izstādi; informācija: www.folk-
fair.org 

-
das, kas sāksies plkst. 10.00, 
pensionāru biedrības eglīte.

ŅUJORKA (NY) 

keru baznīcā (254 Valentine 
Lane) Jonkeros, Ņujorkā, Latvi-
jas valsts dibināšanas atceres 
akts. Runu teiks sabiedriskā dar-
biniece un jaunatnes audzinātāja 
Ingrīda Mieme. Koncertā pieda-
līsies vijolniece Rasma Lielmane 
un pianiste Arianna Goldiņa. 
Pēc akta pieņemšana Jonkeru 
baznīcas sabiedriskās telpās. Da -
lības maksa, pasūtinot biļeti 
pirms 11. novembŗa – $20.00; 
tieši pirms svētku akta: $25.00. 
Labvēļu biļetes: $75.00. Jaunie-
šiem līdz 14 gadu vecumam ieeja 
brīva. Lūdzu pieteikties iepriekš, 
rakstot Imantam Kalniņam 42 
Hackensack Street, Wood Ridge, 
NJ 07075. Čeki izrakstāmi: 
Council of Latvian Organizations 
of New York, Inc. 

Lailai Robiņai ir loma Richarda 
Nelsona lugā That Hopey 
Changing Thing. Lugu izrāda 
Public Theater (425 Lafayette 
Street New York, NY). Tālr.: 212-
967-7555. 

 Ziemsvētku 
tirdziņš Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville NY), tajā pār dos 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu mai-
zi, dzeltenmaizi, putraimdesas, 
pelēkos zirņus, jāņusieru, galer-
tu, Laimas šokolādes. Būs pusdi-
enas un izloze

PRIEDAINE (NJ) 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības. Uzrunu teiks Visvaldis 
Dzenis. Koncertā piedalīsies vi -
jolniece Una Tone un pianists 
Uga Grants. Pēc akta sadraudzīga 
pēcpusdiena un silta bufete. Ieeja 
$ 25.

SAGINAVA (MI) 
 13. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības baznīcā (128 N. Elm 
Str.); svētku runu teiks Daugavas 
Vanagu organizācijas ASV 
priekš  nieks Zigurds Rīders. Ieeja 
par vismaz 10 dolaru ziedojumu. 
Pēc akta kafijas galds draudzes 
sabiedriskajās telpās (ar gro-
ziņiem). Pie kases varēs nodot 
ziedojumus Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam, Kurzemes 
Brāļu kapiem Lestenē vai citiem 
nacionāliem mērķiem. SLK 
valde lūdz visus tautiešus apmek-
lēt šo sarīkojumu. 

4. decembrī plkst. 2.00 
Ziemsvētku tirdziņš. 

SIETLA (WA)

līdz 4.00 un 14. novembrī no 
plkst 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā. Būs 
latviešu ēdieni, varēs iegādāties 
rokdarbus, rotas, keramiku un 

citus daiļamatniecības izstrādā-
jumus

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Sietlas latviešu 
centrā. Svētku runu ,,Latvija 
tavās acīs” teiks režisore Dace 
Micāne-Zālīte. Pēc akta bufete 
(ar groziņiem). Sandras Strēles 
mākslas darbu izstāde. Dalības 
maksa $20, studentiem $10.

VILIMANTIKA (CT)

līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš (76 
Windam Road). Varēs iegādāties 
latviešu rokdarbus, keramiku, 
rotaslietas, mūzikas tvartus, kā 
arī tortes, pīrāgus, piparkūkas u. 
c. Siltas pusdienas no plkst.11.00. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 

Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

Latviešu biedrības namā Latvijas 
Valsts dibināšanas 92. gadadie-
nai veltīts svinīgs vakars. Uzrunu 
teiks PBLA Valdes priekšsēdētāja 
vietnieks Ints Rupners, dziedās 
Biedrības koris, vakara viesi tiks 
cienāti ar kliņģeri un kafiju. 
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00. 

Lat  viešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

VAŠINGTONA (DC) 

17. novembrī plkst. 6.15 latviešu 
filmas ,,Medības” (The Hunt) 
izrāde latviešu valodā ar uzrak-
stiem angļu valodā AFI Silver 
Theatre & Cultural Center 8633 
Colesville Road Silver Spring, 
Maryland 20910; tālr.: 301-495-
6720; e-pasts: silverinfo@afi.com 

vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Vašingtonas latviešu ev. 
lut. draudzes namā (400 Hurley 
Avenue Rockville, Maryland 
20850). Dievkalpojumā pieda-
līsies vijolniece Margarita Krei-
na. Svētku aktā runu teiks Ei -
ropas Parlamenta deputāts no 
Latvijas Dr. Krišjānis Kariņš. Pēc 
oficiālās daļas pieņemšana. Ieejas 
ziedojums vismaz $15.00, ALJAs 
biedriem $10, skolēniem ieeja 
brīva. Atlikums – Vašingtonas 
jauniešu, 2x2 nometnes dalīb-
nieku, atbalstam. Rīko Latviešu 
organizācijas Vašingtonā.

DIEVKALPOJUMI 

Trimdas dr.: 14. nov. plkst. 
11.00 kaŗavīru piemiņas un Bos-
tonas DV apvienības 60 gadu 
darbības atceres dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. svinības draudzes 
zālē. 21. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg.; plkst. 
2.00 svecīšu svētbrīdis Getze-
manes kapsētā. 28. nov. plkst. 
11.00 adventa pirmās svētd. 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mingina.

 
lut. dr.: 14. nov. plkst. 3.00 
Lankasterā Latvijas valsts dibi-
nā  šanas atceres un visu svēto 
dienas dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
programma un kafijas galds. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone. 

(Turpināts 18.lpp.)
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21. nov. plkst. 11.00 Aple-
bachsvilā Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk. Buks-
kauntijas baptistu draudzē, māc. 
Dr. U. Ukstiņš un māc. Dr. A. 
Ziedonis. Pēc dievk. azaids.

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
14. nov. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk., pēc dievk. 
svētku akts. 21. nov. mirušo pie-
miņas dievk. ar dievg. 28. nov. 
Adventa pirmās svētd. dievk. 5. 
dec. Adventa otrās svētd. dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. draudzes un 
bērnu eglīte un Ziemsvētku tir-
dziņš. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema. 

 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road): 14. nov. plkst. 11.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 21. 
nov. plkst. 11.00 mirušo pie-
miņas dievk. ar dievg. 28. nov. 
plkst. 11.00 Adventa pirmās 
svētd. dievk. 5. dec. plkst. 11.00 
Adventa otrās svētd. dievk. 
Vilmingtonā dievk. plkst. 3.00; 
pēc dievk. kafijas galds. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.org 

 Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 14. nov. 
dievk. Dievk. baznīcā sākas 
plkst. 10.00, visi ar dievg. Māc. I. 
Larsena (70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090), tālr.: 269-
637-4847; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.
net 

dr. Māc. Biruta Puiķe, 14. nov. 
plkst.10:00 dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma sadraudzības 
stun  da. 21. nov. plkst.10:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Ziedot pār-
tiku. 28. nov. plkst. 10:00 Ad -
venta pirmā svētdiena. Diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kafija. 

Bībeles stundas Kalamazū 4. 
nov. plkst. 15:00 un ciemā 
„Latvija” 21. nov. plkst. 16:00 

dr.: 14. nov. plkst. 12.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 

ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): Māc. Dr. 
S. Eglīte. 

.: 
14. nov. plkst. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. 
(University Lutheran Church, 
120 S. Harrison Ave., East 
Lansing, MI), māc. L. Vīksne. 
Pēc dievk. svētku akts, māc. Aijas 
Greiemas (Graham) svētku runa, 
priekšnesumi un dziesmas. Pēc 
akta aukstais galds. Ieeja: ziedo-
jums $10 Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzejam.

dr.: 14. nov. dievk. ar dievg., 
māc. A. Ozoliņš. 21. nov. Mirušo 
piemiņas dienas dievk. 28. nov. 
adventa pirmās svētd. dievk ar 
dievg. 5. dec. Adventa otrās 
svētd. draudzes 60 gadu jubilejas 
dievk. ar dievg. 12. dec. Adventa 
koncerta dievk. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps. 

Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
18. nov. plkst. 11.00 kopīgs 
dievk. ar Vilimantikas draudzi 
Mančesteras draudzes dievnamā 
(Garden & Winter Str.), dievk. 
vadīs vikāre māc. D. Salnīte . Pēc 
dievk. lejas zālē Latvijas valsts 
dibināšanas atcere sarīkojums, 
svētku runu teiks režisore Dace 
Micāne Zālīte.

Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 14. nov. 
dievk. angļu valodā ar dievg. un 
uzrunu bērniem. 18. nov. dievk., 
dziedās dziedās apvienotais 
„Brusubārdas-Dzimtenes” koris. 
21. nov. mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg. 28. nov. Adventa 
pirmās svētd. dievk. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. 2. dec. plkst. 10. 
Bībeles stunda, pēc tās 
pensionāru bied rības eglīte. Māc. 
L Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr.: Māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Ki ney-
ko. 14. nov. plkst. 13:30 Drau  -
dzes dievnamā Īstbransvikā 
dievkalpojums (12 Gates Ave 
East Brunswick). 21. nov. plkst. 
11:00 Svētbrīdis Latvijas valsts 
svētku sarīkojumā Priedainē.  
28. nov. plkst. 13:30 Draudzes 
diev namā Īstbransvikā (12 Ga  tes 
Ave East Brunswick) dievkalpo-
jums ar dievgaldu, pirmā Ad -
venta svētdiena. 

 13. 
nov. Seafarers & Intl House 
Manhatanā (123 E. 15th St.) 
plkst. 2.00 dievk. māc. L. Saliņš. 
14. nov. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars. 18. 
nov.plkst. 7.00 Salas bazn. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., māc. L. Saliņš; Īstoranžā 
plkst. 1. 00 Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres dievk. 21. nov. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 28. nov. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
Adventa pirmās svētd. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 Adventa pirmās svētd. 
dievk., māc. L. Saliņš. 5. dec. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. Ad -
venta otrās svētd. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
adventa otrās svētd. dievk. māc. 
L. Saliņš.

. 
(128 N. Elm St.): 21. nov. dievk., 
26. dec. dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 1.00, māc. R. Frank-
lins. Pēc dievk. sadraudzības 
stunda. 

.: 13. 
nov. plkst. 12.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. ar 
dievg. Grace Luteran Church 
(3993 Park Boulevard, San 
Diego, CA 92103), māc. D. Ka -
ņeps; pēc dievk. svētku prog-
ramma sarīkojumu telpās. 11. 

dec. Ziemsvētku dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds.

. 
(425 Hoffman Ave.): dievk. 14. 
nov. (pēc dievk. svētku akts) un 
28. nov. ar dievg. Pēc dievk. 
kafijas galds. 

Māc. Kārlis Žols, e-pasts: 
kazols@msn.com Informācija: 
www.lvnc.org 

.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal -
niņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes Kal-
niņas tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

(11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 14. nov. plkst. 10.30 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res dievk. 21. nov. plkst. 10.30 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
29. nov. plkst. 10.30 Adventa 
pirmās svētd. dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

dr.: 21. nov. plkst.2.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres un 
Lāč  plēšu dienas dievk. Trīs-
vienības bazn. (35 Furman Str.), 

prāv. O. Sniedze, ērģeles un 
oboju spēlēs D.Vitušinska-
Baltazara; dz. lapiņas. 

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 14. 
nov. plkst. 11. varoņu pieminē-
šanas dievk.; 18. nov. plkst. 1.30 
svētbrīdis, plkst. 2.00 dziedāsim 
Latvijas valsts himnu ,,Dievs, 
svētī Latviju!”, atsaucoties Lat -
vijas prezidenta Valža Zatlera 
aicinājumam latviešiem visā 
pasaulē turpināt Latvijas 90. 
gadadienā iesākto tradiciju plkst. 
9.00 vakarā pēc Latvijas laika 
nodziedāt Valsts himnu neatka-
rīgi no atrašanās vietas. 21. nov. 
plkst. 11. mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg.; novembrī dzimušo 
apsveikšana; plkst. 4.00 svecīšu 
svētbrīdis Rock Creek kapsētā. 
28. nov. plkst. 11. Adventa pirmā 
svētd. dievk. ar dievg. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org Tālr. 
bazn.: 301-251-4151. Māc. A. Vārs-
berga Pāža, tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

dr.: 1. dec. pkst. 11.00 Adventa 
dievk. ar dievg., māc. D. Salnīte. 
19. dec. plkst. 11.00 adventa 
dievk., diak. I. Kaņeps; pēc dievk. 
lejas zālē draudzes eglīte. 24. 
dec. plkst. 4.00 Ziemsvētku 
dievk., laju māc. I. Gorbants.

(Turpināts no17.lpp.)

SAGAIDĪSIM 2011. GADU PRIEDAINĒ
Piektdien, 31. decembrī

Ieskandināsim Jauno gadu kopā ar izcilo Dailes teātra 
dziedošo aktieri  

Jāni Paukštello,
kurš priecēs mūs ar savu koncertu Vecgada vakarā, izpildot 

gan jaunas,gan sen pazīstamas dziesmas.
Lustīgu dancošanu garantēs vācu

akordeonists William Austs
Siltas vakariņas, bārs, šampanietis 
Sākums plks’t: 8:00 PM  Ieeja $ 50

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 25. decembrim,
 iemaksājot 50% - čeku sūtit uz:

New Jersey Latvian Society
1017 State Route 33, Freehold, N.J. 07728

Informācija www.priedaine.com
Telefons: 732-610-8227

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Aicinām pieteikties Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) direktora/s darbam:

* Kandidātam/ei ir jābūt ASV vai Kanādas pilsonim/ei,
jeb ar derīgu ASV darba atļauju (t.s. “zaļā karte”).

* Kandidātam/ei ir nepieciešama tekoša latviešu un angļu valoda.
* Vēlams, ka kandidātam/ei būtu paidagoģijas grāds un vismaz 3-5 gadu darba 

pieredze ar vidusskolas vecuma bērniem.
* Vēlams, ka kandidātam/ei ir iespēja uzņemties šo darbu uz 3-5 gadiem.

Darba pienākumi sāksies 2011. gada 3. janvārī.

Lūdzam nosūtīt CV līdz š.g. 30 novembrim uz garezers@garezers.org vai
Latvian Center Garezers

57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, MI 49093
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NAUDAS P�RS�T�JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l�dz $100 - $20
no $101 l�dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV�dol�ros.  Pieg�de R�g� $11,
�rpus R�gas $0.40/km, min. $19.

Pieg�d�jam summas l�dz $1000.

L�dzu nos�tiet v�stuli ar s�t�t�ja
un sa��m�ja v�rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor�d�jumu par
summu kop� ar �eku rakst�tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L�dzu zvan�t Krist�nei:

(973) 746-3075

K�rtojam nodok�u un citus
maks�jumus Latvij�!

 Latviešu
Saldskābmaize

 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

Sācis darboties tīmekļa veikals, kuŗā piedāvā latviskas preces un mākslas darbus. Izraudzīto gleznu, 
grāmatu, rotaslietu u.c. iespējams ātri un ērti pasūtināt un iegādāties, izmantojot mājaslapu

 www.qwerto.com

Piedāvājuma klāstā ir gan Latvijas, gan arī ārpus Latvijas dzīvojošo daiļamata meistaru, rotkaļu, 
audēju, mākslinieku darbi. Te varat iegādāties tiklab latviešu populārāko rotu un pazīšanās zīmi 
Nameja gredzenu, kā arī cimdus, zeķes, jostas, saktas utt.

Mūsu piedāvājumā ir arī gleznas, piemēram, Aijas Princes ziedi un ainavas un Itālijā mītošās Līvas 
Pakalnes neparastās noskaņu gleznas. Ir arī grāmata „Citāda Latvija” – grezns fotoalbums, kas vēstī 
par Latviju 100 fotogrāfijās no putna lidojuma. 

Preču klāsts ik nedēļu tiek papildināts. Tūlīt mūsu piedāvājumu papildinās dažādi suvenīri un rotaļ-
lietas bērniem no koka un kartona. 

Aicinām uz sadarbību ASV, Kanadā, Austrālijā un citur mītošos latviešu māksliniekus un meistarus!

Kopsim, popularizēsim un padarīsim plaši pieejamus latviskos daiļamata un mākslas darbus!

Iepazīsimies – qwerto.com!

DVD “Patiess stāsts” 
lieliska dāvana ikvienam! 
Tajā atspoguļota mācību 
metodika par veselības 

sakārtošanu paša spēkiem. 
Metodes autore - Latvijā 
pazīstamā Inese Zinģīte! 

Rīvēšanās metode, ko viņa izstrādājusi, pārliecina, ka āda 
ir jākustina gluži tāpat, kā trenējam muskuļus un sirdi. 
DVD ierunāts latviešu, krievu, vācu un angļu valodās. 

Īpaša cena ASV un Kanadā $ 9.99

 www.yourhealthylife.us         (415)-568-6257, Sandra

PĀRDOD VAI IZĪRĒ IEKĀRTOTU MĀJU RĪGĀ!                                                   
Platība 300 m2, zeme 1600 m2. Būvēta 2006. gadā no kvalitatīviem 

materiāliem un dizaina elementiem.                                                                    
1. stāvā virtuve, viesu halle, birojs, sauna ar tualeti un dušu,                        

saimniecības telpa, tualete, 3 auto garāža.                                                         
2. stāvā 3 guļamistabas, 2 vannasistabas, halle, balkons.                            
Cena: $ 499.000. Vairāk info pa telefonu (916)-346-5423, Ģirts
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*Šis pieredzējušais direktors tā arī nav piepildījis 
savu mūža sapni. Viņa mūža sapnis ir uzrakstīt 
pasaciņu par mārīti. Līdz šim tas nav izdevies. Nu, 
lai tagad veicas! 

Bērni dzied
Šā gada 9. un 11. oktobrī Rīgā, Valtera un Rapas grāmatnīcā notika 

Čikāgas Piecīšu jaunās nošu grāmatas „Visiem latvju bērniem” 
atvēršanas svētki. Tos kuplināja Latvijas Radio bērnu ansambļa 
„Dzeguzīte” (vad. Daila Martinsone) priekšnesumi kopā ar Albertu 
Legzdiņu, Armandu Birkenu un Loriju Vudu. Sarīkojumi bija kupli 
apmeklēti. Jaunā grāmata kopā ar disku tika naski pirkta, klātesošie 
izmantoja izdevību dabūt leģendāro „piecīšu” autografus. 

(Par grāmatas iegādāšanās iespējām – skat. reklāmu!)

Bērni joko
*Mūsu korespondents satika Imantu Kalniņu 

pirms vēlēšanām. Viņš bija pārdomās – „Par ko 
balsot? Par labu Latviju vai par Pirmo partiju? 
Nesaprotu! Ja balsotu par Pirmo partiju, būšu 
pirmais. Bet, ja balsošu par labu Latviju, būšu 
labs. Nu, tiešām nezinu. Labāk uzrakstīšu kādu 
simfoniju.”

*Korespondente Maija Lazda apciemoja Saskaņas centru. Un 
ko viņa tur ieraudzīja? Saskaņas centrā valdīja nesaskaņa. „Kas 
notiek?” viņa jautāja. „Nu, mēs te cenšamies noskaidrot, kuŗš 
no mums dabūs visvairāk krustiņu.”

*Saskaņas centrs ļoti vēlas uzvarēt, jo tad varētu iedzert olīvu 
martini un likt kājas uz galda. Tā būtu laba dzīve, bet ko darīsim 
mēs? Tāpat no šī martini nedabūsim ne olīvi. Vai ir vērts balsot 
par Saskaņas centru?

*Nils Ušakovs pārtraukts pusvārdā. Izcēlās milzu tracis, 
un Nilam tika izmaksāta kompensācija 10 tūkstošus latu. 
Tad, lūk, kur pazūd budžeta nauda!

Ak, Nil, Nil!

Helēna Ērgle, 11 gadi 
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L atv i jā  un Ameri k ā

Matīss Kukainis piedzima 
Detroitā, viņš ir Aijas un Jāņa 
Kukaiņa dēls (Jānis Kukainis         
ir bijušais PBLA priekšsēdē -    
tājs un bijušais Amerikas Lat-
viešu apvienības (ALA) priekš-
nieks. Matīss ir absolvējis De -
troitas Latviešu skolu, Garezera 
vasaras vidusskolu, Mičigānas 
pavalsts universitāti (Michigan 
State Uni versity) mehānisko in -
ženieru fa  kultāti (B.S.M.E. - 
Bachelors of Science – Mechanical 
Engine er ing), Mičigānas pa -
valsts jurisprudences augstsko -
lu (J.D. Juris Doctor - Michigan 
state College of Law), ieguvis 
maģistra grādu (LL.M) starp-
tautiskās un Eiro pas Savienības 
tiesībās Rīgas Juridiskajā augst-
skolā un patlaban mācās dok-
torantūras prog rammā Latvijas 
Universitātē, pē  tot Eiropas Sa -
vienības konku rences tiesības. 

Matīss Kukainis ir zvērināts 
ad  vokāts Latvijas Republikā, 
kva       lifikāciju ieguvis, nokārtojot 
Latvijas Zvērinātu advokātu ko -
lē  ģijas eksāmenu (Latvijas Bar 
Exam), kā arī ir zvērināts advo-
kāts (Attorney at Law) Ilinoijas 
pavalstī, ASV.

Matīss Kukainis ir arī part-
neris advokātu birojā „Spīgulis 
un Kukainis”Latvijā. 

Kā izdomāji pārcelties uz 
Lat   viju?

2004. gada maijā absolvēju 
jurisprudences studiju fakultāti 
Mičiganas pavalsts  universitātē, 
pārcēlos uz Čikāgu, Ilinoisu, un 
tad pretendēju un nokārtoju 
Ilinoisas pavalsts advokatūras 
eksāmenu 2004. gada jūlijā.         
No 2004.gada līdz 2006. gada 
septembrim strādāju par advo-
kātu Čikāgā. Čikāgā bija jauki 
dzīvot, vasaras ideālas un siltas, 
ar pludmali blakus debes-
skrāpjiem, bet ziemas diezgan 
aukstas un vējainas. Sāku do -
māt, vai visu savu mūžu nodzī-
vošu Čikāgā... izdomāju, ka nē, 
tā nebūs, ir vēl daudz cits, kas 
man ir dzīvē jāredz un jāpie-
dzīvo!

Tātad -  kāpēc izvēlējies Lat-
viju, nevis kādu citu zemi?

Pārcēlos uz Latviju jo, kā jau 
zināms, man ir latviešu saknes, 
tēvs un māte dzimuši Latvijā         
un pēc otrā pasaules kara viņi         
ar ģimenēm devās bēgļu gaitās 
un nokļuva ASV. Es 2003. gadā 
mācījos apmaiņas programmā 
Rīgas Juridiskajā augstskolā. 
Tātad tajā laikā iesāku maģistra 
programmu (LL.M.) Starptau-
tiskajās un Eiropas Savienības 
tiesībās. Pabeidzu pusi program-
mas, bet tad bija jāatgriežas 
Mi čiganā, lai pabeigtu iesākto 
jurisprudences programmu Mi -
čiganas pavalsts universitātē. Iz -
lēmu pārcelties uz Latviju un 
nobeigt minēto LL.M. prog-
rammu un tad skatīties, ko da -
rīt tālāk. 2007. gada vasarā ab -
solvēju Rīgas Juridisko augst-
skolu, iegūstot maģistra grādu 
Starptautiskajās un Eiropas Sa -
vienības tiesībās.  

Vai tajā laikā nedomāji pa  -
likt Latvijā? 

Sākumā nebiju izlēmis, bet, 

No Detroitas uz Rīgu
Kārļa Salmiņa intervija ar zvērinātu advokātu Matīsu Kukaini

ka  mēr mācījos Rīgas Juridiskajā 
augstskolā, vairākas kompāni -
jas man piedāvāja projektus, 
daudzi projekti bija saistīti ar 
ASV preču zīmēm (United States 
Trademarks) un citi ar kompā-
niju pirkšanu un apvienošanu 
(Mergers and Acquisitions). Tā -
dēļ dibināju pats savu firmu 
”KLT Legal & Tax”, kas sniedza 
konsultācijas par nodokļiem un 
juridiskajiem jautājumiem. Ar 
katru mēnesi bizness attīstījās, 
līdz ar to vairāk un vairāk sak  -
nes tika iedzītas te, Latvijā.

Bet tu esi nokārtojis Latvijas 
arī advokatūras eksāmenu? 

Jā. 2007. gadā nokārtoju. Esmu 
viens no 3 vai 4 ārzemniekiem, 
kuri ir nokārtojuši advokatūras 
eksāmenu. Uzņēmums veik- 
s mīgi strādāja, tādēļ nodomāju 
pretendēt uz advokatūras eksā-
menu. 

Kāds bija eksāmens?
Eksāmens pats bija ļoti sarež-

ģīts. Pirmajā diena bija raks -
tisks eksāmens, savukārt otrajā 
dienā – mutisks eksāmens. Raks-
tiskā eksāmena daļā bija uzdots 
kāzuss (hypothetical scenario), 
bija jāuzraksta atbilde pieprasītā 
formā, piemēram, kā prasības 
pieteikums vai apelācijas sū  dzī-
ba. Tad otrajā dienā mutiskajā 
eksāmenā 6 cilvēki, daži advo-
kāti un daži tiesneši kādu pus -
stundu uzdeva jautājumus par 
dažādām tēmām. Ja pretendents 
veiksmīgi nokārtoja rakstisko 
un mutisko eksāmenu, tad tas 
kļuva par zvērinātu advokātu.

Kā atšķiras „jurists” no 
„zvērināta advokāta”?

Atšķirība ir ļoti būtiska, zvē-
rinātam advokātam ir vai nu 1) 
jāstrādā vismaz 5 gadus par ju -
ristu un jānokārto eksāmens         
vai 2) ir jāstrādā 3 gadus par ad -
vo kāta palīgu un jānokārto vai-
rāki eksāmeni. Advokātiem arī 
ir jāievēro Latvijas Zvērinātu 
advokātu kolēģijas ētikas ko -
dekss, juristiem nav līdzīga ēti-
kas likuma, kurš tiem būtu 
jāievēro.

Jurists ir cilvēks, kas ir pabei-
dzis bakalaura studijas juris-
prudencē. Ļoti atšķiras no ASV 
sistēmas, jo Amerikā drīkst ie -
stāties jurisprudences skolā        
(law school) tikai tādā gadīju -
mā, ja ir iegūts baklaura grāds 
universitātē. Latvijā tā nav, jo 
tūlīt pēc vidusskolas pabeigša-
nas var mācīties juridiskajā 

fakultātē. Tātad pēc tam, kad 
stu  dents absolvē juridisko fa -
kultāti un iegūst bakalaura grā-
du, viņš skaitās jurists, bez jeb-
kādu valsts vai štata/apgabala 
kvalifikācijas eksāmenu kārto-
šanas. 

Kā tad pārtulko angliski 
„jurists”? ”Paralegal”?

Nu te rodas ārzemniekiem        
tās neskaidrības. „Jurists” tiek 
tulkots angliski kā „lawyer”, 
savukārt „zvērināts advokāts” kā 
„attorney” vai „licensed attor-
ney”, vai „sworn advocate”.

Amerikā „lawyer” un „attor-
ney” ir vairāk vai mazāk viens 
un tas pats. Bet tā nav Latvijā. 
Latvijā juristi NAV nokārtojuši 
kvalifikācijas eksāmenu („Bar 
Exam”), savukārt zvērināti advo-
kāti IR to nokārtojuši un ir 
vairākus gadus strādājuši ju  ri-
diskajā sfērā, un, kā jau minēju, 

juristiem nav ētikas kodeksa,    
kas tiem ir jāievēro, advokātiem 
tāds ir.

Iesaku visiem konsultēties ti -
kai ar zvērinātiem advokātiem, 
jo tie ir pierādījuši, ka saprot 
Latvijas likumus, un tiem ir zi -
nāma pieredze.

Kādas juridiskās konsultā-
cijas visbiežāk pieprasa ār -
zemju latvieši?

Ir dažādi jautājumi, bet vis-
biežāk – par nekustamo īpašu-
mu mantošanu, pirkšanu, pār-
došanu un iznomāšanu, kā arī 
par nodokļiem un uzņēmumu 
dibināšanu un darbību.

Kādus ieteikumus vari dot 
ārzemju latviešiem, lai tie ne -
tiktu apkrāpti vai „apvesti ap 
stūri”?

Sadarbojieties tikai ar zvēri-
nātiem advokātiem, kuriem ir 
advokātu tiesības Latvijā.

Esmu redzējis sludinājumus 
ārzemju latviešu laikrakstos,  kur 
sludinājumos lasāms, ka kāds 
”advokāts”, kuram ir advokāta 
licence vai nu ASV vai Kanādā 
piedāvā juridiskās konsultācijas 
Latvijā. Tad ap  skatos Latvijas 

Zvērinātu advo kātu kolēģijas 
sarakstos un ie  raugu, ka šie 
”ārzemju advokāti” NAV 
advokāti Latvijā!

Ja minētie „ne-Latvijas advo-
kāti” nav pietiekami kompetenti 
Latvijas likumos un Latvijas 
likumdošanā vai paši nav pie-
tiekami kompetenti un/vai gud-
ri, lai nokārtotu Latvijas Zvē-
rinātu advokātu kolēģijas eksā-
menu, kā jums šķiet, vai šie „ne-
Latvijas advokāti” ir pie tiekami 
kompetenti pārstāvēt jūsu in -
tereses Latvijā? 

Minētā eksāmena nokārtoša-
na apliecina, ka cilvēkam ir vis-
maz kaut kādas pamatzināša - 
nas par Latvijas likumiem un 
Lat  vijas tiesu sistēmu. Ja cilvēks 
nespēj nokārtot eksāmenu, kas 
apliecina pamatzināšanas Lat-
vijas likumos, kā var mierīgu 
prātu uzticēties šādam cilvēkam 

un gaidīt no viņa korektas juri-
diskas konsultācijas? 

Sludināšanās laikrakstos un 
in  ternetā, ka cilvēks ir „advo-
kāts” Latvijā, ir neētiska un ir 
uzskatāma par tīšu maldinā-
šanu.

Analoģiska situācija būtu, ja 
kāds advokāts, kam ir tikai un 
vienīgi tiesības praktizēt par 
advokātu Latvijā, ieliktu sludi-
nājumu Ņujorkas avīzē angļu 
valodā un rakstītu „Attorney in 
New York”. Ja jums būtu nepie-
ciešama juridiska konsultācija 
Ņujorkā, jūs loģiski gribētu ad -
vo kātu, kurš pārvalda Ņujorkas 
likumus un tiesas, NEVIS Lat-
vijas likumus un tiesības! Ja    
jums ir vajadzīga juridiska          
kon  sultācija Latvijā, loģiski,             
ka va jag advokātu, kurš ir li -
cencēts (kam ir tiesības prak-
tizēt) Latvijas Republikā, nevis 
ASV, Kanādā, Bulgārijā vai 
Āfrikā!

Iesaku ārzemju latviešiem 
pievērst uzmanību pilnvarām. 
Tām ir jābūt ļoti specifiskām        
un tās ļoti uzmanīgi jānofor -      
mē. Iesaku tikai un vienīgi pa -

rakstīt pilnvaru, ja to ir sastā -
dījis vai pārskatījis advokāts, 
kuram uzticaties. Es varētu uz -
rakstīt vairākas grāmatas ar epi-
zodēm, kur cilvēki paraksta          
pilnvaras, kuras ir pārāk „pla-
šas”, un viņi zaudē savus īpa-
šumus un nekādi nevar tos at -
gūt, pilnvara parakstīta, un  pil-
nvaras devējs pats vainīgs, ka 
tādu ir parakstījis.

Arī apsaimniekošanas līgu -       
mi – (Property Management 
Agreements) un jebkādus citus 
līgumus ir rūpīgi jāpārlasa        
pirms parakstīšanas, un šai 
sakarā iesaku konsultēties ar 
uzticamu advokātu. Es esmu 
redzējis ārzemju latviešu pa -
rakstītus līgumus, kas ir ārkār-
tīgi vienpusēji, un tikai trenēta 
acs daudzas netaisnības var           
pa  manīt. Tātad – pirms paraks-
tāt jebkādu līgumu Latvijā, 

konsul tējieties ar uzticamu vie-
tējo ad  vokātu un pat ar jūsu 
ASV ad  vokātu.

Es iesaku būt ļoti uz  manī -
giem, sadarbojoties ar ap  saim-
niekošanas firmām. Ir miljons 
iespēju apkrāpt cilvēkus ar ap -
saimniekošanas līgumiem. Lūk, 
divi piemēri:

Apsaimniekošanas līguma 
termiņš

Tikai ārkārtējos gadījumos 
iesaku parakstīt apsaim nie-
košanas līgumu, kura termiņs 
pārsniedz 1 (vienu) gadu. NE -
KAD neparakstīt apsaimnie ko-
šanas līgumu, kas ir derīgs uz          
5, 10, 20, vai pat 30 gadiem!              
Ja kāda firma piedāva slēgt 
līgumus uz 30 gadiem! Nē, nē, 
nē! 

Ienākumi
Bieži redzu šādu punktu lī -

gumos:
„...apsaimniekotājs saņem 3% 

(vai 10% vai citu procentu ap -
mēru) no nama ienākumiem 
pēc izmaksām”.

Amerikas Tirdzniecības palātas pārstāvju tikšanās ar premjerministru Valdi Dombrovski

(Turpinājums 8. lpp.)
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DVD ar nosaukumu “8 brī-
num lietas, ko latvieši jopro -
jām dara” ("8 Amazing Things 
That Lat vians Still Do")

Lai saglabātu un popularizētu 
senās amatu prasmes, Nema-
teriālā kultūras mantojuma vals-
ts aģentūra (NKMVA) izdevusi 
Vides Filmu studijas veidoto vi -
deomateriālu “8 brīnumlietas,  
ko latvieši joprojām dara.” Filma 
ir latviešu valodā ar subtitriem 
angļu valodā, tās garums - 107 
minūtes. Tā lieti noderēs par 
uzskates materiālu latviešu sest-
dienas skolās un nometnēs. As -
toņas brīnumlietas, kas iemūži-
nātas DVD, ir maizes cepšana 
Vi  ļakas novadā, puzuru veido-
šana Jelgavā, lielo lakatu aušana 
Piebalgā, nēģu zveja Salacgrīvā, 
peterņu pīšana (no lina auklas 
pītas vīzes) Ludzā, seno mūzikas 
instrumentu izgatavošana Gai-
galavā, vienkoču darināšana Lī -
gatnē un cimdu adīšanas skola 
Rucavā. Filma veidota divās da -
ļās – pirmā iepazīstina ar ama -       
tu meistariem viņu ierastajā ik -
dienas vidē, savukārt otrā pa -
rādīts, kā katram pašam apgūt 
konkrēto prasmi vai amatu. 

DVD iespējams iegādāties Ne -
materiālā kultūras mantojuma 

valsts aģentūrā Rīgā, Pils lau ku-
mā 4, trešajā stāvā. www.nkmva.
gov.lv Informācija pa tālruni 
67228985.

Etnotranss
Auļi
Dūdu un bungu mūzikas ap -

vienība “Auļi” šā gada 20. okto -
brī laidusi klajā savu nu jau      
trešo albumu „Etnotrans”, kurš 
vienlaicīgi ar iznākšanu Latvijā   
ir pieejams arī visā Eiropā, pa -
teicoties izdevēja KMC “Laus -
ka” sadarbībai ar pasaules mū -
zikas izdevēju Westpark Vācijā. 
Dūdinieki un bundzinieki, des-
mit mūziķu grupa „Auļi” ar savu 
sparu un enerģiju ir spējusi aiz-
raut klausītājus dažādos festivā-
los un pasākumos gan Latvijā, 
gan pāri robežām. Paralēli kom-
paktdiska formātam tikai Lat -
vijā būs pieejams arī ekskluzī -
vais albuma variants - dizaina 
grā  matiņa, kurā kopā ar kom-
paktdisku ir iekļauts apjomī - 
gāks vizuālais materiāls. Albumā 
„Etnotranss” “Auļi” pirmo reizi 
sa  darbojas ar pazīstamo rakstnie-
ci Laimu Muktupāvelu, kura, 
iedvesmojusies no “Auļu” mūzi-
kas, uzrakstījusi savu „Etnotran-
sa” vīziju. 

Latviešu sadzīves tradīcijas 
un godi

Jumava

Vai zināt, ko senie latvieši svi-

nēja 2. jūlijā? Vai zināt, ko dēvē 
par Bišu Dievu? Grāmatā “Lat-
viešu sadzīves tradīcijas un go -
di” ir atrodams viss, lai svinētu 
latviešu svētkus pēc senlatvie -       
šu metodēm – sākot no ikdie - 
nas rituāliem un beidzot ar 
maltīti, kas jāliek galdā māji-
niekiem un viesiem. Katru svēt-
ku aprakstu papildina krāsai -      
nas fotogrāfijas, skanīgas tautas-
dziesmas un vērtīgi ticējumi.

Diānas Karašas 160 lpp. grā-
mata „Latviešu sadzīves tradī-
cijas un godi” uzrunā ar savu 
latviskumu. Katram, kas vēlas 
uzzināt ko vairāk par latviešu 
tradīcijām, šis padomdevējs būs 
noderīgs!

Latgale un tās ļaudis
Latgales kultūras centra iz  dev-

niecība

„Latgale un tās ļaudis” ir pir-
mais izdevums pēdējo gadu 

laikā, kurā ir mēģināts sniegt 
visaptverošu skatījumu par 
Latgali, tās dabu, vēsturi un 
kultūru. Īpaša vērība grāmatā 
tiek pievērsta no šī reģiona nā -
košajiem izciliem sabiedriska-
jiem darbiniekiem, mācītājiem, 
mākslas un kultūras, kā arī citu 
jomu pārstāvjiem, kas tā vai ci -
tādi bija saistīti ar Latgali. Pa -
teicoties Pētera Zeiles grāmatai, 
lasītāji varēs uzzināt par šī reģio-
na īpatnībām, tradīcijām, men-
talitāti, tās veidošanu ietekmē-
jušajām dažādajām reliģiskajām 
konfesijām. 

Senais lībiešu ciems Kolka
Jumava

Baibas Šuvcānes pētījumā ir 
apkopota Kolkas ciema kultūr-
vēsture no 1040. gada, kad Kol -
ka pirmo reizi minēta vēstures 
avotos līdz pat mūsdienām. Ak -
centēta tradicionālās kultūras — 
dzīves veida, izglītības, tradīciju, 
muzikālās kultūras, reliģiskās 
piederības, folkloras nozīme cie-
ma vēsturē un attīstībā. Darbā 
plaši atspoguļota lībiešu dzimtu 
attīstība un pēctecība Kolkas 

ciemā. Grāmatas veidošanā iz -
mantoti arhīvu, bibliotēku ma -
teriāli, Kolkas ciema iedzīvotāju 
un personīgās atmiņas, mate -
riāli lībiešu valodā, kas savākti 
vairāk nekā 20 iepriekšējos dar -
ba gados. Šie materiāli papildi-
nāti ar pēdējo gadu vākumu - 60 
Kolkas iedzīvotāju atmiņām. 

Latvijas vēsture
Jumava 

Grāmata „Latvijas vēsture” pie-
 dāvā aprakstošu valsts vēstures 
izklāstu, sākot no aizvēstures un 
beidzot ar 21.gadsimtu. Tās vien-
kāršā valoda un uzsvars uz sva-
rīgāko ļauj gūt kompaktu ieska -
tu Latvijas politikā, kultūrā un 
sociālajos procesos vairāku gad-
simtu garumā.  

Autori Ilgvars Butulis un An -
tonijs Zunda ir Latvijas Univer-
sitātes Vēstures un filozofijas fa -
kultātes profesori. ”Latvijas vēs-
ture” ir lielisks materiāls ne tikai 
skolēniem un studentiem, bet   
arī cilvēkiem, kuri vēlas izzināt 
Latvijas vēsturi.

Apkopojis Dainis Mjartāns
Par grāmatu iegādi 

skatiet reklāmu 14. lpp.

JAUNĀKIE IZDEVUMI LATVIJĀ

Ko tu studē skolā?
Ieguvu Bachelor of Architectu-

ral Studies with High Distinction 
2009. gada jūnijā un rudenī ga -
tavojos pārcelties uz Londonu, 
lai turpinātu turpināt studijas 
Bartlett School of Architecture 
(University College of London). 
Pašlaik strādāju arhitektūras lau-
kā: dizainēju mājas, taisu vi -
zualizācijas vairākām firmām.

Kā iedomāji doties mācībās 
uz Angliju?

Es studēšu Bartlett arhitektū-
ras skolā, lai nobeigtu studijas 
arhitektūrā. Tā pašlaik ir ļoti 
laba skola un esmu ļoti sajūs-
mināts, ka tiku tur pieņemts! 
Londona ir viena no visaktī vā-
kājām pilsētām arhitektūras zi -
ņā, tur ir ļoti dzīva dizaina pa -
saule. Londonā iespējams sa -
tikties ar motivētiem, inspirē-
jošiem cilvēkiem un vērot in -
teresantus darbus. Kā es   esmu 
novērojis vairākus pēdē  jos 
gados, no Bartlett skolas nāk 

Darīt to, kas patīk, vienalga kas tas būtu
Intervija ar topošo arhitektu Tomasu Svilānu (Otava, Kanāda)

diezgan spēcīgi darbi un ļoti 
attīstīti projekti. Gribas pieda-
līties tādā kreatīvā atmosfērā.

Kad tevī pamodās interese 
par mākslu?

Droši vien, kad bērnībā pirmo 
reizi paņēmu rokās zīmuli! Ne -
varēju pēc tam to nolikt. Pa ga -
diem interese ir aptvērusi zī -
mēšanu, mūziku, tēlniecību, 
gra  fiku, fotomākslu un arhi-
tektūru.

Kas tev visvairāk patīk foto-
grafējot?

Visvairāk man patīk pētīt 
robežu starp reprezentatīvo fo -
togrāfiju un tās fiziskiem pro-
cesiem, kā viens iespaido otru. 
Es pēdējā laikā esmu attālinā -
jies no fotografēšanas procesa 
un vairāk gājis uz filmas ķīmijas 
attīstīšanas procesiem.

Kāds stils tev patīk visvairāk 
arhitektūrā un fotografēšanā?

„Stils” ir ļoti slidens jēdziens,   
it sevišķi arhitektūrā. Es cenšos 

neskatīties uz „stiliem” popu -
lārā nozīmē, bet vairāk uz 
apstākļiem un procesiem, kas 
ved uz labu arhitektūru. Ar 

jaunām zināšanām un digitā-
liem rīkiem ir iespējams daudz 
ciešāk un tuvāk skatīties uz 
dabas procesiem, un tātad parā-
dās iespēja savas zināšanas 

izmantot būvniecībā. Pēdējā 
laikā mani interesē arī vēstures 
teorija un cilvēces sociālā un 
filozofiskā attīstība un kā tas    
viss atspoguļojas būvju formās.

Fotogrāfijā es cenšos "savilkt 
kopā" bildi, kas ir radīta, kad        
lēca šķel gaismu, ar pašiem fil-
mas attīstīšanas procesiem. Ie -
spējas, kas rodas ar fotogrāfijas 
manipulāciju, var stipri mainīt 
mūsu skatu uz apkārtni, tā sauk-
to „realitāti”, un radīt jaunu per-
spektīvu, savienojot atsevišķas 
atšķirīgas idejas.

Vai ir kāds mākslinieks kas 
tevi visvairāk iespaido?

Ir grūti teikt, vai kāds viens 
mākslinieks vai arhitekts mani    
ir visvairāk iespaidojis. Noteikti 
manu skatījumu uz pasauli    
mai nījuši Lebbeus Woods, Mor-
phosis, Coop Himmelblau, Zaha 
Hadid, Paul Virilio, filmas “Bla-
de Runner”, “Brazil” un daudzi, 
daudzi citi.

Kas ir tavs sapņu darbs?
Darīt to kas patīk, vienalga, 

kas tas būtu.
Vēja zvani

Tomasa Svilāna fotogrāfijas
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„Thinking through film” has 
been the motto for the Institute 
of Documentary Film‘s (IDF) 
Festival and East Silver Industry 
Market for a decade now. This 
thinking, and feeling, through 
the medium of film has turned a 
small local Czech event into an 
international annual checking of 
the pulse of Eastern Europe, 
showing the world what topics 
and issues are current in society 
from such far flung places as 
Estonia or Montenegro, from 
Armenia to Slovenia. The festi-
val is helping the rest of the 
world gain insight into the 
“thinking” that goes on in docu-
mentary filmmaking from this 
distinctive and vibrant region, 
uncovering moving stories about 
such diverse topics as young men 
exploited in the Romanian gay 
porno industry (All Boys), or a 
small Slovakian town where the 
mayor tragicomically battles a 
diminishing population 
(Matchmaking Mayor), or human 
and intimate portraits of Russian 
border guards in the snow cov-
ered no man’s land of the Arctic, 
hundreds of miles from the near-
est settlement (At the Edge of 
Russia).

From October 25 -31, the old-
est silver mining town in the 
Czech Republic,  Jihlava hosted 
the 10th Institute of 
Documentary Film (IDF) 
Festival and the 7th East Silver 
Market. The documentary film 
programme hosted over 300 East 

Lūkass T. Rozītis
Producer for TV and Film 

production
 company HansaMedia

Doc Dreams on Silver Screens

European documentary films 
and the Industry section wel-
comed over 400 film profes-
sionals - sales agents, distribu-
tors, film fund and festival rep-
resentatives and commission-
ing editors from Europe and 
North America - in search of 
new films to screen met with 
East European directors and 
producers seeking to find sup-
port for future documentary 
projects or new audiences for 
already completed films. 

This year, among the 300 film 
titles, traditionally dominated by 
Polish, Czech, German and 
Austrian productions, more than 
40 films were Baltic productions, 

16 of those Latvian. Currently 
the Latvian feature film industry 
is on hold, awaiting more cuts in 
state spending and ever dimin-
ishing support for filmmaking, 
as a result a sudden boom in 
documentary filmmaking can be 
noticed. Fortunately this is not 
only a boom in quantity but also 
in quality as 3 Latvian films – 
Souvenirs: Healing after War, 
by director Māra Pelēcis; 
Working class ballet, by Roberts 
Vinovskis; Family instinct, by 
Andris Gauja - gained further 
recognition of the IDF and were 
nominated for Silver Eye Awards, 
the Industry sections highest 
accolades. Andris Gauja’s film 

about brother’s and sister’s inces-
tuous relationship which offers a 
tragic but highly authentic insight 
into the bleak reality of the 
Latvian countryside went on to 
win a Silver Award in the mid-
length film category. 

The two films I took part in the 
festival and market with were 
very different in tone and execu-
tion, but both dealing with the 
theme of war as a destructive 
force and the never ending aspi-
ration of man trying t right his-
torical wrongs.

Māra Pelēcis’ Souvenirs - 
Healing after War 

A lyrical, intimate and moving 
eulogy in film about a daughter’s 

search for answers after her 
father’s   Andy’s unexpected 
death  , a film about Ivars “Andy” 
Pelēcis a Vietnam Veteran who 
never truly returned from the 
war. This is their story, a journey 
through alcoholism, mental ill-
ness and misunderstanding. The 
story of a man she gets to know 
better in death than in 30 years 
of her life.

And The Execution Show, by 
Ilmārs Latkovskis and Jurģis 
Tūbelis (produced by 
HansaMedia)

This is a historical documenta-
ryabout man’s naked relationship 
with major historical events. In 
the winter of 1946 the Soviets, 
aiming to match Nuremberg, 
were organizing a huge public 
trial in the city of Riga for seven 
Nazi war criminals. For three 
centuries, Riga had not witnessed 
a public execution. Yet, the medi-
eval theater of public punish-
ment and retribution was about 
to be reborn. 

This is a film based on the col-
lective historical memory of the 
World War II which unites coun-
tries that experienced a double 
occupation of two empires and 
two ideologies. By living with the 
myth that in World War II total 
good vanquished total evil, the 
consequences of this war con-
tinue to haunt us to this day. 

Lūkass T. Rozītis un Māra Pelēcis at Jihlava Film Festival

In 2002, I was living in Riga, 
Latvia. I had moved there on the 
heels of graduate school to work 
on my first documentary feature, 
titled “Between Latvias” (Starp 
Latvijām). Home alone on a 
Friday night, I got a message 
from a friend- “Izsaku līdzjūtību” 
(I express my sympathy). What? 
I thought perhaps something 
had happened to my grand-
mother. But instead, it was my 
father. My family hadn’t quite 
figured out how to tell me, across 
the ocean, that he had died unex-
pectedly.

I flew home for the funeral, 
only to return a two weeks later 
to Rīga, to complete my work. As 
I listen to the voiceovers from 
that film now, I can tell when I 
recorded the ones shortly after 
his death. Up until then, I thought 
I would stay in Latvija. But it was 
time for me to be with family 
again, at least for a year, I decid-
ed. I moved back to 
Minneapolis. 

Along with the World War II 
refugee years that his generation 

lived through, my father also was 
in Vietnam. Since the early nine-
ties I had always tried to record 
his stories. To try to get him to 
talk about his experiences of 
war- which seemingly affected 
his life. But the most I would 
usually get is a brief response to 
“turn the camera off.” He didn’t 
want to talk about it. It was at a 
Latvian event that I overheard 
another Latvian (who was still an 
officer in the Army Reserve) tell-
ing someone “Ivars had the hard-
est job of all of us in Vietnam. He 
was on the helicopters picking 
up the wounded.” No one had 
ever told me that- and I was 
already 20 years old.

Picking up the camera once 
again, one year after his death, I 
started to interview other veter-
ans, to see how they “survived 
the peace”. My journey led me to 

Northern Minnesota to meet Jim 
Northrup, Native American 
author who has written about life 
after war; to Washington DC on 
Memorial Day weekend, to hear 
what bikers in the organization 
Rolling Thunder have to say; to 
local Veterans for Peace meet-
ings; and, deeper into my family 
story. Our family story served as 
a point of departure in my dis-
cussions with other veterans. I 
never imagined that it would 
eventually become the main 
thread in the narrative.

As I began putting pieces of the 
film together with colleagues, 
they would hear more of our 
story, and why I am seeking 
answers of “what worked” for 
other veterans and families. I 
was encouraged to really incor-
porate this, all the footage I had 
tried to collect earlier, the inter-
views over the years with family- 
to show others what life has been 
like. My father’s hospitalizations 
at the VA affected all of us. His 
mental illness, his alcoholism, as 
well as his strong ties to AA for 
17 years, affected all of us. And, 
the family story continues. Eight 
years after his death, now, in 
2010, we are still meeting with 
social workers and psychologists 
who are conducting a post-mor-
tem psychological evaluation of 
Ivars A. Pelēcis. The case was 
reopened by his social worker 
shortly after his death, as my 

father had just completed paper-
work that autumn to reapply for 
PTSD (Post Traumatic Stress 
Disorder) benefits. What has 
helped me gather the courage to 
share my family story was stated 

concisely by my mom in the 
film: “It’s just something that I 
don’t want anyone ever to expe-
rience.”

The Journey of a Documentary Film

“They look funny from the bot-
tom, like tadpoles”, Helicopter 
in Vietnam, Slides sent to Vija 
Pelecis by Ivars Pelecis, 1963

Ivars Pelēcis with Bolex 8mm camera, Lake Itasca State Park, 
Minnesota, 1966, photo by Vija Pelēcis

Māra 
Pelēcis

(Continued to page 8)
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Jums šķiet, 3% ir tāds normāls, 
godīgs cipars, bet līguma punktā 
rakstīts ”PĒC izmaksām”, un         
kas ir šīs izmaksas? Apmaksā ār -
kārtīgi lielas biroja darbinieku 
algas, arī algas pašiem sev, die-
nesta automašīnas, mistiskus 
izdevumus utt., kas var veidot 
pat LVL 10 000 – 50 000 gadā! 
Un tad vēl 3% pa virsu kā bez-
kaunīgs sods, ka esat parakstī-
juši tādu līgumu. Jā, tā te bieži 
notiek ārzemju latviešiem.

Jums noteikti liekas, ja ir no -
ticis kaut kas negodīgs, jūs to 
varat apstrīdēt tiesā. Jā, varat,  
bet tiesas ir pārslogotas. Lai 
izskatītu jebkādu prasību, paies 
vismaz 2-5 gadi! Un viss maksā 
naudu. Pēc šāda apsaim nie ko ša-
nas līguma parakstīšanas, to ir 
ļoti grūti lauzt, jo, kā saka an  -
glis ki, „There are bad business 
deals, and illegal business deals”, 
šādi apsaimniekošanas līgumi     
ir saistoši un bieži tik vienpusēji, 
jo ārzemju latvietis tūlīt uzticas 
un nesaprot visus trikus un shē-
mas, kuras blēži izmanto. Jūs 
va  rat man piezvanīt, un es jums 
varu ieteikt godīgus apsaim nie-
kotājus, un NEKAD neparaks-
tiet apsaimniekošanas līgumu,  
ja advokāts, kuram uzticaties, to 
nav pārlasījis! NEKAD!

Iesaku tūlīt neuzticēties cilvē-
kiem, ja tie runā un prot latvis -
ki. Šis teikums izklausās smiek-
līgs, bet tas jāievēro. Ārzemēs 
va   rēja uzticēties vairāk vai ma -
zāk visiem latviešiem. Latvijā        
tā nav. Te ir visādi cilvēki, labi   
un slikti, godīgi un krāpnieki, 
tā   tad – tūlīt neuzticieties cilvē-
kiem tikai tāpēc, ka tie runā lat-
viski!

Tu strādā zvērinātu advokātu 
birojā ”Spīgulis un Kukainis”?

Pēc Latvijas advokatūras eksā-
mena nokārtošanas ar vietējo 
lat vieti, draugu un bijušo kursa-

biedru, zvērinātu advokātu Ar -
tūru Spīguli nodibinājam zvēri-
nātu advokāta biroju „Spīgulis & 
Kukainis”.

Kāpēc ”Spīgulis un Kukainis”, 
nevis ”Kukainis un Spīgulis”?

Ha! Daudzi to jautā! Metām 
monētu, liktenis tajā dienā ne -
bija manā pusē! 

Un kā iet birojam?
Birojam iet ļoti labi. Mums ir 

dažādi klienti un dažāda lielu  -
ma lietas. Ir gan starptautiski, 
gan vietējie klienti. Pārsvarā      
mēs strādājam ar komerctiesī-
bām (Business/Company Law) 
un nekustamiem īpašumiem 
(Real property law). Birojā patla-
ban ir pieci cilvēki. Mans partne-
ris Artūrs un es, kā arī trīs juristi. 
Birojs atrodas Valņu ielā 3, Vec-
rīgā, Pulvertorņa tuvumā un 
netālu no restorāna „Monte ros-
so”. Aicinām jebkurā laikā at -
nākt uz tasi kafijas! 

Tavā CV rakstīts, ka māci 
vai  rākās augstskolās. Pastāsti 
par augstskolām, kurās māci.

Jā, esmu mācījis un patlaban 
mācu vairākās augstskolās / uni-
versitātēs. 2007.un 2008.gada 
va    sarās mācīju Business Law Rī -
gas biznesa skolā (Rigas Business 
School- www.rbs.lv) maģistra n-
tū  ras programmā (MBA). 

No 2007.gada līdz pat šim brī-
dim esmu mācījis un patlaban 
mācu Rīgas Starptautiskajā eko-
nomikas un biznesa admi nis-
trācijas augstskolā starptautis -
kās tiesības (Riga International 
School of Economics and Business 
Administration – www.rsebaa.lv) 
bakalaura un maģistra prog-
rammās, komerctiesības (Busi-
ness Law) un Eiropas Savienības 
tiesības (European Union Law). 
Esmu arī lasījis lekcijas kā 
vieslektors Latvijas Universitātē 
(University of Latvia www.lu.lv).

Vai tev patīk būt par peda-

gogu?
Ļoti patīk. Ir daudz interesan-

tāk nekā lasīt sausus likuma      
tekstus vai noformēt līgumus! 
(smejas) Visvairāk man patīk 
stu  dentu vide...visapkārt ener-
ģija un tāds pozitīvs gars!

Tu arī esi daudz ceļojis uz 
Gruziju. Vai investīciju nolū kā?

Jā, 2008.gadā Gruzijā ar di -
viem biznesa partneriem di  bi-
nājām pārvaldes kompāniju 
(property management compa-
ny). Vienlaicīgi dibinājām inves-
tīciju fondu, Latvijas kompāniju, 
kas investētu Gruzijā. Gruzijā 
2008. gadā biju kādas 6 reizes. 
Ļoti skaista zeme, ar kalniem            
un jūrām un ļoti garšīgu vīnu, 
neaprakstāmi garšīgu ēdienu,   

kā arī vietējo cilvēku viesmīlība 
ir neaprakstāma. Esmu daudz 
ceļojis pa pasauli, un man lie -
kas, ka gruzīni ir visviesmīlīgā-
kie cilvēki, kādus esmu saticis! 
Visiem iesaku paviesoties Gru-
zijā!

Bet par investīcijas fondu dar-
bību patlaban nav daudz ko   
teikt. Īpašumi ir nopirkti, bet 
kopš Krievija 2008. gadā iebruka 
Gruzijā, nekustamo īpašumu 
tir  gus ir galīgi apstājies. Tagad 
gaidīsim dažus gadus un cerē-
sim uz visu to labāko, tas ir, lai 
situācija ar Krieviju nostabi li-
zējas, lai reģions varētu normāli 
attīstīties. Bet, ja kādam ir inte-
rese pirkt īpašumus Gruzijā, 
droši dodiet ziņu! Mums ir, ko 

pārdot!
Tu esi bijis arī vairākās val -

dēs Latvijā?
Jā. No 2007.gada līdz 2008.

gadam biju Anglijas Tirdznie-
cības palātas Latvijā valdes lo -
ceklis (British Chamber of Com -
merce in Latvia – www.bccl.lv) 
un no 2008.gada līdz šodienai 
esmu Amerikas Tirdzniecības 
palātas valdes loceklis (Ameri-
can Chamber of Commerce in 
Latvia – www.amcham.lv).

Kā mūsu lasītāji var ar tevi 
sazināties?

Matīss Kukainis, Valņu iela 3, 
Rīga, LV-1050. E-pasts: matiss@
sk-legal.com Tel: +37128390346 
Fakss: +37167214273

NO DETROITAS UZ RĪGU

The Journey of a Documentary Film
The journey this film has taken 

me on- into the worlds of veter-
ans, the insights of psychologists, 
as well as reaching deeper into 
my family’s history here in 
Minnesota- has helped me to 
accept that my father’s “prob-
lems”, his mental illness, were 
not really just his own. It is some-
thing that is common. It is truly 
a public health issue; a result of 
circumstances created by public 
forces, lived out by individuals. 
And while public awareness of 
combat stress and PTSD has 
grown in recent years, the num-
ber of deaths by suicide of sol-
diers coming home from Iraq 
and Afganistan is not lessening, 
but growing. Recently I received 
an email from another Vietnam 
veteran, with new statistics: that 
only one third of those who sur-
vived the Vietnam war are still 
alive today. 

Filming commenced in 2004, 
and we have been working on 
the film in post production, con-
structing the story, for nearly 
three years now. Some say- three 

years? For an independent docu-
mentary, this is not so long. One 
reason is that we were also fol-
lowing the hearing, which is still 
not resolved. Another reason is 
also that we have mostly self-
funded the film, with a grant in 
2005 for some production costs 
and some additional monies 
brought in by a producer in 2008. 
For the most part, everyone has 
pitched in their time. We were 
elated this summer when we 
finally saw that most likely, it 
would be complete this autumn.

While in Latvia this summer, 
we showed a few colleagues our 
final rough cut. It was Lūkass 
Rozītis who encouraged we apply 
to the East Silver Market with 
the rough cut; in order to pursue 
finishing funds for sound com-
position, final sound mix, and 
color correction. After no word 
for well over a month, we 
assumed that it was not accepted. 
Instead, a week later, we recieved 
an email that said that not only 
were we in the market- but also 
nominated within the top 11 in 

the feature category. The list of 
both jurors and films was impres-
sive, and ours was among them. 
In the email they asked: “Will 
you be done by mid-October?” 
We responded without hesita-
tion, answering as though to the 
anectode of the General’s order 
to jump: “How high?”

While Jihlava, Czech Republic, 
may seem an obscure place for a 
film festival, the festival and mar-
ket have a solid reputation in 
Europe. Distribution and televi-
sion representatives whom we 
would meet were phenomenal. 
And unlike a larger festival mar-
ket, this one was in many ways 
curated; we would have the 
opportunity to have one on one 
meetings with representatives of 
distribution companies and 
broadcastors organized by East 
Silver, along with several work-
shops and social events daily. 

The journey of the film thus 
far had been a pretty quiet one. 
Our team was small, we worked 
more as writers of a novel than 
creators of a film or show. And 

we hadn’t sought funding in 
years. Suddenly, we needed to 
get there, and we had to com-
plete the edit, and to have some 
sound composition and mixing 
done, all in less than one month. 
The Latvian community of 
Minneapolis- St. Paul came for-
ward with great support. Both 
individuals to organizations all 
saw the significance of this trip 
for us, and almost every organi-
zation has pitched in, from 
LOAM (Latviešu Organizāciju 
Apvienība Minesotā) to the 
Minneapolis-St. Paul Latvian Ev. 
Lutheran Church. Daugavas 
Vanagi National and Minnesota 
chapters have also both pitched 
in. And, many individuals. This 
cooperation not only gave us the 
funds to participate, but also a 
strong feeling of support from 
the community. 

We are now back from Jihlava 
only one week. We made some 
great contacts and new relation-
ships are developing. As nomi-
nees in the market competition 
for the Silver Eye award, East 

Silver is also sending our film on 
to other festivals for us, as they 
get contacted directly by festival 
organizers for suggestions. Our 
next step is to cut the film to 
meet broadcast specifications, 
and so this month we are in the 
editing and sound studio again. 
Things are moving forward, and 
the film is finally moving out of 
the editing suite, finding its way 
in the world- and, hopefully, 
sharing a story that can bridge 
understanding of what life after 
war can be like, and maybe, some 
ways to make it better. 

Māra Pelēcis is a filmmaker 
and artist currently living in 
Minneapolis. 

For more information on 
Souvenirs: Healing After War, 
please go to www.souvenirs-
documentary.com. For more 
information on contributing 
funds to assist with final pro-
duction and preliminary distri-
bution expenses, please write  
info@souvenirsdocumentary.
com 

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!
Pasūtiniet arī mājaslapā - www.laiks.us
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