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Priecīgus Ziemsvētkus!

Skats no gaismas festivāla "Staro Rīga"
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Šīm pārdomām pamatā liksim 
3. Ad  venta evaņģe  li ja (tikai) da -
žus vār dus: “Es esmu vēstneša 
balss, kas tuksnesī sauc: sa  taisait 
Tā Kunga ceļu.“ (Jāņa evaņģelijs 
1:23) Āmen!

Mīļie latvieši!
Rīgā man bieži, no rītiem uz 

uni  versitāti ejot, jāšķērso Vēr-
ma nītis (Vērmanes dārzs), un 

Ziemsvētku pārdomas Adventā
tur jau sen esmu novērojis, un 
vi ņus nevar neievērot, labāk bū -
tu teikt - nesadzirdēt - divus jau 
ga  dos pavecākus mūziķus, kuŗi, 
droši vien lai uzlabotu savu fi -
nanciālo stāvokli, ir vairāk vai 
mazāk kopā saspēlējušies un  
mū  zicējot piepelnās. Skan trom-
pēte akordeona pavadījumā, ne 
vienmēr skaisti, bet skaļi gan.

Un nez kāpēc nesen kādu rītu 
trompētists pūta viens. Man, no 
Tērbatas ielas ieejot Vērmanītī, 
pretim skanēja šoreiz nevis ziņ -
ģu melodijas, bet gan laicīgas 
Ziem svētkus skaņas. Mazliet sa -
mocīti, bet es pazinu amerikāņa 
Irvinga Berlina White Christ mas.

Un man prātā iešāvās: drīz 
Ziemsvētki klāt! Cik gan ātri 
laiks liekas skrienam! Senāk, 
bērnībā, ar nepacietību skaitīju 
svētdie nas un naktis, cik līdz 
Ziem svētkiem vēl jāguļ, un ne -
va rēju svētkus sagaidīt. Nu dienas 
īsas un skrien vēja spārniem!

Ausīs vēl skan Valsts svētkos 
augsta baznīcas kunga žēlošanās 
par anonimās patērētājsabied rī-

bas diktātu, un prātā vēl paša 
teik tais sprediķis Rīgas Vecajā 
Svētās Ģertrūdes baznīcā. Un nu 
jau skan: – White Christmas un at -
gādina, ka man  kas ir da  rāms!

Kas? Nu: „Sataisi Tā Kunga 
ceļu!“ Es? Kāpēc es? Vai to arī 
ne   var darīt kāda, piemēram, 
Ziem  svētku patērētājsabiedrība, 
jo kā nekā viņiem ir iesaiņoša -
nas speciālisti, viņiem ir piere-
dze, jo viņi Ziemsvētkos un citos 
laikos kairina mūsu prātus un 
sirdis ar skaisti iesaiņotām dā -
vanām, kuŗas tad paši sev un 
mūsu mīļajiem pērkam. Neviens 
ar revolveri taču nestāv mums 
aiz muguras un nespiež pirkt šo 
vai to! Un vispār – par kādiem 
tuksnešiem ir runa? Tuksneši,  
kā vārds to saka, ir tukša vieta. 
Bet cik gan Rīgā vien nav liel-
veikalu ar daudziem dažādiem 
„nelatviskiem” nosaukumiem, 
un tie nav tukši, tieši pretēji! Un 
apdomāsim, kas tad īsti veido 
tirgu, kas rada vajadzības un        
kas cenšas nopelnīt?

Mēs, cilvēki, – un nekādas ne 

anonimas būtnes –, mēs esam     
šie ārprātīgie konsumenti, kas 
veido gan Lieldienu, gan Ziem-
svētku, vasaru, rudeņu patērē tāj-
 sabiedrību. Un lai man neviens 
nemēģina iestāstīt, ka soclaikā 
tas tā nav bijis polītisku uzskatu 
pēc, – būsim atklāti – preču ne -
bija! Taču nesalīdzināsim, kas 
bijis labāk, kas taisnīgāk, bet ie -
skatīsimies paši sevī, savā sirdī – 
cik lielā  mērā mēs  paši esam tie 
sauktie neglābjamie, ārprātīgie 
konsumenti?

Kam man jālīdzina ceļš? Liel-
veikaliem, patērētāju un pārdo-
šanas biedrībām? Mums pašiem? 
Jau drīzāk. Tam, kuŗa dzimšanu 
mēs pieminam? Kā cilvēks – kā 
cilvēka bērns viņš pie mums nā -
cis! Kails, kā visi bērni! Sargā-
jams, kā visi bērni! Mīļš, kā visi 
bērni! Bez pasaulīgām prasī - 
bām un ekonomiskiem vērtē ju-
miem un nākotnes prognozēm, 
marketingiem un pārdošanas 
saukļiem un reklāmām.

Iesim pie bērna silītes, Viņš vi -
sus aicina! Neļausim sev ie  skaid-

rot sliktu sirdsapziņu vai grēka 
seku draudus, bet atcerēsimies, ka 
spēks reizēm nespēkā parā dās!

Pāri Adventa laikam, Ziem-
svētkiem tuvojoties, arī viens 
otrs, kas sevi varbūt par baznī -
cas cilvēku nav nosaucis, atkal 
atrod – un arī šogad atradīs ceļu 
(no lielveikala) uz dievnamu, 
pār varot aizspriedumus un kaut-
rību, mazticību un kūtrumu, un 
gribēs sev un savu bērnu sirdī 
ie  degt to noslēpumaino gaismu, 
kuŗa sāka spīdēt Betlēmē vai rāk 
nekā pirms 2000 gadiem un 
atspīd katrā Adventa laikā degtā 
svecītē un it īpaši Ziemsvētku 
eg  lītes svecītēs! Bērnu acīs šis 
sve  cītes atspīd visgaišāk, gaišāk 
par visām patērētājsabiedrību 
degta jām reklāmu gaismām!

Sataisīsim mums, mūsu bēr-
niem, visiem cilvēkiem un ma  za -
jam Nācējam ceļu, ceļu mūsu sirdī!

Āmen!
Gaišus un priecīgus Kristus 

dzimšanas svētkus un Dieva 
svētītu 2012. gadu! 

Prāvests Klāvs Bērziņš

Lai vienmēr, Latvija, tev pieder 
Ziemassvētku egļu draudze –

un sveču mirdzumā pie tevis
stājas redzamā un neredzamā draudze.

Un, piedošanu prasītājam neaizliedzot,
Var naidu uzvarēt, naids naidam roku sniedzot.

Andrejs Eglītis

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceļosim Inesei līdzi uz SICĪLIJU
no 22. – 29. martam

Dziesmu svētkus
Milvokos gaidot

XIII Dziesmu svētku rīcības 
komiteja ar prieku pieņem jau-
nus darbiniekus, jo darbaspēks 
un jaunas idejas ir nepieciešamas. 
Īpaši noderīgi ieteikumi, kā vākt 
līdzekļus. 

Laurai Beldavai nesen bija lie-
lisks priekšlikums, kā iegūt ma  -
teriālu atbalstu Dziesmu svēt-
kiem un vienlaikus ekonomiskāk 
un vieglāk cept piparkūkas  Ziem-
svētkiem. Milvokos atrodas sla-
venais Spice House, un L. Beldava, 
izmantojot iespēju iegādāties 
augstas kvalitātes garšvielas, vie nā 
burciņā ievietojusi visas de  viņas 
garšvielas, kādas vajadzīgas, lai sa -
gatavotu 5 mārciņas pipar kūku 
mīklas. Katrai burciņai pievie no-
ta recepte. Šīs gar švielu burciņas 
jau gājušas tautā, tās var iegā-
dāties par $6.00 Ame  rikas vai 
attiecīgi Kanadas dolariem plūs 
sūtīšanas izdevumi, rakstot vai zva -
not  L. Beldavai: 4127 N. Stowell 
Avenue, Shorewood, WI 53211, 
e-pasts:  lbeldavs@sbcglobal.net 
tālr.: 267-221-2456. Visi ienā ku mi 
nonāks Dziesmu svētku kasē.

Patlaban L. Beldavas vadībā 
top Dziesmu svētku Mazais va -
donis, ko lasot, var uzzināt, kādas 
Milvokos ir izklaides iespējas, 
kāpēc vērts ierasties vismaz pāris 
dienas pirms Dziesmu svētkiem.  
Ar informāciju, kas būs Mazajā 
vadonī, var jau iepazīties Dzies-
mu svētku mājaslapā tīmeklī.  Mil-
 vokos  nākamgad no 27. jū   ni  ja 
līdz 8. jūlijam notiks Summerfest, 
ko uzskata par vienu lielākajiem 
mūzikas festivāliem ASV. Tas no -
tiek tieši ezera krastā, un tādējādi 
iespējams staigāt gar ezera kras-
tu, nogaršot daždažādus ēdienus 
un klausīties mūziku līdz pus-
naktij. Noteiki jāapskata arī Mil-
voku mākslas mūzejs, kam pie-
būvēts slavenā spāņu architekta  
Santjago Kalatravas (Santiago 
Calatrava) projektētais paplaši-
nā jums. Pret zilo ezeru tas ļoti 
iespaidīgi izceļas. Milvokos atro-
das daudzi etniski restorāni, ir 
iespēja iegriezties Millera alus da -
rītavā, kā arī  Harleja-Dāvidsona 
mūzejā. Dziesmu svētku mājas-
lapā: www.LatvianSongFest2012.
com var atrast informāciju  ne 
tikai par svētku norisi, bet arī 
citiem interesantiem notiku-
miem un vietām Milvokos. 

M. S.

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes dāmas cep piparkūkas, izmēģinot jauno garšvielu maisījumu
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 Valsts valodas komisijas sēdē 

piedalījās arī  Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. Prezidents  uz  svē-
ra valsts valodas nozīmi Latvijas 
sabiedrībā, izglītības sistēmā un 
tās pētīšanas un tālākattīstības 
iespējas. “Valodai ir jābūt vieno-
jošam faktoram Latvijas sabied-
rības saliedēšanā. Latvijas pamats 
ir tās territorija un valsts valoda. 
Tās ir vērtības, kas jāsaglabā,” sa -
cīja prezidents.

Komisijas sēdē apspriesta iespē-
jamā tautas nobalsošana par krie-
vu valodu kā otru valsts valodu. 
Sarunas laikā prezidents apstip ri-
nāja, ka polītiskajās kampaņās       
par labu vienam vai otram spē-
kam nepiedalīsies. Prezidents ne -
piedalīsies arī tautas nobalsošanā 
par krievu valodu kā otru valsts 
valodu, tādējādi neatbalstot arī 
valdības koalicijas aicinājumu pie-
dalīties referendumā un balsot 
pret otru valsts valodu.

***

Sabiedriskās polītikas centra 
Pro vidus pētniece Iveta Kažoka 
vērtē Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa lēmumu nepiedalīties 
tau tas nobalsošanā par krievu va -
lodas statusa maiņu. No demo-
kratijas kultūras veidošanas vie-
dokļa prezidenta lēmums vērtē-
jams negātīvi, taču tas nav ļoti 
slikts risinājums, ja runa ir par sa -
biedrības saliedēšanas mēģinā-
šanu ar mērķi vēl vairāk nesaērci-
nāt abas kopienas. Par savu izvēli 
referendumā polītiķi var publiski 
nepaziņot, bet viņiem būtu jā -
piedalās, jo citādi sabiedrībai tiek 
rādīta greiza attieksme pret demo-
kratiskas valsts procedūrām. Ie -
dzīvotāji jau tagad kritizē de  pu-
tātus, kuŗi izvairās no piedalīšanās 
balsojumos vai arī tajos atturas.

Lai gan prezidenta izvēlei no 
kopienu integrācijas viedokļa ir 
pamatojums, tomēr Kažokai šī 
situācija vairāk izskatās pēc lavie-
rēšanas. Latvijas kontekstā tas nav 
nekāds brīnums, jo mūsu valstī ir 
notikuši referendumi, pirms ku -
ŗiem daži polītiķi ir aicinājuši   
tajos nepiedalīties.

***

Saeima 8. decembrī ar 56 bal -
sīm par un 40 pret pirmajā la -
sījumā konceptuāli atbalstīja val-
dības sagatavoto nākamā gada 
budžetu un to pavadošos likum-
projektus.

Priekšlikumus budžetam otrajā 
lasījumā valdība varētu izskatīt  
12. decembrī. Saeimas Budžeta 
ko  misija priekšlikumus plāno vēr-
tēt 13. un 14. decembrī, bet galī-
gajā - otrajā lasījumā budžetu Sa -
eimā plānots pieņemt 15. de -
cembrī.

***

Tīmeklī 11. decembrī izpla tī jās 
baumas par Swedbank pro blē-

mām. Cilvēki rindās stāvēja pie 
bankomatiem, lai izņemtu nau-
du.  Bankas pārstāvji baumas  
par problēmām noliedza, aplie-
cinot, ka banka strādā normālā 
režīmā, un joprojām papildināja 
bankomatus.

Zviedrijas banka Swedbank no -
raidīja Latvijas plašsaziņas lī -
dzekļos izplatījušās baumas par 
Swedbank bankrotu. “Bankas 
po  zicija ir vairāk nekā stabila,” 
sacīja Swedbank pārstāvis To -
mass Baktemans.  

Finanču un kapitāla tirgus ko -
misija (FKTK) lūdza Drošības 
policiju (DP) izmeklēt baumu 
izplatīšanu, un DP  sākusi pār-
bau di. Lai gan notika pastipri-
nāta naudas izņemšana, Swed-
bank ir spējīga strādāt gan ik -
dienas, gan ārkārtas apstākļos.

Līdz 13. decembrim no Swed-
bank bankomatiem bija izņemti 
33 miljoni latu.

***

Pēc valdības sēdes Ministru 
pre  zidents Valdis Dombrovskis 
(Vienotība) un iekšlietu ministrs 
Richards Kozlovskis (ZRP) žur-
nālistiem paziņoja, ka ierosināts 
kriminālprocess par radušos si -
tuāciju ap Swedbank - nepatiesi 
iz platot informāciju, mēģināts 
panākt destabilizāciju valstī.

Kriminālprocess ir sākts pēc 
Krimināllikuma  panta - par ne -
patiesu datu vai ziņu izplatīšanu 
par Latvijas finanču sistēmas stā-
vokli. Maksimālais paredzētais 
sods par šādu noziedzīgu noda-
rījumu paredz brīvības atņem-
šanu uz laiku līdz sešiem gadiem, 
konfiscējot mantu vai bez man-
tas konfiskācijas.

***

Valdība  uzklausīja Finanču un 
kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 
pārstāvju ziņojumu par situā ci - -
ju banku jomā. Ministru pre zi-
dents Valdis Dombrovskis (Vie-
notība) uzsvēra, ka objektīva pa -
mata bažām nav, taču, iesaistot 
Finanču ministriju un Valsts 
kanceleju, ir jānodrošina pārdo-
māts komūnikācijas modelis,  
kas ļautu savlaicīgi sniegt sabied-
rībai plašu informāciju, tādējādi 
neradot lieku ažiotāžu.

FKTK padomes locekle Lud-
mila Vojevoda valdību infor-
mēja, ka nedēļas nogalē strauji 
izplatījušās baumas par Swed-
bank, kam sekojusi strauja no -
guldījumu izņemšana no  ban-
komatiem un interneta bankas. 
Šī tendence vērojama arī vēlāk, 
un ir risks, ka varētu tikt desta-
bilizēta visa banku sistēma ko -
pumā, ja šī ažiotāža pārmestos 
uz nerezidentu noguldītājiem. 
Tāpēc svarīga ir komūnikācija 
šajā jomā.

***

Finanču un kapitāla tirgus 
komisijas (FKTK) priekšsēdes 
vietnieks Jānis Brazovskis tikās 

ar AS Latvijas Krājbanka bijušā 
īpašnieka Vladimira Antonova 
tēvu - Krievijas baņķieri Alek- 
s andru Antonovu, kas bija iera-
dies Rīgā. Viņi apsprieda iespēju 
sanēt Krājbanku. Pēc viesa do -
mām, tā būtu pareiza proce - 
dūra. A. Antonova viedoklis -      
ja tāds lēmums tiks pieņemts, 
tad jebkuŗā variantā viņš esot 
gatavs palīdzēt bankas adminis-
trācijai. “Mūsu uzdevums ir 
no kārtot visas bankas saistības 
pret cietušajiem,” piebilda A. An -
to novs.

Iepriekš ar Brazovski ir sazi-
nājušās personas, kas pārstāv 
An  tonovu, un mēģinājušas no -
skaidrot, kādu palīdzību varētu 
sniegt Krājbankas problēmu ri -
sināšanai. Sarunā ar šiem cilvē-
kiem  norādīts, ka būtu labi, ja 
Antonovs bankā atliktu atpakaļ 
izņemtos līdzekļus. Jau zināmo 
apķīlāto 100 miljonu latu vietā 
no Antonova varētu arī prasīt 
lielāku summu. Kopējā summa 
varētu būt pat 150 miljoni latu.

TV3 raidījums Nekā perso - 
nīga pirms kāda laika ziņoja, ka 
četru Latvijas aktīvistu grupa 
Londonā tikusies ar bijušo Lat-
vijas Krājbankas īpašnieku Vla-
dimiru Antonovu. Viņš tiek vai-
nots bankas izzagšanā. 

***

Krievijas baņķieris Aleksandrs 
Antonovs skaidroja arī, kāpēc 
radušies Krājbankas zaudējumi. 
Intervijā televīzijai viņš atzina, 
ka  Latvijas Krājbankai problē-
mas sākušās rasties pēc tam,      
kad tika izsniegti lieli krediti Lat-
vijas aviosabiedrības airBaltic at -
tīstībai. Sākot kreditēt airBal tic, 
kuŗai bija lieli attīstības plāni, 
radās prāvi zaudējumi. Līdz ar   
to bija nepieciešams liels kre -
dits, bet tā apjoms pārsniedza 
normu, kāda pieļaujama viena 
klienta kreditēšanā.

***

Divu nedēļu laikā - no 29. no -
vembŗa rīta līdz 13. decembrim 
valsts garantēto atlīdzību bija 
saņēmuši  61 917 Latvijas Krāj-
ban kas klienti. Banka Citadele  
no valsts Noguldījumu garan -
tiju fonda kopumā iedzīvotā -
jiem un uzņēmumiem izmak-
sājusi 237 miljonus latu. 86%      
no šīs summas pēc klientu izvē-
les ir izmaksāti ar pārskaitīju - 
mu uz bankas Citadele vai jeb-
kuŗas citas bankas kontu. Iz -
mak s āti aptuveni 67,7% no ko -
pumā valsts garantētai atlīdzībai 
paredzētajiem aptuveni 350 mil-
joniem latu.

***

 
nolemts, ka šaursliežu dzelz -

ceļa Rail Baltica vajadzībām stei-
dzami vajadzīgs rezervēt zemi, 
ievērojot nepieciešamos territo-
rijas plānošanas procesus. Jau-

tājumi, kas saistīti ar territoriālo 
plānošanu, esot komplicēti, tā -
pēc visām partneŗvalstīm būtu 
jāveic viss nepieciešamais, lai te  r-
ritorijas plānošanas procesus   šai 
dzelzceļa līnijai pabeigtu līdz 
2015.gadam.

Ministri parakstīja nolīgumu 
par sadarbību starptautisko dzelz -
ceļa pasažieŗu un kravas pār va-
dājumos, kā arī vienojās par Rail 
Baltica projekta tālāko virzību.

***

Ministru kabinets 13. decem-
b rī akceptēja projektu noteiku-
miem par Latvijas valdības un 
Zviedrijas valdības saprašanās 
me  morandu  sadarbībai aizsar-
dzī  bas jomā. Latvijas un Zvied-
rijas līgums par militāro sadar-
bību nav spēkā kopš 2008. gada, 
tāpēc abu valstu Aizsardzības 
mi  nistrijas ir vienojušās par jau-
nas vienošanās - saprašanās me -
moranda noslēgšanu.

Saprašanās memorands nosa-
ka sadarbības jomas, atbildīgās 
iestādes, klasificētās informā -
cijas apmaiņas nosacījumus, ju -
risdikcijas jautājumus, financiā-
los jautājumus. Ievērojot Zvied-
rijas puses lūgumu, memorands 
noslēdzams starpvaldību vie no-
šanās veidā.

***

30. novembrī rezultātīvi bei-
dzās Lindermaņa-Osipova-Ga -
po ņenko grupas organizētā pa -
rakstu vākšana par valsts valo -
das statusu. Polītologu ieskatā 
Saskaņas centrs, kāds tas bija 
pirms šīs akcijas, tāds vairs nebūs 
nekad. Lielais krievvalodīgo vē -
lētāju atbalsts Satversmes grozī-
jumiem ne vien attālinājis SC     
no iespējas nonākt valdībā, bet 
arī licis būtiski pārskatīt ap  vie-
nības nākotnes plānus. Tagad 
jāizšķiŗas – vai likt lietā izvilkto 
„kaŗa cirvi”, aktīvi cīnoties par 
krievvalodīgo tiesību papla ši nā-
šanu, vai tomēr neliet eļļu ugunī 
un meklēt kompromisus. Ja vi -
siem pieņemamu vienošanos 
neizdosies panākt, gaidāma lielā 
polītiskā spēka sašķelšanās. Tas, 
kādu ceļu izvēlēsies SC, lielā  
mērā ietekmēs arī citus polītis-
kos procesus tuvākā nākotnē. 
Varbūt pēc tautas nobalsošanas 
par krievu valodu kā otru valsts 
valodu mūs gaida arī nobalso-
šana  par 11. Saeimas atlaišanu 
un tautas vēlētu prezidentu.    

***

Saeimas sēdē 7. decembrī no 
tribīnes tika paziņots Mandātu, 
ētikas un iesniegumu izskatīša-
nas komisijas lēmums - Saskaņas 
centra (SC) deputāts Nikolajs 
Kabanovs, parakstoties par gro -
zī jumiem Satversmē, kas p a -      
redz krievu valodai otras valsts 
valodas statusu, nav ievērojis 
svinīgo solījumu (zvērestu) un 
tādējādi ir pārkāpis deputāta 
ētikas kodeksu. Par Kabanova 

pārkāpumu un soda mēru no -
balsoja visi klātesošie komisijas 
deputāti, tikai Kabanova frakci-
jas biedrs komisijas priekšsēdis 
Vitalijs Orlovs (SC) balsošanā 
ne  piedalījās. Komisija iepriekš 
bija atzinusi deputāta pārkāpu-
mu un nolēmusi Kabanovam  
par šo pārkāpumu piemērot Sa -
ei mas Kārtības rullī paredzēto 
augstāko iespējamo soda mēru - 
izteikt rakstveida brīdinājumu, 
paziņot par to Saeimas sēdē un 
komisijas lēmumu publicēt laik-
rakstā Latvijas Vēstnesis.

Kabanovs iepriekš atzina, ka ir 
parakstījies un to  izdarījis jau 20 
minūtes pēc parakstu vākšanas 
sākuma. Laikraksta Vesti Segodņa 
portālā www.ves.lv Kabanovs at -
klājis, ka parakstījies 1. novem -
brī kopā ar savu dēlu Rīgas 80. 
vidusskolā. Saeimas deputātu 
ēti kas kodeksa 4. pants nosaka, 
ka deputātam godprātīgi jāie -
vēro Saeimas deputāta svinīgajā 
solījumā paustā apņemšanās.

***

Pirms 100 gadiem sāka iznākt 
leģendārā pirmskaŗa Latvijas sa -
biedriski polītiskā dienas avīze 
Jaunākās Ziņas. Tā izveidojās, 
re   formējoties citam laikraks -
tam. Pirmā numura ievadrakstā         
teikts, ka  ‘’Jaunā latviešu kapei-
kas avīze Jaunākās Ziņas, kas sāk 
savu gaitu, ir gan jauna pēc  
nosaukuma, bet pēc satura  būs 
latviešu publikai pazīstama, jo      
to izdod līdzšinējais Rīta Vēst-
neša redakcijas un drukātavas 
personāls uz kooperātīviem pa -
matiem.’’ Sākotnēji Jaunākās Zi -
ņas satilpa četrās lappusēs un         
ar satura bagātību lepoties ne -
varēja. Par izdevēju uzstājās Emī-
lija Elks, vēlāk Benjamiņa kun-
dze. Viņas spožuma laiks sākās 
pēc Pirmā pasaules kaŗa, kad 
Jaunākās Ziņas reizē ar žurnālu 
Atpūta kļuva par visvairāk lasī-
tajiem un ietekmīgākajiem iz -
devumiem Latvijā. Avīzes tirāža 
sasniedza pat 200 tūkstošus. Pē -
dējais Jaunāko Ziņu numurs iz -
nāca 1940. gada 9. augustā.

***

Zemkopības ministre Laim-
dota Straujuma devusies darba 
vi  zītē uz Briseli. Eiropas Savie nī-
bas (ES) Lauksaimniecības un 
ziv saimniecības ministru pa  do-
mes sanāksmē Straujuma tiksies 
ar dažādu ES dalībvalstu lauk-
saimniecības ministriem, lai tur-
pi nātu diskusijas par Kopējās 
lauksaimniecības polītikas refor-
mu, tostarp cīnītos par taisnī -
giem tiešajiem maksājumiem un 
lauku attīstības polītikas financē-
jumu Latvijas lauksaimniekiem 
un panāktu Latvijas zivsaimnie-
ku interešu ievērošanu nākamā 
ES plānošanas periodā - no    
2014. līdz 2020. gadam.

Zemkopības ministre arī pau dīs 
Latvijas nostāju - nozvejas kvo tas 
turpmāk jānosaka pēc reģionālā 
principa, t.i., ka par nozvejas kvo-
tām Baltijas jūrā lemj tikai tās ES 
dalībvalstis, kas atrodas pie Baltijas 
jūras, nevis visas ES dalībvalstis, 
kā tas ir noticis līdz šim.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valodai ir jābūt 
vienojošam faktoram

Kā vērtēt 
prezidenta lēmumu?

Budžets pieņemts 
pirmajā lasījumā

Baumas par 
Swedbank problēmām

Ierosina 
kriminālprocesu

Sabiedrībai 
jāsniedz informācija

Krājbanku 
varētu atveseļot

Kāpēc radās 
Krājbankas krize?

Atlīdzība Latvijas 
Krājbankas klientiem

Baltijas valstu 
transporta ministru 

sanāksmē Tallinā

Latvijas un Zviedrijas 
valdības sadarbosies 

aizsardzības jomā

Pa kādu ceļu ies 
Saskaņas centrs

Soda Kabanovu

Jaunāko Ziņu 100 gadi

Aizstāv 
Latvijas zemniekus
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Nu Saskaņas 

centrs (SC) ar 
abiem U - Urba-
no viču un Uša-
kovu priekšgalā 
uzņēmies šantā-
žēt t.s. latviskās 
par tijas: ja Saei -

ma piekritīs tam, ka tur, kur 
krievvalodīgo daudz, tie varētu 
komūnicēt ar valsts iestādēm 
krieviski, tad SC deputāti ne -
lau zīs zvērestu un nebalsos par 
krievu valodu kā otru valsts 
va lodu.

Bet ko šis piedāvātais kom- 
p romiss nozīmētu? Ka krievu 
mē  le iegūs reģionālas valodas 
statusu. Taču kur tad šī “lingvis -     
tis kā ko  piena” dzīvo kompakti?   
Būs jā  veido reģions “Purčik” 
(Purv ciems) vai reģions “Dvinsk” 
(Dau    gavpils), jo šos vietvārdus 
latviski tik grūti izrunāt, vai ne? 

Taču - jokus pie malas. Pati par 

Atspēkojot Latkrievijas entuziastu argumentus

sevi Lindermana, Osipova un 
Ga  poņenko iniciātīva ir vistī -
rākā provokācija; ar divām valsts 
valodām Latvija kļūtu par Lat-
krieviju, un starptautisko tiesību 
aspektā šāds nosaukums būtu 
pilnīgi leģitims - atcerieties Aus-
t ro ungāriju un Čechoslovakiju! 
Ņemsim vērā, ka tiem 40% Lat-
vijas krievvalodīgo kaimiņos at -
rodas Krievijas Federācija  vis-
maz ar 110 miljoniem etnisko 
krievu. Samērs, kas salīdzināms 
ar 1938. gada situāciju, kad Sude-
tijas vāciešus pret čechiem mu -
sināja Lielvācija ar tās 70 miljo-
niem Herrenvolk’am (kungu tau-
tai) piederīgajiem.

Latkrievijas entuziasti nesko-
pojas ar argumentiem par la -
bu oficiālai divvalodībai Diev -
ze mītē. Tos viegli atspēkot. 

Nenogurdināmais Nikolajs Ka -
banovs avīzē Vesti Segodņa raks-
ta, ka Savienotajās Valstīs spāņu 

valoda izplatības ziņā ir otra pēc 
angļu valodas un tur bieži vien 
lasāmi publiski norādījumi abās 
valodās. Taču tā ir tīri praktiska 
padarīšana, īpaši ASV dienvid-
rietumu pavalstīs, un nevienam 
nav ne mazāko šaubu par to, ka 
angļu valoda tur no krasta līdz 
krastam - from sea to shining      
sea - ir vienīgā oficiālā. Šī liel-
valsts “pauž sevi” angliski. 
Punkts. 

Tai pašā avīzē liek galdā argu-
mentus kāds Aleksandrs Olbiks. 
Viņš vaicā - kāpēc zviedru valo-
da, kas ir dzimtā tikai 6 procen-
tiem  Somijas iedzīvotāju, tur ir 
valsts valoda? Latvijas Avīzes 6. 
decembŗa numurā Juka Rislaki 
paskaidro: “Likumā noteikts, ka 
zviedri iemācās somu valodu, 
bet somi - zviedru valodu (..) 
Zviedriski runājošie somi vie n-
mēr ir dzīvojuši Somijā, ir pa t-
rioti, visi ir pavalstnieki un visos 

kaŗos cīnījušies par Somi ju.”  
Tātad - īpašs gadījums! 

Olbiks mums stāsta, ka Indi- 
jas kaklakungu un kolonizātoru 
valodai - angļu mēlei - tur ir 
valsts valodas statuss. Tāpēc, ka 
Indija tautību un valodu ziņā ir 
raiba valsts, un to efektīvi pār-
valdīt no viena centra bez angļu 
valodas būtu grūti. Līdzās “ot rajai 
darba valodai” - hindi tur dažās 
pavalstīs atzītas 22 vietējās valo-
das. Atkal īpašs gadījums!

Olbiks, protams, mums degu-
nā bāž Šveici - šo turīgo paraug-
valsti, kur valsts valodas statuss 
ir vācu, franču, italiešu un re -
toromāņu valodai, kaut gan at -
tiecīgajā valodā runājošo īpat-
svars ir 65,7 %, 20,4 %, 6,5 % un 
0,5 %. Arī tas ir īpašs, pat ļoti 
īpašs gadījums: šveicieši jau vai-
rākus gadsimtus apzinās sevi      
par vēsturiski izveidojušos ko -
pību, vāciski Eidgenossenschaft. 

Sākās ar to, ka dažu novadu (kan-
tonu) zemnieki deva zvērestu 
būt vienotiem un pretoties Habs-
burgu dinastijas kundzībai. Pa -
kāpeniski izveidojās Confede ra-
tio Helvetica - CH (tas ir šīs valsts 
oficiālais nosaukums, turklāt 
latīņu valodā...). 

Tātad, Latkrievijas entuziasti, 
nejauciet ļaudīm galvu.

Ak tā, paliek vēl Beļģija. Tā ir 
divvalodīga, tā ir divkopienu 
valsts, taču tur valoņi un flāmi 
mīt kompakti katrs savā reģio -
nā, un tikai tas, ka galvaspilsēta 
Brisele šai ziņā ir jaukta un tur 
mājo ne tikai karaļnams, bet arī 
Eiropas Savienības vadība un 
par laments, attur Beļģiju no pil-
nīgas sadalīšanās divās suverē -
nās valstīs. 

Vārdu sakot, Latkrievijai ne -
būt, jo citādi vairs nebūs Lat-
vijas.

Franks Gordons

Ikvienam Lat vi-
jas iedzīvotājam ir 
zināms, ka mūsu 
valsts demo gra fis-
kā situācija ir nu -
dien skarba un 
skumja. Katru ga -
du Latvijā mirst 
vairāk cilvēku 

nekā piedzimst, piedevām pat 
ļoti augstu vilni sit emigrācija 
uz dažādām pa  saules valstīm, it 
īpaši kopš Latvija 2004. gadā 
pievienojās Eiropas Savienībai.

Tāpēc gluži satriecošs nesen 
bija  Latvijas Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) paziņojums, ka 
tās dati liecinot - no valsts emig-
rējuši ir… tikai 33 tūkstoši cil-
vēku! Patlaban pieejami ir provi-
zoriski dati par šajā pavasarī 
veikto tautas skaitīšanu, un tie 
rāda, ka laikā kopš pēdējās skai-
tīšanas 2000. gadā valsts iedzī vo-
tāju skaits ir samazinājies par 
veseliem 480 tūkstošiem. Visti-
ca māk, valsts iedzīvotāju skaits 
nu ir zem diviem miljoniem.

Šo samazinājumu nu nekādi 
nevar piedēvēt mirstības un 
dzims tības rādītājiem, lai arī tie 
ir pietiekami bēdīgi. Brīvās Lat-
vijas lasītāji, kuŗi dzīvo Anglijā 
vai Īrijā, zina, ka latviešu emig-
rantu tur ir pat ļoti daudz. 
Emigrējušie latvieši dibina paši 
savas organizācijas un skolas, 
viņi strādā daždažādus  darbus, 
turklāt visai daudzas jaunkun-
dzes (un arī jaunskungi) nodar-
bojas ar prostitūciju. Apgalvot, 
ka viņu ir tikai pāris desmit-
tūkstošu, ir absurds.

Pēdējā laikā ar saviem datiem 
par emigrantu skaitu klajā nā -
kušas arī citas instances. Latvi -
jas Banka (tātad - centrālā banka) 
apgalvo - tās dati liecinot, ka no 
valsts ir izbraukuši 178 tūkstoši 
iedzīvotāju. Latvijas Universitā-
tes profesors Michails Hazans 
savukārt ir aprēķinājis, ka emig-
rantu skaits ir 200 tūkstoši. Arī 
šie skaitļi īsti neatbilst tautas 

Pagalam nepareizi skaitļi
skaitīšanas datiem. Visticamāk, 
aizbraucēju skaits tomēr ir 300 
tūkstoši vai pat vairāk.

Laikraksta Diena komentētājs 
Sandris Točs raksta, ka dati lie -
cinot par valsts polītikas „pilnīgu 
un galīgu bankrotu”.  Nevaru īsti 
piekrist. Masu emigrācija no   
Lat vijas sākās brīdī, kad mūsu 
valsts iestājās Eiropas Savienībā 
un vai rākas, bet ne visas ES 
dalībvalstis atvēra savu darba 
tirgu jauno valstu iedzīvotājiem. 
Tas nebija laiks, kad Latvijas taut-
saimnie cība bija nonākusi tādā 
krizē, kāda radās 2008.  gadā un 
turpi nājās nākamajos gados. To -
reiz ļaudis no Latvijas devās 
prom da  žādu iemeslu pēc. Tie, 
kuŗi strādāja mazapmaksātās 
pro fe si jās, meklēja darbu – jeb-
kādu darbu, kas ļaus pelnīt vai-
rāk. At  ceros, neilgi pēc tam, kad 
Lat vija iestājās ES, televīzijā 
redzē - ju ziņu sižetu, kuŗā kāds 
bijušais Latvijas iedzīvotājs ar 
smaidu sejā Londonas viesnīcā 
tomātu mērcei mizoja tomātus. 
Ko šis cilvēks bija darījis Latvijā?  
Bijis vēstures skolotājs. Skumji 
no  pūtos – skolotāji Latvijā bija 
(un ir) ļoti vajadzīgi, bet še tev! – 
vēs tures skolotājs labprātāk strā-
dā viesnīcas virtuvē, jo tur viņš 
pelna krietni vairāk nekā savā 
skolā. Šādu ekonomisko mig-
rantu bija ļoti daudz, bet tas ne -
būt nebija vienīgais iemesls, 
kāpēc cilvēki brauca prom. Pats 
esmu runājis ar paziņām, kas 
emigrējuši -  viņiem tikpat sva-
rīga, cik nauda, ir cilvēku attieks-
me. Priekšnieki Lielbritanijā vai 
Īrijā ir laipni un smaidīgi pret-
statā priekšniekiem Latvijā, kas 
var būt skarbi un nikni. Uz ielas 
cilvēki cits citam uzsmaida, viņi 
ir izpalīdzīgi. Arī tas ir svarīgi.

Ir arī tādi cilvēki, kuŗi no 
Latvijas aizbraukuši tāpēc, ka 
daudzi valsts iedzīvotāji ir aiz-
spriedumaini jautājumā par cil-
vēka seksuālitāti. Labs piemērs   
ir mācītājs Māris Sants, ko Lat-

vijas evaņģeliski luteriskās Baz-
nīcas pašreizējā vadība izslēdza 
no Baznīcas, kad viņš paziņoja, 
ka ir gejs. Māris tagad dzīvo Lon-
donā un Latvijai ir zudis. Emig-
rējis ir arī portāla Gay.lv veido-
tājs Ainārs Ločmelis, iemesls – 
tas pats. Pazīstu arī vairākus     
citus cilvēkus, kuŗi emigrējuši tā 
paša iemesla pēc, bet viņi par 
savu seksuālitāti nav atklāti, tā -
pēc viņu uzvārdus neminēšu, 
taču skumji tas ir tāpat.

 Jautājums ir arī par CSP. Ja        
nu  ir  iestāde, kuŗas datu tica-
mība ir būtiski svarīga, tad tā ir 
statistikas pārvalde. Ja tās sprie-
dums par emigrantu skaitu ir   
tik ļoti kļūdains, vai ir iemesls 
ticēt citiem tās piedāvātajiem 
datiem?  CSP dati, starp citu, ir 
valsts budžeta pamatā. Ja arī       
tie ir kļūdaini, tad jājautā, vai 
budžeta ienākumi un izdevumi 
ir precīzi noteikti, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka nākamā gada budžetā 
atkal paredzēta krietna „konso-
lidācija” (lasi – izdevumu samazi-
nāšana un ienākumu vairo -   
šana). Jau tā par datiem ir pietie-
kami daudz jautājumu. Valdība 
apgalvo, ka konsolidācijas ap -
joms būšot 150 miljoni latu, sa -
vukārt starptautiskie aizdevēji 
(Starptautiskais Valūtas fonds un 
Eiropas komisija) vēlas nākamā 
gada budžetā panākt lielāku kon-
solidāciju. Pati par sevi tā nav 
liela bēda, šomēnes valsts pabeigs 
aizdevuma programmu, un tad 
vairs nebūs nepieciešams atbil-
dēt par katru santimu. Taču dati 
par valsts tautsaimniecību ir 
saistāmi arī ar Eiropas Savienības 
subsidijām. Ja tie ir pārspīlēti,     
arī te var rasties problēmas. Katrā 
ziņā nepieciešams CSP darbu 
izmeklēt itin rūpīgi, un, ja izrā-
dās, ka dati par emigrāciju ir ap -
zināti falsificēti, tad pārvaldes 
vadītājai Aijai Žīgurei (viņa CSP 
vada jau kopš 1998. gada augus-
ta) ir laiks tīt makšķeres. 

Vēl par pašiem emigrantiem.  

Ir pamatots iemesls domāt, ka 
lielākoties viņi Latvijā neatgrie-
zīsies nekad. Avīzes Diena pieli-
kumā SestDiena bija gaŗa inter-
vija ar populāro mūziķi Gunāru 
Kalniņu, kas jau divus gadus dzī-
vo Barselonā. Virsraksts: „Ma   nas 
mājas ir Spānijā – atpakaļ negai-
diet.” Intervijā Gunārs stāsta, ka 
savus bērnus (kuŗu viņam gan 
vēl nav) viņš gribēšot audzināt 
Italijā. Pietiekami daudzos gadī-
ju mos no Latvijas ir emigrējušas 
veselas ģimenes, un viņu situā-
cija ir tāda, ko labi pazīs  Laika 
un Brīvās Latvijas lasītāji no tā 
dēvētās „tradicionālās trimdas”. 
Brīdī, kad cilvēks apaug ar dzī-
vesbiedru, bērniem, darbavietu, 
kaķi vai suni, pārcelšanās kļūst  
jo sarežģītāka, un tas  attiecas 
gan uz latviešiem, kas ilglaicīgi 
dzīvojuši Amerikā vai Austrā -
lijā, gan uz latviešiem, kuŗi nu 
jau sešus vai septiņus gadus  
dzīvo Anglijā, Īrijā vai Spānijā. 
Tāpēc tiek dibinātas minētās 
skolas un organizācijas. Pēc Otrā 
pasaules kaŗa latvieši Vācijas tā 
dēvētajās dīpīšu nometnēs dibi-
nāja ne vien skolas, bet arī sa -
biedriski polītiskas organizācijas, 
teātŗus, operas trupas un visu 
pā  rējo, kas palīdzēja nodrošināt 
latviešu kultūras saglabāšanu. 
Mūsdienu emigranti tik naski 
nav, bet arī viņi zināmā mērā ap 
sevi veido latvisko infrastruk-
tūru.

Ir vairāk nekā svētīgi, ka latvieši 
dibina skolas, kaut vai tikai sest-
dienās vai svētdienās. Bērns lat-
vietis, kas dzīvo Londonā vai 
Dublinā, tur iet skolā, tāpēc 
viņam ievērojama dienas daļa 
paiet angļu valodas vidē. Lat-
viešu valodas saglabāšana ir 
vecāku un ģimenes rokās. Pro-
tams, no Anglijas vai Īrijas uz 
Latviju atlidot ir vieglāk un lē -
tāk nekā no Amerikas, Kanadas 
vai Austrālijas, taču cilvēki ir 
aizņemti, labākajā gadījumā viņi 
Latvijā ierodas atvaļinājuma vai 
svētku laikā. Piemēram, mana 
pamāte (mana nelaiķa tēva otrā 

sieva) dzīvo Francijā un strādā 
Šveicē. Latvijā mēs viņu redzam 
reti. Arī viņas dēls, mans pus-
brālis, ir ieminējies, ka varētu    
jau pastrādāt arī ārzemēs, un,      
tā kā viņam pašam ir sieva un 
divi bērni, tas, ļoti iespējams, 
nozīmētu vēl četru latviešu pa -
zušanu no valsts. Lai nu kā, kul-
tūra angļu valodā ir krietni  
plašāka nekā kultūra latviešu 
valodā, un, jādomā, jau tagad 
starp jauno laiku emigrantiem     
ir bērni, kuŗiem  latviešu valoda 
rada pietiekami lielas problēmas.

Taču ir arī pozitīva vēsts. La -
sītāji droši vien zina, ka jau       
labu laiku polītiķi Latvijā ir pār-
runājuši jautājumu par dubult-
pavalstniecības atjaunošanu.    
Sa  vu svētību šai domai deva arī 
Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš, kādā televīzijas intervijā  
no  rādot, ka „dubultpavalstnie cī-
ba ir vairāk nekā nepieciešama”, 
jo „labāk ļaut cilvēkiem rīkoties 
brīvi un ļaut atgriezties Latvijā”. 
Saeimas deputāti jau tagad ir 
vienojušies par trim jautājumu 
blokiem, kas tikšot risināti ar 
likuma grozījumiem. Pirmais ir 
dubultpavalstniecības iegūšana 
ārvalstīs dzīvojošajiem, tātad – 
arī krietni daudziem Laika un 
Brīvās Latvijas lasītājiem. Otrs        
ir par pavalstniecības piešķirša-
nu Latvijā dzimušu nepavalst-
nieku bērniem (paredzams, ka 
par to būs karstas diskusijas). 
Tre šais ir par pavalstniecību    
tiem Latvijas pavalstnieku bēr-
niem, kas dzimuši ārvalstīs.  Se -
višķi būtiski tas ir jauno laiku 
migrantiem, jo, lai arī nav pre -
cīzi zināms, cik bērnu viņiem ir 
dzimis, dzīve šiem bērniem ne -
pārprotami būs vieglāka, ja        
viņi kādreiz gribēs atkal dzīvot 
un strādāt Latvijā un kabatā 
viņiem būs mūsu valsts pase. 
Turēsim īkšķi, lai deputāti ne -
melo, teikdami, ka šis nu ir jau-
tājums, kuŗš  jārisina iespējami 
ātri.

Kārlis Streips
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Šogad aprit 100 gadu staltajam, 
greznajam namam Rīgā, Brīvī-
bas ielā 38 (agrāk – Brīvības gat-
vē 2), kas glabā milzum daudz 
in  teresantu stāstu gan par vēstu-
ri, gan cilvēkiem un likteņiem, 
kas tajā vijušies. Šodien tas pa -
zīstams arī kā „eksprezidentu 
nams” – tur dzīvo Gunta Ulmaņa 
un Vairas Vīķes-Freibergas ģi -
me ne. Trešajā stāvā atrodas An -
dreja Upīša memoriālais mū -    
zejs (rakst nieks te dzīvoja no 
1951. līdz 1970. gadam), un šī 
mūzeja vadītāja Inese Kaire ir 
zinīga un asprātīga stāstītāja, ļoti 
godīgi un nesavtīgi glabā atmi-
ņas par An  d reju Upīti un gluži 
praktisko vidi, kuŗā rakstnieks 
mitis. 

Interesi par šo namu rosināja 
kāda neliela izstāde par slaveno 
Ērenpreisu, uzņēmēju, velosipē-
du ražotāju, kuŗam, kā izrādās, 
savulaik bijis birojs  tais telpās, 
kur tagad rosās tirgotājs Rai-
monds Gerkens, bet „padomju 
laika bērni” atceras slaveno 
Rakst nieku grāmatnīcu un kon-
fekšu bodi, kuŗā varēja arī no -
baudīt ļoti labu kafiju un sal dē-
juma kokteili ar plūmju sulu.

Tātad – nams celts 1911. gadā 
pēc architekta Ernesta Poles pro-
jekta. (Architekta liktenis arī ir 
at  sevišķa stāsta vērts, to ieski cē-
sim vēlāk.) Nams būvēts Rīgas 
IV savstarpējās kreditsabiedrī -
bas bankas vajadzībām. Divdes-
mitā gadsimta  20. – 30. gados te 
ilgāku laiku darbojušās kredita 
un krājaizdevu iestādes, dažā -
das biedrības, izdevniecības,          
I šķiras restorāns „Teātŗa klubs”, 
rūpnīcu un tirdzniecības uzņē-
mu mu kantoŗi.

Gadu gaitā namu apdzīvojuši 
daudzi sabiedrībā pazīstami     
cil vēki. No 1936. līdz  1940. 

gadam šeit dzīvoja Alberts Kvie-
sis, Latvijas Valsts prezidents, no 
1919. līdz 1935. gadam – vai-
rākkārtējais Latvijas Ministru 
prezidents Marģers Skujenieks, 
mākslinieki Romāns Suta un 
Aleksandra Beļcova, grā matiz-
devējs Jānis Rapa, diriģents Leo-
nīds Vīgners, Aspazija, diri ģents 
Arvīds Jansons ar dzīves biedri 
Iraīdu Jansoni un dēlu Marisu 
un daudzi citi.

Nama pirmajā stāvā visos lai-
kos atradusies aptieka. 

Par namu, kas glabā G. Ērenpreisa, J. Rozentāla „Sievietes baltā” 
un Vairas Vīķes-Freibergas soļus. Un ne tikai

***
Architekts Ernests Pole no -

dzīvoja īsu, bet spožu mūžu. 
Dzimis 1872. gada 8. oktobrī, 
mi  ris 1914. gada 25. februārī, 
apbedīts Rīgā, Meža kapos. No 
1904. līdz 1908. gadam studējis 
architektūru Rīgas Politech nis-
ka jā institūtā, praktizējis Kon- 
s tan tīna Pēkšēna būvniecības bi -
rojā.

Ernests Pole bija vispusīgi ap -
dāvināts cilvēks. Baltijas skolo-
tāju semināra audzēkņu vidū iz -
cēlies ar kaligrafa un zīmētāja 
do    tībām, darba gados Liepājā 
no     darbojies ar ērģeļspēli. Viņam 
bijusi interese arī par teātri, 
sarīkojis pirmo teātŗa izrā di         
savā dzimtajā Lutriņu pa  gastā.

Pēc E. Poles projektiem Rīgā 
uzceltas 37 ēkas, daudzas no tām 
ar architektūrvēsturisku nozī - 
mi. Lielākā daļa ēku ieturētas 
neoklasicisma formās, dažas arī 
nacionālā romantisma un citu 
ra  cionālistisko jūgendstila no -
virzienu stilistikā. 1910. gadā 
pro  jektējis 5. Dziesmu svētku 
ēku, kas tika uzcelta Preču sta-
cijas rajonā. Ēkā bija paredzētas 
vairāk nekā 10 000 sēdvietas un 
uz skatuves atradās ērģeles. Pazīs-
tamākais no Ernesta Poles pro-
jek tētajiem namiem ir Rīgas Lat-
viešu biedrības nams Merķeļa 
ielā 13 (1909), ko viņš projektēja 
kopā ar otru pazīstamu latviešu 
architektu Eiženu Laubi. Nama 
fresku autors ir Janis Rozentāls, 
kuŗa otai pieder arī pazīstamā 
glezna „Sieviete baltā” (1902) – 
uz  ņēmēju Bergu ģimenes jau-
nākā meita Anna Milija Berga. 

Pēc to gadu laikabiedru atmi-
ņām, jaunais, talantīgais archi-
tekts Ernests Pole esot „aplidojis” 
Kristapa Berga meitu Annu Mi -
liju, Arveda Berga māsu. Savu-

kārt Arveds Bergs un Jānis Bri-
gaders, rakstnieces Annas Briga-
deres brālis, bija īstenie nama 
Brīvības ielā 38 pasūtinātāji, cē -
lēji un financētāji. 1910. gadā 
tika rīkots ēkas projektu kon-
kurss, kuŗā E. Poles projekts ie -
guva tikai ceturto vietu, bet jau 
pēc konkursa rezultātu paziņo-
šanas ēkas pasūtinātāji prasību 
konkrētizēja un izteica vēlmi,      
lai ēka tiktu veidota „ampīra sti-
lā”. Šai prasībai vislabāk atbilda  
E. Poles ēkas fasādes projekts. 

Pēc nelieliem labojumiem tas 
tika pieņemts un īstenots. Ar 
savu krāšņumu nams ir neokla-
sicisma meistardarbs.

Šķiet, ka Arveds Bergs ģimenes 
bankas fasādes izveidi uzticējis 
savam nākamajam radiniekam. 
Taču Ernests Pole saslima ar 
plaušu karsoni. Pēc architekta 
pāragrās nāves nelaiķi pēdējā 
gai tā izvadīja otrs Annas Milijas 
brālis – mācītājs Edgars Bergs un 
visa Bergu dzimta. Bet Anna 
Milija palika vientuļa līdz mūža 
galam kādā pansionātā Francijā. 

Ernests Pole kļuva par vienu 
no nozīmīgākajām personībām 
latviešu architektūras sākum-
posmā, un viņa vārds paliekami 
ierakstīts architektūras vēsturē. 

***
Aizvadītā gada augustā Mūze-

ju naktī  pēc Ērenpreisu dzimtas 
atvases Toma Ērenpreisa ieceres 
desmitos vakarā notika riteņ-
brau ciens, kuŗa laikā jaunieši,  
pie velosipēdiem piestiprinājuši 
karbīda lampiņas, brauca pa Rī -

gas ielām. A. Upīša mūzejā to -
dien tika atklāta izstāde par 
Ērenpreisu un viņa lolojumu. 
Izstāde bija iecerēta neilgam lai-
kam, taču apmeklētāju intereses 
pēc tika pagarināta uz vairā -  
kām nedēļām.

Gustavs Ērenpreiss dzimis 
1891. gadā Mazsalacā, beidzis 
amatniecības skolu. Kopš 1907. 
gada strādāja E. Bērziņa velo si-
pēdu darbnīcā „Baltija”. 1922. 
gadā viņš nodibināja savu velo-
sipēdu remonta darbnīcu, kas 
laika gaitā izauga par „G. Ēren-
preisa velosipēdu fabriku” Brī-
vības gatvē 2, kuŗa saražoja ap 
70% no visiem Latvijā ražota-
jiem velosipēdiem.

Slavenā Ērenpreisa rūpnīca 
Lat vijā bija talantīgā, mechani -
ķa prasmēm apveltītā Gustava 
Ēren preisa lolojums. 1922. gadā 
Rīgā, pie Vidzemes tirgus, viņš 
atvēra nelielu velosipēdu un mo -
tociklu darbnīcu, kas 1924. ga -   
dā pārcēlās uz Brīvības ielu 
129/133, – šīs rūpnīcas telpas ie -

priekš piederēja velosipēdu       
ražo šanas aizsācējam Latvijā 
Alek- s andram Leitneram. 

Jau 1927. gadā te sāka darbo  - 
ties „G. Ērenpreisa velosipēdu   
fabrika”- vadošā ražotne visā Bal-
tijā. To   noteica modernās techno-
lo ģijas, divriteņu dizains un aug-
stie kvalitātes rādītāji. Te ražoja 
sie-viešu, vīriešu divriteņus un    
ve  losipēdus armijas vajadzībām, 
jo Latvijas armi jā bija arī velo -sipē 
-distu rotas.

Divriteņu cena bija ap 145 –   
150 latu atkarībā no modeļa, tos 
varēja iegādāties uz kredita. G. 
Ērenpreisa Original velosipēdi   
bija pieprasīti daudzās valstīs. No 
1927. līdz 1940. gadam piecās 
lielās G. Ērenpreisa fabrikās un       
30 mazās darbnīcās saražots ap 
pus miljons velosipēdu.

Pateicos par atbalstu šā ma  te-
riāla tapšanā Inesei Kairei un 
Inārai Odiņai!

Nams Brīvības un Elizabetes ielu stūrī pag. gs. 30. gados...

A. Upīša mūzeja vadītāja Inese Kaire vada ekskursiju. Mūzeja vie-
sis – žurnālists no Vjatkas (Kirovas), liels latviešu kultūras 
pazinējs un draugs Michails Koptevs. Romānu Zaļā zeme Upīts 
sarakstījis Vjatkas guberņā, Kstiņinā

... un šā gada decembrī
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Ligita Kovtuna
(Turpinājums sekos)
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Ārstu inteliģences līmenim jā -
būt krietni virs caurmēra, citādi 
jau viņi pēc vidējās izglītības ap -
gūšanas pie medicīnas studijām 
nemaz nebūtu tikuši pielaisti. 
1933. gadā dzimušais dakteris 
Andris Kadeģis, speciālizējies 
pa  toloģijā, savā dzīves stāstā Iz -
rakteņi starp citu pastāsta par 
kādu testu, kas viņa inteliģences 
koeficientu izteicis ar skaitli 138. 
Kadeģa pazinēji turklāt rakstu-
rotu viņu kā garīgas enerģijas 
pārpilnu cilvēku, kam paticis, kā 
agrāk mēdza rakstīt piemiņas 
albumiņos, dzīvot dzīvē dzīvu 
dzīvi, no vides un apkārtnes kāri 
tveŗot impulsus, kādus tās jeb-
kuŗubrīd spējušas dot, bet arī 
do  dot iz sevis labus darbus un 
pa  domus pozitīvu sabiedrisku 
procesu rosināšanai.

Vairākumam 1930. gadā dzi-
mušo trimdinieku (vai, ja gribam 
būt pedantiski, bijušo trimdi-
nieku) mūžs būs iedalāms trīs 
posmos. Pirmais posms būs bijis 
dzimtajā Latvijā pavadītā bērnī-
ba, otrs – dzīve kā polītiskiem 
bēg ļiem Rietumeiropas bēgļu 
nometnēs un vēlāk visbiežāk kā 
ieceļotājiem kādā tālākas emig-
rācijas zemē, bet trešais posms – 
vai nu turpināšana dzīvot ieras-
tajā mītnes zemē, laiku pa laikam 
apciemojot brīvību atguvušo 
Lat  viju, vai arī atgriešanās Latvi-
jā, lai tur sagaidītu mūža galu.

Andris Kadeģis šajā schēmā 
neiekļaujas. Pēc Liepājā aizvadī-
tas bērnības un Kleinkecas no -
metnē nodzīvotiem pusaudža 
ga  diem viņš gan ar māti ieceļojis 
Amerikā, kur sācis studēt medi-
cīnu, bet daudzu blakus interešu 
dēļ studijām nav spējis pietieka-
mi nodoties. 1956. gadā viņš at -
griezies Vācijā, kur medicīnas 

Cauri dzīvei skriešus
Andris Kadeģis, Izrakteņi, atmiņas un liecības – XX gadsimts, Dienas Grāmata, 2011. g., 312 lpp.

stu dijas Minchenes universitātē 
sekmīgi beidzis 1962. gadā. Min-
chenes studiju laikā viņš kopā       
ar citu latviešu studenti - Valdu 
Dreimani viesojies Latvijā un in -
formāciju par tur novēroto un 
piedzīvoto piespēlējis rakstnie-
kam Pāvilam Klānam, kuŗš to 
iet vēris tā laika Grāmatu Drau -
ga bestsellerā Rīga retour. Tādā 
veidā Kadeģis tūkstošiem trim-
das latviešu pavēra skatu uz ak -
tu ālitātēm viņu dzimtenē laikā, 
kad dzelzs priekškars vēl stingri 
stāvēja savā vietā un tikšana tam 
cauri bija atipiska. Vāczemes stu-
dijām seko ārsta darbs Amerikā, 
dienēšana ASV gaisa spēkos, tū -
risms daždažādās zemēs, ieskai-
tot Latviju, bet visbeidzot ar vācu 
tautības dzīvesbiedri Renāti un 
bērniem nogruntēšanās uz dzīvi 
Minsterē, kur Kadeģis aktīvi ie -
saistījies Latviešu centra Minste-
rē (LCM) veidošanā un citos lat-
viskos sabiedriskos darbos.

Kas ļāvis vai licis Andrim Ka -
deģim vienā mūžā ietilpināt tik 
daudzas nodarbes un gūt tik 

daudzus pieredzējumus, kam ci -
tiem cilvēkiem vajadzētu vairā-
kus mūžus? Varbūt vismaz da -
ļēja atbilde meklējama viņa pa -
stāvīgajā saskarsmē gan ar mirē-
jiem, gan mirušo ķermeņiem.   
Šis pastāvīgais nāves tuvums liek 
patologam grāmatu beigt nevis 
ar nodaļu par dziesmām un     
svēt kiem, bet gan – minorā – par 
mū  ža beigām. Lūk, kā attēlota 
aina pansionātā:

Pilsoņi seniori gaida jau uz ie -
zārkošanu. Gaida melnancu-
kainus bēŗu nama vīrus, kuŗi 
uztrieps anēmiskiem vaigiem 
rožainu krāsu: lūk, lai meli būtu 
ticamāki, lūk, cik tantiņām un 
vectētiņiem vēl labi iet.   

Ja nu tāds kādam cilvēkam ir      
t. s. maizes darbs, tad, lai negrim-
tu depresijā, brīvais laiks laikam 
jāpavada interesanti un inten -
sīvi, skrienot cauri dzīvei turpat 
vai teciņus.

Andris Kadeģis stāsta dzīvīgi 
un interesanti. Pirmā nodaļa par 
senčiem un par bērnību Liepājā 
vēl drusku samocīta, samākslota, 
dakterim vietām rakstot itin 
gaŗos teikumos un cenšoties iz -
teikties īpaši izteiksmīgi, kā        
„īsts rakstnieks” to darītu. Vēlāk 
raksts kļūst atraisītāks, bet raks-
tītājs – viņš pats.

Ievadā autors sola „autentis-
kumu un pēc iespējas maz no   st-
al ģijas”. Tāpēc teksti būšot ne 
tikai latviešu, bet arī vācu un 
angļu valodā – mēlēs, ko viņš 
lietojot ikdienas saziņā un raks-
tos. Valodas pūristi varētu vēlē-
ties iebilst pret daudziem angli-
cismiem un ģermānismiem lat-
viskajā tekstā, kas parindēs vai 
nodaļu beigās nav izskaidroti un 
var izraisīt komiskus pār pra-
tumus. Kad, pirms lasīšanas grā-

matu pāršķirstot, 15. lappusē 
uzdūros vārdam feirāms, iedo-
mā jos, ka ar to būs domāti an -
glis kie fire arms (šaujamie iero-
či). Vē  lāk pēc konteksta kļuva 
skaidrs, ka feirāms ir vāciskais 
Feierabend  (darba stundu bei-
gas). Kas valodas pūristiem liks 
plēst matus, vides un laikmeta 
īstenā kolorīta izbaudīt gribētājus 
iepriecinās. Iestādes, piemēram, 
var būt jebkuŗā zemē, bet amti  
ir, perfekti un precīzi, vācu ie -
stādes. (Tā tas vismaz bija laik-
me tā, par kuŗu raksta Kadeģis: 
kad augustā uzmeklēju Gēstach-
tā pie Hamburgas savu  1945. - 
1949. gada „Saules” tautskolas 
ēku, konstatēju, ka iestādi, kas 
tur tagad iekārtojusies, sauc nevis 
Arbeitsamt, bet gan – job center!)

Prieks ir grāmatā sastapties ar 
kursīvā rakstā iespiestiem termi-
niem vācu un angļu valodā, kas 
vecākās paaudzes lasītājiem ļaus 
pašu pieredzētos agrākos laikus 
atsaukt precīzākā atmiņā, nekā  
ja šie termini būtu latviskoti  
vien. Visa Otrā pasaules kaŗa 
beigu faze uzplaukst atmiņā kā 
zieds, ieraugot vārdus Voralarm, 
Luftschutzwart, Panzersperre, 
Ersatz zupa un dziesmas rindu 
Die Räder rollen für den Sieg. Kā 
bieži gadās mūsdienu latviešu 
grāmatās, svešie vārdi dažkārt 
iespiesti kļūdaini: te gan vairāk 
būs par nezināšanu vai paviršību 
vainojamas korrektores nekā au -
tors. (Latviskajā tekstā kļūdu tik-
pat kā nav, ja nu vienīgi 151. 
lap pusē – ko tūlīt vēlēsities uz -
šķirt, jā? – prāvests Sanders kļu-
vis par pāvestu.

Grūti gan saskatīt kādu jēgu 
veselu rindkopu vai pat lappušu 
iespiešanā vācu vai angļu valodā, 
kam tad seko latviskais tulko-

jums. Ja autors savai dzīvesbied-
rei – vācietei rakstījis vēstuli vācu 
valodā, kāda ir īpaša vērtība tās 
oriģinālvalodai, ka tā autentis-
kuma vārdā būtu jāuztiepj lat-
viešu lasītājam? Ja gribēts palepo-
ties ar labām angļu un vācu valo-
das zināšanām, jāsaka, ka nekādā 
desmitniekā nav trāpīts, jo lat-
viešu, kas labi prot vairākas sveš-
valodas, ir daudz.

Kaut Izrakteņi pamatos ir pa -
tiesi vērtīga un ieteicama grā ma-
ta, dažiem sīkumiem gribas „pie-
sieties”. Bēgļu nometņu laika uz -
saukumam Latvieša stāja sve šu-
mā ar Mērnieku laiku stilu sa -
kara nav. (88. lpp.) Nav tiesa, ka 
Austrālija būtu pieņēmusi jeb ku-
ŗu DP, bet to, ka tā ir „pasaules 
otrs gals”, daudzi toreiz uztvēra 
pozitīvi: jo tālāk prom no komū-
nisma briesmām, jo labāk. (97.) 
Slēdziens, ka „vislaimīgākie jau-
nie ši mācās savā valodā” (119.) 
sa  saucas ar krievu centieniem 
ilgstoši saglabāt krievvalodīgās 
skolas mūsdienu Latvijā. Dau -
dzi izraksti no dienasgrāmatas        
(222. – 237.) būs saprotami tikai 
retiem „iesvaidītiem”. Parau dziņš:

Šorīt MLĢ slengs: veči, kas krū-
zē un nemaz nav pablo. Tas ir 
viens no, no. Tāds skvēris. Look, 
viens putns (skolotājs no Čikāgas) 
un gandrīz klasiski – es esmu 
noborēts līdz nāvei. 

Kā bijušais minsterietis pieņe-
mu, ka ar putnu no Čikāgas būs 
domāts skolotājs Imants Balodis 
(nesajaukt ar ilggadējo Minsteres 
ģimnazijas internāta vadītāju!), 
bet citādi, ko tas viss nozīmē? Vai 
šādas vielas iekļaušana grāmatā 
bez jebkādiem paskaidrojumiem 
nenorāda uz zināmu intelektuālu 
snobismu?

Eduards Silkalns  

Daugavas Vanagu organizā-
cijas priekšnieks Juris Augusts 
aicināja vanadzes sūtīt pipar-
kūkas latviešu kaŗavīriem Af -
gānistānā. Vanadzes no visām 
zemēm atsaucās, un DV CV bi -
roja darbinieki Rīgā uzņēmās 
izkārtot piparkūku iegādi, iesai-
ņošanu, nogādāšanu uz pare-
dzēto vietu tālākai sūtīšanai. Sa -
darbībā ar Latvijas Aizsardzības 
ministriju piparkūkas 2011. ga -
da 2. decembrī tika nogādātas 
tā  lāk.

Laika bija maz, tāpēc vanadzes 
katrā zemē vairs nepaguva sacept 
piparkūkas un atsūtīt uz Latviju. 
Kanadas vanadžu vadītājai Gun-
tai Reynolds radās ideja piparkū-
kas iegādāties Latvijā. Īsā laika 
posmā atsaucās vanadzes no vi -
sām zemēm. Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes Pārstāvībā vēl 
nebija beidzies saldais medus 
dalīšanas laiks, kad sākās gatavo-
šanās piparkūku sūtīšanai. Ar 
lielu sirds siltumu, pašu rokām 
gatavojām apsveikumus. Laika 
nebija daudz, jo uz Afgānistānu 
iet tikai speciāls transports. Pal-
dies Marikai Drozdovai-Leģei 
par ideju kartīšu darināšanai, 
DV Jaunatnes nozares vadītājai 
Ilzei Jozēnai par akurāto darbu, 
Oku pācijas mūzejam par techni-
kas aizdošanu kartīšu sagrieša-

Piparkūkas kaŗavīriem Afgānistānā
nai, Klārai Mētrai par precīzo 
piparkūku sasvēršanu maisiņos, 
viesnīcas „Radi un draugi” apsar-
giem par palīdzību smago kastu 
iecelšanā automašīnā

Šai pasākumā piedalījās arī 
Anglijas vanadzes, un līdz ar pi -
parkūkām mēs visiem 250 latvie-
šu kaŗavīriem Afgānistānā sū  tām 
Vensku Edvarta vārdiem iz  teikto 
Ziemsvētku vēlējumu:

Ziemassvētku jūtas/Neizteica-
mās!/Pildāt visas sirdis/Pilīs, bū  -
diņās!// Ziemassvētku līksma,/
Debess sūtītā,/ Apmeklē tu visus,/
Kas mīt skumībā!// Ziemassvētku 
zvaigzne/Lai pār visiem mirdz!/
Miers lai ir virs zemes,/Mieru lai 
jūt sirds!

 3. decembrī, kad piparkūkas 
jau bija  aizlidojušas uz Afgān is-
tānu, Londonas vanadžu kopa 
rīkoja savu tradicionālo Ziem-
svētku tirdziņu Londonas na -
mā. Šoreiz tirdziņš bija kuplāks 
nekā citas reizes, tirgošanas gal di 
vai lūza no mantu kaudzēm, un 
arī pircēju netrūka. Tāpat kā 
netrūka piparkūku – gan ceptas, 
gan pagaidām mīklas veidolā – 
pašu cepšanai. Piparkūkas un 
pīrāgi arvien tirdziņā ir visvairāk 
iecienīti un tiek visātrāk izpirkti.

Šogad Ziemsvētku tirdziņu 
atklāja LR vēstniecības lietvede 
Irēna Hamiltone. Viņa atcerējās 

sūtņa Kārļa Zariņa meitu M. A. 
Zariņu (kādreizējo DVF Lon do-
nas nodaļas vanadzi) ne tikai kā 
Ziemsvētku tirdziņa vadītāju,  
bet arī kā līdzstrādnieci vēstnie-
cībā. Kad I. Hamiltones bērni vēl 
bijuši mazi, viņa nejauši ie -
pazinusies ar sūtņa meitu. Drīz 
pēc tam M. A. Zariņa esot viņu 
aicinājusi darbā Latvijas vēst-

niecībā, kur abas kopā strādāju-
šas ilgus gadus. I. Hamiltone at -
klāja tirdziņu un aicināja viesus 
atvērt makus un pildīt somas ar 
izvēlētām Ziemsvētku dāvanām. 
Izvēle tirdziņā bija plaša - kalen-
dāri ar skaistiem Latvijas ska-
tiem, latviešu mūzika, ilgi nere-
dzētas rotaslietas, ādā izstrādāti 
albumu vāki. Bet meitenes visvai-

rāk apbrīnoja no mohēras dzijas 
darinātās šalles, tik smalkas un 
caurspīdīgas, ka izskatījās vairāk 
pēc mežģinēm. Pārdevēja apgal-
voja, ka šalles esot pārstei dzoši 
siltas. Es Ziemsvētku vecītim pa -
čukstēju, ka tādu labprāt vēlētos, 
bet viņš laikam nedzirdēja.

Marita V.Grunts
Solvita Sekste 

Irēna Hamiltone atklāj vanadžu kopas Ziemsvētku tirdziņu
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(Turpinājums sekos)

1979
10. decembrī, Cilvēktiesību 

dienā, BATUN organizēja vēs-
tuļu rakstīšanas kampaņu ap -
cietinātajiem un izsūtītajiem lat -
viešiem Permā un Moldāvijā, 
at  gādinot, ka cietumniekiem 
liegtas minimālās cilvēktiesības 
(nepietiekama pārtika utt.) un 
daudzi apcietināti nelegāli.

20. decembrī ASV Senāts pie -
ņēma H.Con. Res. #200 – trešo 
rezolūciju (1. rezolūciju pieņēma 
1966. gadā, otro – 1975.–76. ga -
dā), ko ieteica senators Hovards 
Beikers (Howard Baker), noso dot 
Padomju Savienības nelegālo 
Baltijas valstu okupāciju. 

1980
Apspiesto tautu komiteja (Cap-

tive Nations Committee) Čikāgā 
organizēja vēstuļu rakstīšanas 
akciju – aicināja latviešus ASV 
rakstīt ASV ārlietu ministram 
Edmundam Maskijam (Edmund 
Muskie) un jautāt, vai ASV de -
legācija Madrides konferencē 
pārrunās jautājumu par Baltijas 
valstu nelikumīgo okupāciju, kā 
to iesaka ASV Kongresa rezo-
lūcija H.Con. Res. #200.

31. martā ALA priekšsēdis J. 
Riekstiņš nosūtīja vēstuli ASV 
prezidentam Dž. Kārteram un 
ASV Olimpisko spēļu komitejas 
prezidentam Robertam Keinam 
(Robert Kane), atbalstot ASV lē -
mumu boikotēt olimpiskās spē les 
Maskavā sakarā ar Padomju Sa  vie-
 nības iebrukumu Afgānis tānā.

22. augustā J. Riekstiņš no  sū-
tīja vēstuli abiem ASV preziden-
ta amata kandidātiem R. Rēga-
nam (R. Reagan) un Dž. Kārte-
ram, uzdodot septiņus jautāju-
mus par tematiem, kas skar Bal-
tijas valstis, un par viņu nostāju 
šajos jautājumos, ja viņus (vienu 
vai otru) ievēlēs par nākamo 
ASV prezidentu:

1. Vai ASV turpinās Baltijas 
valstu inkorporācijas neatzīšanu 
un turpinās atzīt Baltijas valstu 
diplomātus kā to oficiālos pār-
stāvjus? Atbilde – jā.

2. Vai ASV izvirzīs jautājumu 
par nelegālo okupāciju starp tau-
tiskās aprindās, piemēram, AN 
un Madrides konferencē? Atbilde 
– starptautiskās aprindās ne, tur-
pretim Madrides konferencē 
pārrunās cilvēktiesības un paš-
noteikšanos.

3. Vai cilvēktiesību aizsargāša-
na būs svarīga ASV diplomātijā? 
Atbilde – jā.

4. Vai jūs veicinātu pašno teik-
šanās tiesību atgūšanu Austrum-
eiropā vai atbalstītu pašreizējo 
situāciju? Atbilde – ASV Baltijas 
valstu okupācijas neatzīšana ir 
atbilde uz šo jautājumu.

5. Vai jūs atbalstītu pastiprinātu 
RBE, RL un AB radioraidījumu 
translāciju uz Austrumeiropu? 
Atbilde – jā.

6. Vai ASV plāno piešķirt most 
favored nation  statusu Padomju 
Savienībai? Atbildes – patlaban ne.

7. Vai plānots atsaukt Jackson-
Vanik trade agreement? Atbilde 
– patlaban ne.

11.–13. novembrī notika EDSK 
konference Madridē, Spānijā, 
kurā piedalījās liels skaits bal -
tiešu. PBA delegācija konferen-

No krājuma "Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā" –
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa materiāli, 2011(4. turpinājums)

Anita Tērauda

Amerikas latviešu devums Latvijas brīvības centieniem (1951–1991)

Baltiešu demonstrācijas M. Gorbačova vizītes laikā Vašingtonā, DC, 1987. gada 8. decembrī. Vidū 
ar mapi rokā – Sandra Aistara, ABK lietvede

ces dalībniekiem iesniedza me -
morandu, iztirzājot stāvokli oku-
pētajā Latvijā, un konferences 
laikā apmeklēja 18 valstu dele gā-
cijas: Vācijas Federatīvās Repub-
likas, Spānijas, Vatikāna, Lihten-
šteinas, Luksemburgas, ASV, Beļ-
ģijas, Grieķijas, Norvēģijas, Dā -
nijas, Zviedrijas, Kanadas, Liel-
britanijas, Nīderlandes, Portu gā-
les, Francijas, Italijas un Austrijas 
pārstāvjus. Somijas pārstāvnie-
cība vizīti atteica. Visām valstu 
pārstāvniecībām PBA delegācija 
uzdeva jautājumu: «Ja kādas 
valsts delegācija izvirzītu kon fe-
rencē Baltijas valstu neatkarības 
jautājumu, vai jūsu delegācija to 
atbalstītu?»

Konferences laikā jaunieši 
uzstādīja milzu plakātu, prasot 
brīvību Baltijas valstīm (dažus 

15. decembrī ASV delegācijas 
vadītāja vietnieks Vorens Ci  mer-
manis (Warren Zimmerman) 
konferencē savā runā deklarēja, 
ka ASV neatzīst Baltijas valstu 
nelegālo inkorporāciju PSRS, kas 
ir pretrunā ar starptautiskiem 
likumiem. Viņa runa vēlāk izsau-
kusi stingru vārdu pārmaiņu ar 
Padomju Savienības delegācijas 
vadītāju Juriju Ribakovu. Arī ASV 
delegācijas vadītājs Grifins Bells 
savā runā netieši pieminēja Bal-
tijas valstis un izpelnījās Padomju 
Savienības delegācijas aizrādī ju-
mu, ka viņa runa esot «iejauk-
šanās» PSRS iekšējās lietās.

1981
ASV Kongresā izveidojās t. s. 

Baltiešu darba grupas (Baltic ad 
hoc) komisija, kuru interesēja 

Čikāgā un Grand Rapidos, kā arī 
igauņu organizācijas. Šāda tra  dī-
 cija saglabājās līdz 1992. gadam.

11. jūnijā, atzīmējot 40 gadus 
kopš 1941. gada 14. jūnija de -
por tācijām, ABK rīkoja pieņem-
šanu ASV Kongresa locekļiem 
un īpaši pateicās četriem ASV 
senatoriem un 10 ASV Kongresa 
locekļiem par viņu atbalstu Bal -
tijas valstu jautājumu risināšanā. 

14. jūnijā baltieši ar plakātiem 
un runām piedalījās demons-
trācijā Bostonā, Klīvlendā, Ņu -
jorkā, Stokholmā (Zviedrijā), 
Bonnā (Rietumvācijā), Toronto 
(Kanadā). 

15. jūnijā, pieņemot ielūgumu, 
PBLA priekšsēdis Dr. I. Spilners 
uzrunāja britu parlamentu Lon-
donā (Anglijā) un atgādināja par 
1941. gada 14. jūnija deportācijām 

ka varmācīgā Baltijas valstu 
okupācija ir pierādījums PSRS 
imperiālismam un ka ASV atzīst 
šo valstu okupāciju par neliku-
mīgu. 

14. jūnijā ASV Kongress pie -
ņēma (H.J. Res. #201), nosodot 
Padomju Savienības nelegālo 
Baltijas valstu okupāciju, depor-
tācijas un terrora turpināšanu 
okupētajās valstīs. 

ASV valdība oficiāli atsāka 
baltiešu valodu raidījumus no 
RB Minchenē, tā pasvītrjot savu 
nemainīgo nostāju Baltijas val-
stu okupācijas neatzīšanā.

19. jūlijā ASV prezidents R. 
Rēgans nedēļu no 18. jūlija iz -
sludināja par Apspiesto tautu 
ne  dēļu, ietverot 31 valsti. Šīs ne -
dēļas laikā notika baltiešu de -
mons trācijas vairākos centros, at -
gādinot par šo valstu okupā ciju.

25. jūlijā ASV Kongress pie -
ņēma rezolūciju (H. Res. #526), 
atzīmējot 60 gadadienu kopš 
1922. gada 28. jūlija, kad ASV 
oficiāli uzsāka diplomātiskās at -
tiecības ar Baltijas valstīm. Kon-
gress arī norādīja, ka Baltijas 
valstis patlaban ir okupētas, un 
pauda ASV atbalstu baltiešu brī-
vības centieniem.

28. jūlijā 100 ASV senātori un 
Kongresa locekļi nosūtīja vēstuli 
PSRS prezidentam Leonīdam 
Brežņevam, pieprasot izbeigt 
okupāciju un atjaunot brīvību 
Baltijas valstīs.

18.–22. augustā Midlailendā 
(Middle Island) Ņujorkā notika 
Baltiešu jaunatnes konference, 
pulcinot aptuveni 100 dalībnieku, 
lai pārrunātu savstarpēju sadar-
bību, situāciju Baltijas valstīs un 
baltiešu kopienā ASV. Tā veici-
nāja nākamās paaudzes pārstāvju 
iepazīstināšanu ar Baltijas valstu 
stāvokli un nodrošināja baltiešu 
interešu aizstāvību ASV arī 
nākotnē. 

8. septembrī ASV Aizsardzības 
ministrija izdeva rīkojumu, ka 
uz visām tās sagatavotajām un 
publicētajām kartēm jāparāda, 
ka Baltijas valstis ir okupētas un 
ka ASV neatzīst to aneksiju Pa -
domju Savienībā.

9. novembrī EDSK laikā Mad-
ridē PBLA pārstāvji apmeklēja 
10 delegācijas, lai sniegtu infor-
māciju par Padomju Savienības 
ilgstošo russifikāciju, genocīdu 
un Helsinku līguma noteikumu 
neievērošanu Baltijas valstīs.

1983
Janvārī Eiropas Parlaments 

pieņēma rezolūciju, prasot pār-
runāt Baltijas valstu jautājumu 
AN. ALA izmantoja šo rezolūciju, 
griežoties pie daudzām AN mi -
sijām ASV ar lūgumu to at -
balstīt. 

Februārī BATUN pārstāvji 
piedalījās gadskārtējā AN Cil -
vēktiesību komisijas sanāksmē 
Ženēvā, lai ar citu valstu de  le -
gātiem pārrunātu cilvēktiesību 
un citus pārkāpumus Baltijas 
valstīs. AN preses kluba rīkotajā 
preses konferencē ieradās vairāk 
nekā 10 dažādu laikrakstu kore-
spondenti.

jauniešus īslaicīgi apcietināja), 
un dalīja skrejlapiņas spāņu va  -
lodā, aicinot braukt uz Padomju 
Savienību – tūristu paradīzi.

11. novembrī pulksten 10.00 
mācītājs Māris Ķirsons, stāvot 
uz PSRS karoga, ļāva savām 
asinīm līt uz sirpja un āmura, 
protestējot pret PSRS okupāciju 
Baltijā. Viņu un vēl trīs jauniešus 
(par fotografēšanu) tūlīt arestēja, 
bet atlaida pēc 24 stundām. 
Pulksten 10.30 virs futbola sta-
diona Madridē pacēlās 40 metru 
garš plakāts ar uzrakstu «Brīvību 
Latvijai!», ko uzvilka trīs jaunieši 
no Rietumvācijas. Pulksten 14.00 
baltieši piedalījās demonstrācijā 
Porto del Moro laukumā Madridē, 
nesot karogus un plakātus ar 
prasību pēc brīvības Baltijas 
valstīm. Visas šīs aktīvitātes pie -
saistīja plašu preses uzmanību 
visā pasaulē.

18. novembrī ASV delegācijas 
vadītājs Grifins Bells (Griffin Bell) 
piedalījās latviešu delegācijas rī -
kotajā valsts svētku pieņemšanā. 
PBLA priekšsēža Dr. Ilgvara 
Spil nera uzruna preses konfe-
rencē atbalsojās vairākās Eiropas 
avīzēs, piemēram, International 
Herald Tribune 1981. gada 19. 
no  vembrī.

Baltijas valstu un Ukrainas stā-
voklis un kura bija ar mieru ie  -
sniegt attiecīgus likumprojektus. 

Februārī UBA un BATUN 
prezidente, PBLA Informācijas 
biroja vadītājs Jūlijs Kadelis un 
lietuviešu pārstāvis Rietumvācijā 
Dr. Jons Prielaidis (Jonas Prielai-
dis) piedalījās 37. AN cilvēktiesību 
konferencē Ženēvā, apmeklējot 
vismaz 39 delegācijas, tostarp 
ASV, Austrālijas, Francijas, Ka -
nā das, Rietumvācijas, Anglijas, 
Holandes un Argentīnas pār-
stāvjus, un sniedzot informāciju 
par Baltijas valstu stāvokli.

15.–21. februārī baltiešu cen-
trālo organizāciju pārstāvji pie -
dalījās EDSK konferencē Mad-
ridē un izplatīja materiālus par 
Baltijas valstu stāvokli, piemēram, 
18 baltiešu apcietināto un no  ga li-
nāto «disidentu» vārdus, ko PSRS 
režīms nogalināja Madrides 
1980. gada konferences laikā.

Vasarā G. Meierovica ierosmē 
ALA, PBLA, ABK un ASV Kon-
gresa locekļu birojos 8–10 ne -
dēļas strādāja vasaras stipendiāti 
– galvenokārt studenti, lai iepa -
zītos ar baltiešu nacionālpolitisko 
darbu. Stipendijas sagādāja ALA, 
PBLA, Latvijas sūtniecība, dažas 
latviešu organizācijas Ņujorkā, 

Baltijas valstīs, aprakstot depor-
tēto likteni. 

1981–1996
Ar ALA finansiālu atbalstu 

(studentu stipendijām un atalgo-
jumu mācību spēkiem) darbojās 
Latviešu studiju centrs (LSC) Ka -
lamazū. Tur sadarbībā ar Rie  tum  -
mičiganas Universitāti studenti 
ieguva akadēmisko izglītību lat-
viešu valodā, literātūrā un vēs-
turē. Daudzi tā absolventi ir 
mūsdienās ievērojami sabiedris-
ki, polītiski, kultūras darbinieki 
kā Latvijā, tā ārpus tās.

1982
Gada sākumā BAFL pārstāvji 

tikās ar ASV Nacionālā drošības 
dienesta vadītāju Dr. Ričardu 
Paipsu (Richard Pipes), lai pārru-
nātu dažādus jautājumus, pie  mē-
ram, par baltiešu atbalstu ASV 
stingrajai nostājai pret Padomju 
Savienības agresivitāti), protestu 
pret Office of Special Investigations 
(OSI) sadarbību ar PSRS, tiesājot 
t. s. kara noziedzniekus, un vaja-
 dzību turpināt baltiešu valodu 
raidījumus AB un RBE. 

3. martā ASV vēstnieks Makss 
Kampelmanis (Max M. Kam pel-
man) EDSK laikā Eiropā uzsvēra, 
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Visus pēdējo mē -
nešu mūzikālos no -
tikums aizēnoja 
Iman ta Kokara nā -
ve. Apstājās diriģenta 
roka, noklusa dzies-
ma, aizcirtās mūžī-
bas vārti... Liekas, 

ne  vienam nav jāstāsta šī dižā lat-
vieša dzīves stāsts, jāuzskaita viņa 
darba veiksmes. Nav tāda latviešu 
cilvēka pasaulē, kuŗš nepazītu Ko -
karu vārdu. Taču senas draudzī-
bas vārdā gribētu atcerēties dažus 
viņa dzīves mirkļus manās  atmi-
ņu matricās ierakstītus.

Nenoliedzami, tieši viņa iz  auk-
lētais koris Ave Sol ir kļuvis par 
jaunās latviešu mūzikas kulta zī -
mi. Ave Sol jau savos pirmajos 
pāris gados kļuva par koŗu kva-
litātes zīmi Eiropā, vēlāk pasaulē. 
Tik daudz apbalvojumu, slavas  
un atzinības Latvijā nav saņēmis 
neviens no koŗiem. Un ne tikai 
Latvijā. Uzskaitīt visas uzvaras 
dažādos starptautiskajos kon kur-
sos šī raksta ietvaros nav iespē-
jams. Taču vēl viens apstāklis – 
jau nās mūzikas laikmeta gars no 
koŗa Ave Sol koncertiem izplūda 
pa visu Eiropu. Arī bijušo pado-
miju. „Pūti, pūti, vēja māte”, „Skan 
Rīgā, Jelgavā”, „Sidrabiņa lietiņš 
lija”, „Gaismas pils” u.c. kļuva par 
šī koŗa atslēgas vārdiem. Koris 
ciešām mūzikas saitēm saistīja 
klau sītājus ne vien ASV vai Ka -
nadā, bet pat tālajā Japānā un 
Taizemē. Tieši šajā zemē 80. gadu 
pašos sākumos koris daudzus 
tūkstošus lielajai klausītāju audi-
torijai atskaņoja „Dievs, svētī Lat-
viju!”. Pirmo reizi pēckaŗa gados 
brīvības himnu skaņoja oku-  
 pētās Latvijas koris! Varu iedomā-
ties, kādas sajūtas tajā brīdī pār-
ņēma katru koŗa dziedātāju. Par 
paša Imanta Kokara izjūtām ne -
runājot, jo viņš tajā laikā riskēja   
ne tikai ar savu Latvijas Konser-
vātorijas rektora karjēru, bet ar 
daudz ko vairāk. Domāju, ka šī 
izšķirīgā lēmuma pieņemšanā  
pie dalījās viņa dvīņu brālis, otrs 
koŗa diriģents Gido Kokars un 
Imanta dzīvesbiedre Edīte.

Nākamais pakāpiens koŗa Ave 

Tā kā rudens pusē lakstīgalas klusē... (Andrejs Eglītis)
Sol tautas garīgās veselības no -
sargāšanā bija Imanta Kokara un 
koŗa Ave Sol Latvijā aizliegtās 
Lūcijas Garūtas kantātes „Dievs, 
Tava zeme deg!” atskaņojums pēc 
gadu desmitiem ilgā pārtrau -
kuma. Kanadas Ave Sol piekritēji 
pat izveidoja savu organizāciju 
„Ave Sol”, kas ilgus gadus kopā ar 
ASV dzīvojošajiem latviešiem or -
ganizēja latviešu mākslinieku, lite-
rātu un koŗu uzstāšanos savā mīt-
nes zemē.

Lūcijas Garūtas kantāte skanēja 
Rīgā arī barikāžu laikā Rīgas 
Domā, kas bija kļuvis par preto-
šanās galveno stābu un galveno 
preventīvo medicīnas punktu 
Vec rīgā. Dakteris Armīns Krau -
ze, kas diennaktis brīvprātīgi no 
darba brīvajā laikā pavadīja šajā 
katedrālē, stāsta, ka, atskanot Mū -
zikas pirmajām taktīm, zudis        
viss milzīgais sasprindzinājums 
un pārgurums. Mūzika kārtējo 
reizi apliecināja savu neiedo mā-
jamo spēku. Arī koris Ave Sol no 
jauna apliecināja savu piederību 
savai tautai, savai zemei.

Dīvaini veidojās Imanta Kokara 
turpmākā dzīve jau 90. gadu 
Latvijā. Tā laika kultūras ministrs 
Raimonds Pauls „demokratiski” 
ielika savu cilvēku rektora pos -
tenī, jo Kokars viņam šķita  „vecās 
sistēmas” pārstāvis. (Dīvaini, kam-
dēļ viņš pats sevi neatbrīvoja no 
sava ieņemamā posteņa šī paša 
iemesla pēc?). Taču Kokars nepa-
devās. Viņš ķērās pie vēl nebi -     
juša grandioza projekta – Lat -
viešu koŗa antoloģijas sastādīša -
nas un izdošanas. Tagad tas ir 
paveikts. Divpadsmit biezas nošu 
grāmatas ar mūzikologa Arnolda 
Klotiņa komentāriem un tik -      
pat daudz mūzikas disku atrodas 
gandrīz vai katrā mūzikas skolā 
un bibliotēkā. Apbrīnojamas bija 
šī Gulbenes zēna darbaspējas       
un uzņēmība. Kā teica kāds dzej -
nieks: „Uz tādiem vīriem turas un 
pastāv Latvija.” Tā nebija mirkļa 
labvēlība, likteņa sakritība. Te pa -
matā bija sentēvu darba tradi -  
cijas - pamatīgs, rūpīgs darbs, sa -
vas esības un piederības savai       
tautai iekodētā apziņa. No Kon-

servātorijas studentiem un paš-
dar bības dziedoņiem sākotnēji 
komplektētais kamerkoris, no       
ierasta koŗa repertuāra apguves 
līdz 20. gadsimta mūzikas šķie-
tamās sarežģītības noslēpuma ap -
jausmām līdz atskaņojuma at -
skārsmei tajā, no tautas mūzikas 
vissenāko slāņu „archaiolo ģis ka-
jiem” atsegumiem latviešu jaunā-
kajā koŗa mūzikā, to visu bez ār -
zemju universitāšu palīdzības sev 
un citiem atklājis viens no lie-
lākajiem latviešu mūzikas gariem 
blakus Jānim Mediņam, Leonī-
dam Vīgneram, Teodoram Reite-
ram un Robertam Zuikam – 
Imants Kokars.

20. oktobrī Sv. Pēteŗa baznīcā 
Latvijas Radio koris piedāvāja ne -
daudz eksperimentālu program-
mu – katoļu garīgo dziesmu (ku -
ŗas dziedātas ārpus dievnamiem) 
apdarinājumi četriem latviešu 
autoriem – Ģirtam Bišam, Jēka-
bam Nīmanim, Valtam Pūcem 
un Ērikam Ešenvaldam. Projekts 
interesants, krāsains kā vitrāžas 
katedrāles logos. Taču kopiespaids  
visai raibs un nesakarīgs. Īpaši 
intermeco ar režisora Uģa Brik-
maņa dokumentālo filmu (Mārti-
ņa Brauna sadzīvisko mūziku fo -
nā). Kādēļ šāds svešzemju šovs ar 
pašmāju iedomāto nopietnību? 
Varbūt lai klausītājs nepārmestu 
pārmēru lielu vienkāršību?

Viena no interesantākajām         
bija Uģa Biša Rītausmas degošo 
vārdu melodija, ko iedziedājusi 
bērzpiliete Anna Bitāne. Koŗa un 
veiksmīgas elektronikas apvie no-
juma rezultātā komponista iecere 
un tās reālizācija atstāja visspēcī-
gāko iespaidu. Neie do mā jamas 
teicējas balss elektronās modifikā-
cijas (balss nemanāmi pārtop  
putna dziesmā), viss saaudās vie-
notā metamūzikā. Šī kompozicija 
bija vērtība pati par sevi, kuŗu gri-
bētos dzirdēt vēl reiz. Pārējo kom-
ponistu folklo ris kās kollāžas maz 
atšķīrās cita no citas.

Kamdēļ koncerta beigās telpā 
bija jāierodas visā savā Alsungas 
tērpa bagātībā suitu teicējai, pa -
liek neatbildēts jautājums. Varbūt 
lai koncertam pieliktu vēl trek-

nāku punktu? To jau tāpat bija 
daudz un dažāda izmēra...

Šis koncerts vedināja uz pār do-
mām. Imants Kokars, savā laikā 
atskaņojot šo rindu autora Bārtas 
gaŗo saucienu, blakus korim Ave 
Sol bija izvēlējies tolaik etnogra-
fiskā ansambļa „Iļģi” vadītāju Ilgu 
Reiznieci, kuŗa sāka šo dziesmu, 
koncerta zālē ierodoties pilnā 
Bārtas tērpā - ienākot no klausī-
tāju zāles aizmugures. Tagad tas 
pats ar suitu balss turētāju.

Lietuviešu komponistam Bro-
ņam Kutavičam viņa Dzjūku va -
riācijas sāk teicējas balss senā ie -
rakstā, kur orķestŗa variācijās iz -
dzīvo daudzveidīgas pārmaiņas, 
līdz darba beigās, korim vēlreiz 
atkārtojot šo dziesmu, bet jau        
K. M. Čurļoņa apdarē, mēs izjū-
tam komponista mēģinājumu 
mūs satuvināt dažādiem laikme-
tiem. Žēl, ka idejas autoram Sig-
vardam Kļavam ir tik nelielas mū -
zikas vēstures zināšanas.

23. oktobrī Sv. Pāvila baznīcā 
tika sveikts un godināts nebeidza-
mais cīnītājs par taisnību, ērģel-
nieks un komponists Andris Vī -
to liņš. Komponistam jau 80. 
gads kārta, kaut garīgās enerģijas 
ziņā viņš varētu apsteigt daudzus 
jaunākus latviešu mūziķus. Mū -
žīgais cīnītājs par ērģelnieku tiesī-
bām, par profesionāli un mūzi -
kāli bagātāk veidotu Baznīcas 
dziesmu grāmatu, par jauno ēr -
ģel nieku izglītošanu, Andris Vī -
toliņš savam radošajam darbam 
atvēlējis mazāk laika. Taču tas,       
ko viņš ir darījis Latviešu jaunat-
nes mūzikālajā izglītošanā, at  -      
sveŗ visu pārējo.

Koncertā, lai gan aukstajā baz-
nīcā ieķīlējušās stabules un re -
ģistri, varējām ne tikai izsekot 
meistara jaunrades attīstībai, sā -
kot ar 1960. gadu līdz 80. gadu 
beigām, kad, viņam atgriežoties 
Latvijā, komponēšana apraujas, 
dodot vietu paidagoģiski izglīto-
jošam darbam Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, audzinot jaunos ērģel-
niekus Eiropas prasībām atbil- 
s tīgus un techniski varīgus.

Tā nu koŗa darbi, ērģeļu skaņ-
darbs, viņa slavenā „Prelūdija un 

mediantiskā fuga ērģelēm gan 
palika pašu klausītāju iztēlē, jo ēr -
ģeles ietiepīgi atsacījās to spēlēt. 
Toties koŗa „Gaismas pils” atska-
ņojumā L. Breikša lūgšanas, J. Rai-
ņa „Mosties, celies, latvju tauta!” 
skanēja visai pārliecinoši. Īpaši 
spēcīgs pārdzīvojums ir V. Strē-
lertes, A. Eglīša dzeja Kurzemes 
cie šanu stāstā. Spēks, vīrišķība, 
nesalaužama griba jaušama ik 
taktī, ik skaņā. Kaut Bībeles tekstu 
lasījumi man šķita problēmatiski 
un it kā izkrita no kopīgās skaņu 
ainas, taču doma - ja tos būtu 
lasījis garīdznieks no altāŗa, - 
ie spaids būtu pilnīgs.

Andŗa Vītoliņa mūzika ir smag-
nēja, kā piemirkusi Latvijas zeme. 
Disonances kraujas kaudzēs, sa -
gaidīt to atrisinājumu velti. Lie -
kas, pats Arnolda Šēnberga māžs  
iepeldējis telpā un ņēmis varu 
savās rokās, atstājot Andrim tikai 
latvisko iekrāsojumu. Vītoliņa 
mū  zika ir ekspresīvi piesātināta, 
līdzīgi kā Albertam Jērumam         
vai agrīnajam Gundarim Ponem. 
Taču tas ir cits ekspresionisms, 
kuŗa saknes meklējamas latviešu 
garamantās. Vēlam stipru veselību 
un tādu pašu dzīves sparu turp-
mākos mūža gados!

4. novembrī Rīgas Latviešu 
biedrības zālē skanēja Latvijā divi 
jauni darbi – Māŗa Lasmaņa „Pa -
sakas par koklētāju” un Bruno 
Skultes „Koklētājs un velns” ba -
leta variants. Par pirmo darbu 
man komentāru nav, te drīzāk 
vietā vecs latviešu sakāmais: „Cie-
nāja gan, bet ēst nedeva!” Taču, 
ru  nājot par Skultes baletu, tas no -
teikti būtu īsti piemērots bēr -       
niem un viņu vecākiem. Raita, 
me  lodiski vienkārša melodija, 
saprātīga kokļu izmantošana, ko 
noteikti labi papildināja pūšam-
instrumenti un zvaniņi. Jauka, 
asprātīga choreografija, asprātīgi 
iezīmēti skatuves varoņi. Īsts 
bērnu balets!

Taču otrreiz klausīties es gan to 
negribētu. Kokles nu man pierie-
bušās uz ilgāku laiku...

Gaišus svētkus un visādām 
veiks mēm bagātu Jauno gadu vēl

Pauls Dambis

Tas lāgā nesaskan ar īstenību, jo 
visas paaudzes uz tiem mūžīgi 
gatavojušās. Namatēvs jau nedē -
ļas pirms svētkiem izbrūvēja alu-
tiņu un muciņu novietoja aukstā 
vietā - vai nu klētī, vai pagrabā. 
Viņš arī pagādāja skaistu eglīti un 
uzstādīja istabas vidū, gatavu iz -
dai ļošanai ar svecītēm un speciā-
lām Ziemsvētku konfektēm. Na -
mamāte pirmssvētku dienu pa  va-
dīja virtuvē, kur gatavoja pīrāgus, 
piparkūkas, raušus un balto mazi 
no īstiem kviešu miltiem. Nu, viss 
tas tā, bet priekš kā? Kurzemē 
Ziemsvētkos parasti neviens cie-
miņš nebija jāaicina, jo no mājas 
uz māju gāja „ķekatnieki” (puiši 
un meitas apmaskojušies). Nama-
tēvs un namamāte viņus vienmēr 
laipni uzņēma un attiecīgi pacie-
nāja ar alutiņu un pīrāgiem.

Man bija tikai astoņi gadi un 
brālim septiņi, kad tēvs iejūdza 
Maksi kamanās un māte mūs, 
abus dēlus, saģērba labākās drēbēs 

A T M I Ņ U  S T Ā S T S
Ziemsvētki – bērnu svētki?

un braucām uz svētvakara diev-
kalpojumu vietējā baznīcā. Bija 
biezs sniegs, temperātūra labi zem 
nulles un baznīca nebija apsildīta. 
Man šis brauciens nakts tumsā un 
salā ne visai patika. Tēvs palika 
mājās pie manām divām mazā-
kām māsiņām. Šīs atmiņas man       
ir no 1930. gada, un tās vēl pie 
manis turas.

Pēc atgriešanās no baznīcas      
tēvs aizdedzināja svecītes eglītē. 
Kopīgi mēģinājām dziedāt vienu 
Ziemsvētku dziesmu „Ak, eglīte, 
ak ,eglīte...”. Otrā rītā ir pirmie 
svētki, un cerams, ka Ziemsvētku 
vecītis būs bijis un atvedis dāvanas 
un, ja ne, tad jau viņš varētu ie -
rasties kuŗā katrā laikā. Parastās 
dāvanas toreiz bija: zēniem - 
ūdenskrāsas, pindzeles ar burtnī-
cām, kur izkrāsot sazīmētās bildes, 
vai finieŗa gabals ar sazīmētām 
figūriņām un zāģīti, ar ko figūras 
izzāģēt. Meitenēm – katrai pa lellī-
tei ar dažādām kleitiņām leļļu 

apģērbšanai. Bērniem bija arī jā -
deklamē pie eglītes kāds pantiņš 
no piemērota dzejoļa, piemēram, 
„Mazs kaķītis, mazs zaķītis” vai 
”Balts sniedziņš snieg uz skuji-
ņām” un vēl daudzi citi. Ziemsvētki 
un tā laika apstākļi nekad nemai-
nījās, tie vienmēr turējās pie dziļas 
sniega kārtas un senām paražām. 
Tikai puišeļi pieauga puišu kārtā 
un meitenes – brašās meitās, un 
tas arī mainīja „ķekatnieku” sa  stā-
vu. Man jau bija vairāk nekā astoņ-
padsmit gadi, un es biju labs ķe -
katās gājējs. 

Bija 1940. gada Ziemsvētki, un 
mēs abi ar brāli Eduardu aizgā -
jām pie draugiem Dižandrējos, 
tur uzsākām svētku svinības un ap 
pusnakti nolēmām iet ķekatās. 
Netālu no mums bija saimniecība, 
kuŗā saimniekoja divas pusmūža 
sievietes ar veco māti, un nolēmām 
novēlēt viņām priecīgus svētkus. 
Man līdzi bija mutes ermoņika 
(blūmīzeris). Ieradāmies tur, māja 

tumša, verandas durvis vaļā. Bi -
jām piecu vīru sastāvā - visi labi 
dziedātāji un pašiem sava mūzika. 
Ievācāmies vaļējā verandā un ie -
sākām ar „Klusa nakts, svēta 
nakts”, bet tas vēl nevienu nepa-
mo dināja. Saucām svētku apsvei-
kumus, tas arī neko nelīdzēja. 
Dzie dājām pilnā rīklē „Eglīte, tu 
mūsu rota”, un tad parādījās gais-
ma un mēs tikām laipni aicināti 
iekšā. Pat vecā māte parādījās, alus 
kanna atradās uz galda un drīz  
jau atskanēja dziesmas. Varbūt 
bija pagājusi stunda, kad no virtu-
ves ienāca pati saimniece ar ovālu 
paplāti rokās, un paplātē bija re -
dzams cūciņas šņukurītis. Sekoja 
šķīvji, naži ar dakšiņām, un tad 
sā  kās tiešām pat sapņos neredzēts 
mielasts. Mēs ēdām un dzērām 
līdz rīta gaismai. Pēc sirsnīgas pa -
teikšanās un atvadīšanās atgrie-
zāmies Dižandrējos uz pāris stun-
dām atpūtas. Divi no mūsu kom-
panijas bija šo dāmu kaimiņi, bet 
mēs pārējie bijām pilnīgi sveši, 
taču laikam būs jāpieņem, ka tā 

bija īsta Ziemsvētku sirsnība, ko 
nekad neaizmirsīšu. 

Vakara pusē mēs šķīrāmies un 
abi ar brāli gājām uz mājas pusi, 
bet Todaižos kādā mājā izdzir-
dējām mūziku un jautru čalošanu. 
Mēs tik ejam iekšā un tur drīz 
tiekam ievilkti sabiedrībā. Mierīgi 
dancojām, kad durvis pēkšņi at -
sprāga vaļā un trīs apmaskojušās 
sievietes ielauzās istabā, paķēra pa 
puisim uz dancošanu. Arī es tiku 
paķerts, un man gadījās ļoti viegla 
dejotāja, bet kas tā tāda ir? Mū  zi-
kants tik spēlēja un spēlēja, un vi -
ņa nelaida mani vaļā. Pagāja ilgāks 
laiciņš, līdz es šo dancotāju atmas-
koju, un izrādījās, ka tā ir mana 
paša mamma. Ir grūti izstāstīt to 
lielo smiešanos un zobošanos par 
manu un mammas dejošanu.  
Līdz ar to pieņēmu, ka 1940. gada 
Ziem svētki ir pavadīti un visi hu -
mori un maskas jāatliek uz nā -
kamiem svētkiem un nākamo 
gadu, kad varbūt būs jautrāki 
„humori”.

Rūdolfs Evalds
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Novembris katras daugavietes 
sirdī ir ne vien mūsu Latvijas, 
bet arī pirmās latviešu studenšu 
korporācijas dzimšanas laiks. 
Pirms 90 gadiem - 1921. gada 6. 
novembrī 19 jaunas latviešu   
studentes ar tam laikam milzī -
gu drosmi un uzdrīkstēšanos di -
bināja organizāciju, kuŗai līdzī-
gas bija pierasts uzskatīt par   
vīru prerogātīvu, - pirmo akadē-
miski izglītotu, nacionāli do -
mājošu sieviešu mūža organi zā-
ciju. Šodien mēs vienīgi varam 
mēģināt apjaust, kāda tā bijusi 
uzņēmība, pārliecība par ideju, 
par vērtībām, par to dzīvot-
spēju.

Šogad 5. un 6. novembrī krāšņi 
un kuplā skaitā svinējām savas 
korporācijas 90 gadu pastāvēšanu. 
Tas ir daudz vai maz? Kā mērī -
jam! Cilvēkam tas ir gaŗš, notiku-
miem bagāts mūžs! Mūža organi-
zācijai tas nemaz nav tik daudz!

Studenšu korporācija Dauga-
viete gribot vai negribot ir iezī  -
mē jusi mazliet citādu arī sieviešu 
līdz tiesības kustības virzienu Lat-
vijas studējošo sieviešu vidū. Šo- 
b rīd Latvijā darbojas 12 spēcīgas 
studenšu korporācijas, un tas nav 
raksturīgi citās Eiropas valstīs.

Taču līdz tam ir bijis grūta sma-
ga darba, uzplaukuma, trimdas 
un atjaunotnes pūliņu pilns laiks. 
1922. gada sākumā Daugaviete 
uz  ņēma pirmās meitenes un šī pa -
ša gada martā organizēja pirmo 
oficiālo viesu vakaru, kuŗā tika 
aicināti arī studentu korporāciju 
Prezidiji, goda filistri un sabied-
rībā pazīstami cilvēki. 1924. gada 
2. decembrī četras vecākās stu-
denšu korporācijas – Daugaviete, 
Gundega, Dzintra un Imeria vie-
nojās par Studenšu Prezidiju kon-
venta dibināšanu.  

Periods no Daugavietes dibinā-
šanas līdz 1940. gadam bija Dau-
gavietes ziedu laiki, kad brīvā Lat-
vijas valstī veidojās un attīstījās 
Dau gavietes internās tradicijas, 
tika pieņemtas Daugavietes regā-
lijas. Daugavietē tika uzņemti 36 
coeti ar 374 loceklēm. 1927.gadā 
tika dibināta Filistru biedrība,      
pie Daugavietes savu komānu ga -
rantēja krustmeitas studenšu kor-
porācija Gaujmaliete un studenšu 
korporācija Varavīksne. Šajā pašā 
gadā tika dibināts arī Studenšu 
Prezidiju konventa koris, un ilgu 
laiku koŗa mēģinājumi notika 
Daugavietes Konventa dzīvoklī. 

1940. gads nepagāja Daugavie-

tei secen - īpašums tika neliku-
mīgi nacionālizēts, korporācijas 
darbība varmācīgi likvidēta, Dau-
gavietes kopā ar citiem latviešu 
bēg ļiem mina trimdas ceļus. 1945. 
gadā par pirmo Daugavietes trim-
das posma centru kļuva Eslin-
gena. 1953. gada rudens sēmestris 
iezīmē jaunu sākumu - tika uz -
ņemts pirmais coets ārpus Latvi -
jas - 37. coets ar 13 meitenēm. 
Līdz ar to pamazām atsākās aktī -
va Daugavietes dzīve un dažādās 
pasaules vietās dibinājās Dauga-
vietes grupas.

1989. gada 27. novembrī ar rek-
tora profesora Juŗa Zaķa piekri-
šanu un profesora Richarda 
Kondratoviča atbalstu studenšu 
korporācija Daugaviete oficiāli 
atsāka darbību Latvijā. 1990. ga -
da 24.martā Daugavietē uzņēma 

Studenšu korporācija Daugaviete svin 90 gadu pastāvēšanu

109. coetu - pirmo atjaunotnes 
coetu ar 17 jaunām daugavietēm. 
Atjaunoja Filistru biedrības dar-
bību. 1995. gada rudens sēmestrī, 
pieminot uz Sibiriju izsūtīto mā -
su traģiskos likteņus, par Dauga-
vietes goda filistri uzņēma rakst-
nieci Melāniju Vanagu.

Galvenās Daugavietes rūpes pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
bija saistītas ar jauna mājokļa ie -
gādi, un tas kļuva iespējams 2005. 
gada pavasarī ar fil! Ilonas Neu-
bergas ziedojumu. No 2006. līdz 
2007. gadam noritēja remontdar -
bi jaunajā Konventa dzīvoklī Stabu 
ielā 14. Dzīvokļa atklāšana notika 
2008. gada 6. jūlijā. Kopš 2009. 
gada rudens sēmestŗa Daugavie-
tes Konventa dzīvoklī notiek Stu-
denšu Prezidiju konventa un Pre-
zidiju konventa deju kopas mē -

Lēnām, valdziņu pa valdzi-
ņam, kā rakstainu cimdu mēs 
kopā veidosim nākamo gadu 
tā, lai tajā pietiek gan roku, gan 
sirds siltuma ikvienam, kuŗam 
tas nepieciešams, lai nepie-
trūkst prasmes tautas likteņ-
līnijas izteikt rakstos, tikai sa -
vējiem salasāmos un saprota-

mos, lai mūsu kopīgi radītais 
prieks padara gaišāku un sil-
tāku ne tikai balto Ziemsvētku 
laiku, bet arī visu turpmāk   
kopā ejamo ceļu.

Vēlam gaišus Ziemsvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Jūsu Vītolu fonds

Kad raibos cimdu rakstos 
 ziemas vakars silst,
Ar daudzu sveču liesmām 
 vēstules es rakstu.
Būs pastnieks – ilgi sauktais 
 Ziemassvētku prieks.
Vēl dažas nepabeidzu -
 iesāk debess dziedāt
Un zemei rokās baltas brīnumsveces liek.

 (Skaidrīte Kaldupe)

ģinājumi, bet kopš 2011. gada pa -
vasaŗa sēmestŗa arī Studenšu Pre-
zidiju konventa koŗa mēģinājumi. 
Viens no svarīgākajiem notiku-
miem pēdējo gadu laikā ir 2010. 
gada 12. februārī notikušais eks-
ternais literārais vakars un pie ņem-
šana par godu 20. gadadie nai kopš 
Daugavietes darbības at  jaunoša -
nas dzimtenē. Šobrīd visā pasaulē 
ir ap 500 daugaviešu, no tām Lat-
vijā ir 167  – 64 filistres, 58 tau tietes, 
6 jauntautietes un 39 mei tenes.

Sagaidot savas dibināšanas 90. 
gadskārtu, Daugavete ir dzīvs pie-
rādījums tam, cik tālredzīgas, 
gud ras, mērķtiecīgas un neno-
gurs tošas bijušas dibinātājas, viņu 
darba turpinātājas visus trimdas 
un atjaunotnes gadus un arī tagad 
ikviena daugaviete. Violets – zaļš 
– zelts ir krāsas, kas mūs, māsas, 
uzrunā it visur pasaulē.

Kaiva Krastiņa,
    Studenšu korporācijas 

Daugaviete filistre

Rīgas domes priekšsēdis Nils 
Ušakovs ir sagatavojis šādu “lē -
muma” projektu “Par Uzvaras 
kolonnas atjaunošanu” Rīgā:

„Pamatojoties uz likuma  
“Par pašvaldībām”15. panta 
pirmās daļas 2. un 5. punktu, 
21. panta pirmās daļas ievad-
da  ļu, ņemot vērā Rīgas domes 
Pieminekļu padomes 20.11. 
2008. gada lēmumu (prot. Nr. 
20., 5.p.), Rīgas dome nolemj:

1. Atjaunot 1814.-1817.g. iz -
vei doto Uzvaras kolonnu Rīgā, 
Jēkaba laukumā.

2. Rīgas pašvaldības aģentū-
rai “Rīgas pieminekļu aģentū-
ra” veikt Uzvaras kolonnas at -
jaunošanas pirmo etapu, uzstā-

dot tās rīcībā esošos (saglabā-
tos) pieminekļa elementus.

3. Rīgas pašvaldības aģen -
tūra „Rīgas pieminekļu aģen-
tūra” ir atbildīga par lēmuma 
izpildi.

Mēs, latviešu tauta, nevaram 
un nedrīkstam pieļaut šādu Rī -
gas galvas projektu, jo tas le  ģi-
timētu latviešu tautai uzspiesto, 
pārdzīvoto, verdzības pilno un 
vēsturiski brutālo laika posmu, 
ko šī Uzvaras kolonna reprezen-
tē. Uzvaras kolonnas atjaunoša-
na tiek veltīta Krievijas imperā -
tora Aleksandra I piemiņai. 
Tieši Krievijas cara Aleksandra I 
varā, sākot jau ar 1812. gada 
Napoleona kaŗa notikumiem un 

laiku pēc tam, Krievijas valdības 
rīcība, it sevišķi cara Aleksandra 
I personā, pastrādāja nežēlīgas 
pārestības pret latviešu tautu un 
atbalstīja vācu muižniekus pret 
latviešu zemniekiem. Latviešu 
zemniekiem tieši ar Aleksandra I 
personisko iejaukšanos atņēma 
viņu iestrādātos tīrumus un no -
deva lielāko daļu latviešu tautas 
pilnīgā verdzībā. Šo pieminekli 
(pašu kolonnu) pilnīgi nojauca 
1938. gadā kā nenozīmīgu objek-
tu, jo latviešu tautai daudz sva-
rīgāks bija Brīvības pieminek -     
lis, kas ir tiešā pretstatā ar Alek-
s andra I Uzvaras kolonnu.

Andrejs Mežmalis

Pēc dievkalpojuma Daugavietes jubilejā
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Šis stāsts notiek pēc desmit 
gadiem. Tāpat kā šodien, ielās 
vizuļo Ziemsvētku gaismiņu 
krelles, veikali plaši veŗ durvis 
pircējiem, un uz ielu stūŗiem 
Pestīšanas armijas ļaudis skan-
dina zvaniņus un gaida, lai 
steidzīgie garāmgājēji iemestu 
viņu groziņos kādu monētu, ar 
ko palīdzēt tiem, kam šais 
svētkos pietrūks tā, ko var 
nopirkt par naudu.

Kādā Bostonas pievārtes re -
storānā uz pusdienām satiekas 
divas pajaunas sievietes. Tēr-
pušās gaumīgos ziemas kos-
tīmos, melnos ādas zābaciņos. 
Īsiem cirtainiem matiem, ausīs 
– neuzkrītoši, bet eleganti 
auskari. Maitre viņām ierāda 
vietas pie balti klāta galdiņa. 
Kad viņas ir pie tā iekārtojušās 
un pārmijušas parastās satik-
šanās frazes, gar galdu aiziet 
kāds vīrietis. Vēlos piecdesmi-
tos, iznesīgu gaitu, kupliem, bet 
jau iesirmiem matiem un uz -
acīm, pelēkā uzvalkā ar vesti. 
Rokā gar sāniem viņš nes 
gaŗkātainu dzeltenu rozi.

„Vai tas nebija tavs priekš-
nieks misters Madars?” Sandra 
ieprasās. Uzrunātā noskatās uz 
vīrieti un atbild: „Jā, tas ir mis-
ters Madars. Bet es vairs neesmu 
viņa sekretāre.”

„Debij! Es to nezināju! Tu 
taču pie viņa strādāji ilgus 
gadus. Kāpēc tu no viņa aiz-
gāji?”

„Patiešām, mēs strādājām 
kopā vairāk nekā 20 gadu. Viņš 
bija patīkams priekšnieks – 
mierīgs, saprotošs, ne pārāk 
prasīgs, ne arī sīkumains. Bet 
tad, pirms nedēļas – Sandra, tu 
nemaz nevari iedomāties! No -
tika kaut kas dīvains un viņš 
man uzteica darbu. Faktiski, 
mēs abi iespītējāmies, tādēļ es 
ceru, ka viņš vēl pārdomās. Cik 
es saprotu, viņš vēl nevienu nav 
pieņēmis manā vietā.”

Sandra saceļ elkoņus uz galda 
un lielā ziņkārē paliecas uz 
priekšu.

Pienāk viesmīlis. „Vai dāmas 
ir gatavas pasūtināt?”

Debija, kas bija ievilkusi elpu 
savam stāstījumam, pārorien-
tējas uz viesmīli. „Vispirms mēs 
vēlamies pudeli vīna. Sandra, 
kādu ņemsim? Ko mēs ēdīsim? 
Šeit esot labas, svaigas zivis. 
Būtu jāņem baltais. Ko jūs 
ieteiktu, ser?”

„Mums ir ļoti labs baltais vīns 
– Berindžera šardonē, no Ka -
lifornijas.

„Tad ņemsim to pašu,” stei-
dzīgi nobeŗ Debija. „Par ēdienu. 
Sandra, kā būtu, ja mēs ņemtu 
šīs dienas speciālo zivju pie  dā-
vājumu? Labi?” Sandra pie krī-
toši pamāj ar galvu. Viesmīlis 
pieraksta dāmu izvēli savā 
blociņā un aizsteidzas.

Debija redz, ka draudzene 
deg nepacietībā dzirdēt ko 
vairāk. Viņa iekārtojas sēdeklī 
ērtāk, sakrusto kājas un dziļi 
nopūšas.

„Es tev visu izstāstīšu, tikai 
esi pacietīga,” un viņas skats 
aizklīst kaut kur uz telpas otru 
galu. „Viss iesākās pirms ap -
mēram desmit gadiem. Tai pa -
vasarī misteram Madaram uz 
darbu sāka pienākt vēstules no 
Sanfrancisko. Reizēm adrese 

Ināra Feldmane VAI SAPŅI VAR PIEPILDĪTIES?
bija rakstīta ar roku, reizēm ne, 
bet es jau no paša sākuma 
nojautu, ka tās nebija darīšanu 
vēstules, bet gan personīgas. Es 
arī biju pārliecināta, ka tās bija 
no kādas sievietes.”

„Bet viņš taču bija precējies!” 
iejaucas Sandra.

„Tai laikā viņš vēl bija, bet 
drīz vien izšķīrās. Bet nu sāka 
pienākt šīs vēstules no tālienes. 
Es kādreiz vēroju, kā viņš tās 
lasīja. Tās vienmēr likās viņu 
mazliet satraucam, pa brīžam 
viņa sejā pavīdēja gandrīz vai 
ciešanas, bet citā vietā viņš skaļi 
iesmējās.”

iespējams, viņi bija satikušies. 
Kad misters Madars pabeidza 
lasīt šo vēstuli, viņš atgāzās 
krēslā un ilgi skatījās ārā pa 
logu. Tad viņš iesvieda vēstuli 
atvilktnē, strauji piecēlās un 
izgāja pa durvīm.

Pēc dažām dienām viņš aiz-
brauca uz Eiropu uz vairākiem 
mēnešiem. Kad viņš pārradās, 
sajūsmināts stāstīja, ka esot 
nopircis dzīvokli savā dzimtajā 
pilsētā Rīgā, uz kuŗieni ie -
spējams pārcelšoties, kad aiz-
iešot pensijā pēc nedaudz ga -
diem. Dzīve turpināja ritēt 
gludi. Bet nepagāja ne mēnesis, 

vismaz mēnesī viena. Bet zini, 
man roka necēlās tās iznīcināt. 
To darīt man likās brutāli, ne -
žēlīgi. Man bija tāda sajūta, ka 
misters Madars varētu pār do-
māt. Es neatvērtās vēstules 
sakrāju un noglabāju lielā 
aploksnē. Es biju pārsteigta, ka 
vēstules turpināja pienākt, ļoti 
rēgulāri, jo bija taču skaidrs, ka 
rakstītājai neviens neatbildēja. 
Man sāka interesēt, ko viņa 
raksta. Saņēmos un atplēsu 
vienu. Tu vari iedomāties: tā 
nebija angliski! Es pieņēmu, tā 
bija latviešu valodā.”

„Tātad, rakstītāja arī bija lat-
viete?”

„Domāju gan. Viņa kādrei-
zē jā sieva arī bija latviete. Un 
viņa bērni – tie tagad izauguši 
un aizgājuši paši savā dzīvē – 
viņi arī mācēja latviski.”

„Bet, ko tu, Debij, darīji, kad 
atklāji, ka nevari vēstuli iz -
lasīt?”

„Es ilgi gudroju. Savā ziņā es 
jutos vainīga, ka biju to atplē-
susi, bet mana ziņkārība bija 
uzkurināta. Es nolēmu atrast 
kādu cilvēku, kas prot latviski 
un varētu man šīs vēstules 
pārtulkot.”

„Šeit jūsu pusdienas, manas 
dāmas,” viesmīlis noliek škīvjus 
uz galda. „Vai varu jums vēl ko 
piedāvāt?”

„Nē, nē, paldies,” abas reizē 
nomurmina un paskatās uz 
ēdienu gandrīz kā uz trau-
cējumu.

Sandra iebāž kumosu mutē, 
bet, to vēl nenorijusi saka: „Tas 
ir bezgala interesanti. Tikai, es 
nevaru saprast, kāds tam sakars 
ar to, ka misters Madars pirms 
nedēļas tevi atlaida no darba.”

„Nu labi. Stāstīšu tev beigas 
pirms sākuma. Redzi, šoruden 
vēstules pārstāja nākt.”

„Ko? Tu gribi teikt, ka tās tur-
pināja pienākt desmit gadus?”

„Jā un nē. Bet tagad vēstules 
ir mitējušās un es zinu, ka 
vairāk nebūs.”

„Kā tu to zini?”
„Nu pagaidi taču!” Debija pa -

ceļ balsi. „Vēstules vairs nenāk 
un nenāks ar. Lai gan misters 
Madars bija mani norīkojis 
viņam par vēstulēm nekā ne -
teikt, bija pagājuši turpat 10 
gadi, un man likās, ka nenāktu 
par ļaunu, ja es viņam atzītos 
un tagad pateiktu kaut vai to, 
ka vēstules vairs nenāk. Pirms 
nedēļas es viņam to pateicu. 
„Kādas vēstules? Par ko jūs 
runājat, Debij?” viņš nesapra-
šanā sarauca pieri. „Nu tās 
vēstules no Sanfrancisko, kuŗas 
jūs pirms desmit gadiem man 
likāt sviest prom.” Brīdi viņš 
apjucis raudzījās uz mani, tad 
viņa sejā atplaiksnīja zinīgs, 
kaut rūgtens smaids. „Ak tās! 
Vai jūs gribat teikt, ka vēstules 
vēl ilgi pienāca?” – „Līdz pat 
šim rudenim, Madara kungs.” 
– „Ko jūs neteiksit! Un vai jūs 
tās esat iznīcinājusi?”

„Nu, un ko tu atbildēji?” San-
dra atkal nevar nociesties.

„Es viņam visu izstāstīju, tieši 
tā, kā to tagad stāstu tev. Kā jau 
teicu, es biju atradusi vienu 
cilvēku, kas man vēstules pār-
tulkoja. Vēstules bija ļoti liris-
kas, filozofiskas. Bija skaidrs, 
ka rakstītāja ir iemīlējusies – 

pilnīgi aklā, apmātā veidā iemī-
lējusies. Viņa fantazēja par to, 
kā viņa un misters Madars at -
kal satiksies. Bet reizēm viņa 
aizklīda dažādās atmiņās. Tur 
iznāca vesels dzīves romāns, 
un, to lasot, es pat attaisnoju 
savu rīcību, jo ļaut šīm vēstu-
lēm aiziet zudumā, nevienu 
nesasniegušām, būtu bijis tik-
pat kā noziegums.” 

„Kā viņu sauca?” ar jautāju-
mu atkal iespraucas Sandra.

„Ko tad?”
„Nu, to sievieti.”
„O, viņai bija tāds sapņains 

vārds – Mōna.”
„Kā viņi bija satikušies?”
„Zini, tie latvieši ir tāda savā-

da tauta. Viņi braukā apkārt pa 
visu pasauli, pa savām konfe-
rencēm, kongresiem, dziesmu 
svētkiem un citiem saietiem. 
Droši vien kādā no tiem iepazi-
nās arī viņi.”

„Kāpēc misters Madars negri-
bēja ar šo Mōnu uzturēt kon-
taktu?”

„Tu zini, kādi ir vīrieši: viņi 
var uz brīdi aizrauties ar kādu 
sievieti, bet tad tikpat viegli no 
tās raisīties vaļā. Sievietes šā   dus 
gadījumus parasti pārdzīvo ci -
tādāk, jo viņas nespēj iedomā-
ties seksu bez mīlestības. Un 
šāda noraidīta mīlestība var būt 
ne tikai akla, tā var būt arī pos-
toša, bez jēgas un bez mēra.”

„Nu, un tālāk?” Sandra turpi-
na tincināt.

„Vēl dažus gadus viņa turpi-
nāja rakstīt. Un izdomāt iemes-
lus, kāpēc misters Madars viņai 
neatbild. Tomēr, pamazām vi -
ņas noskaņā sāka ielavīties 
rezignācija, pat grūtsirdība. 
Vēstules arī kļuva īsākas, līdz 
apstājās pavisam. Es ar savu 
tulkotāju, mēs bijām norūpēju-
šies, ka viņai būs noticis kas 
ļauns. Gudrojām, ko darīt, līdz 
nolēmām rīkoties pavisam 
dras tiski, kaut negodīgi. Mēs 
Monai aizrakstījām mistera 
Madara vārdā. Tā kā viņa uz 
pirmo šādu vēstuli neatbildēja, 
mēs rakstījām otru, jau mazliet 
izaicinošā, amizantā tonī. Uz šo 
vēstuli viņa atbildēja. Teica, ka 
esot bijusi slima. Nu iesākās 
abpusēja korrespondence, kas 
turpinājās līdz pat šim rude-
nim.”

„Par ko jūs rakstījāt viņai?” 
vaicā Sandra.

„Man bija laimējies atrast cil-
vēku, kas misteru Madaru ļoti 
labi pazina, tādēļ varēja vien-
mēr kādu sīkumu pastāstīt par 
viņa personisko  dzīvi. Bet gal-
venokārt mēs apspriedām ide-
jas.”

„Kas bija šis tulkotājs, tavs 
sabiedrotais?”

„Tas bija mistera Madara 
dēls.”

„Nē!” Sandrai atkal aizraujas 
elpa.

„Jā, viņa dēls no laulības ar to 
latvieti. Arī misters Madars, 
kad viņam to pateicu, bija ļoti 
sašutis.  – Kā jums, Debij, ne -
bija kauna ievilkt jaunu zēnu 
šādās intrigās! – viņš iesaucās. 
Bet es atbildēju: – Jūsu dēls, 
Madara kungs, toreiz vairs 
nebija nekāds zēns. Viņš bija 
pēdējā kursa students univer-
sitātē.”

(Turpinājums sekos)

„Vai viņš tagad nav atkal 
apprecējies?” atkal ierunājas 
Sandra.

„Nē, nav. Viņš toreiz teica, ka 
nekad vairs neielaidīšoties ar 
sievietēm. It sevišķi ne ar tādām, 
kas nodarbojas ar rakstīšanu.

Vēstules turpināja nākt visu 
pavasari. Vasaras beigās pienāca 
viena, kuŗas pasta zīmogs ne -
bija no Sanfrancisko. Tās ap -
loksne liecināja, ka vēstule 
sacerēta Logana lidlauka Hil-
tona viesnīcā un iemesta pastā 
tepat Bostonā. Es sapratu, ka 
rakstītāja ir bijusi šeit un, 

kad pienāca atkal vēstule no 
Sanfrancisko. Misters Madars 
pienāca pie mana galda, nolika 
neatvērto vēstuli man priekšā 
un teica: „Jūs pazīstat šo rok-
rakstu, Debij? Man pie jums ir 
lūgums: ja šādas vēstules vēl 
pienāk, jūs redzat – no San-
francisko, lūdzu metiet tās 
prom. Un es par to vairs nekā 
nevēlos zināt!”

„Viņš patiešām tā teica?” acis 
iepletusi iečukstas Sandra. „Vai 
vēstules turpināja nākt? Vai tu 
tās aizmeti?”

„Jā, vēstules turpināja nākt, 

Elza Ķezbere

Gadi, gadi – putni vieglie –
Dzīvei pāri skrien un kvēl,
Tikai zilā brīnumputna
Jūsu vidū neredz vēl.

Raugās acis, sirds to gaida,
Karstās ilgās smeldz un trīc.
Vai šai naktij nesīs pāri
Laimes putnu jaunais rīts?

Visas sāpes, visas rētas
Spārnu spožumā tad dzīs.
Zilais laimes brīnumputns
Jaunu mūžu atnesīs.

„Bet ja aizlido viņš gaŗām...”
Sēri noskan balss un klust –
„Zilo laimes brīnumputnu
Sirds lai gaidīt nepiekūst!”

Brīnumputns
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LAIKA mākslas kalendārs
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eksemplāru katram LAIKA abonentam,

■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
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Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
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Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2012. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3,50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,00
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Kopā....................................                    US $..........................
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Adrese ...................................................................................................

................................................................................................................

Tālr.: .......................................  E-pasts ...............................................

Šogad latviešu laikraksts 
Laiks uzaicināja izveidot LAIKS 
2012 mākslas kalendāru mūsu 
tautas un mūsdienu mākslas 
galeriju BALTIC CROS SRO-
ADS. Kad laikraksta īpašniece 
Dace Rudzīte viesojās mūsu 
galerijā Losandželosā, viņai bija 
iespēja izvēlēties darbus, kas, 
vadoties no viņas pieredzes, li -
kās piemēroti kalendāram. Bla-
kus Laika jau iepriekš publi cē-
tiem latviešu māksliniekiem, 
parādās jauni vai mazāk pa  zīs-
tami mākslinieki – seši trimdas 
un astoņi Latvijas latviešu māk-
slinieku darbi.

Uz kalendāra vāka redzam 
An  nas Bētiņas litografiju „Klusā 
daba izšuvējai”. Litografija dari-
nāta 1981.gadā. Iepriekšējā ru -
denī „padomju technisko ie -
meslu dēļ” tika atliktas pirmās 
folkloras dienas, bet 1981. gada 
vasarā tās beidzot bija izcīnītas, 
un Aizputē pulcējās folkloras 
kopas no visiem Latvijas nova-
diem. Izšuvējas, adītājas un au -
dējas ir tās, kas sasien sarautos 
pavedienus un turpina latviskās 
dzīves ziņas rakstus no pagātnes 
nākotnē. Šajos gados daudzi 
jaunie mākslinieki, pamatojo-
ties uz folkloru un etnografiju, 
atklāja, izkopa un parādīja lat-
viskās dzīvesziņas nozīmi tau-
tas dzīvības saglabāšanā. To vi  dū 
arī Ināra Gaŗklāva ar darbu „De -
mografija” 1983. gadā, kas ie -
vie tots jūnija jeb Ziedu mēneša 
lapā. Tas ir visas dabas auglības 
mēnesis, kad pat papardīte uz -
zied „zeltītiem ziediņiem”, labs 
laiks pārdomām, vai mēs gri-
bam, lai mūsu zemē latvju tauta 
zied un zeļ, vai lai svešinieki 
piepilda tās dzīves telpu. 

Uz aizmugures vāka varam ap -
lūkot gleznotājas Laimas Eg  -
lītes darbu „Pliknis”, gleznotu 
1979. gadā, kad skaļruņos sauc 
uz arvien jaunām darba uzva-
rām un plānu izpildēm, Mākslas 
akadēmijā jaunos māksliniekus 
ik rītu sagaida atgādinājums, ka 
viņi apņemas savos darbos 
paust socreālisma mākslu, tiek 
iztriepts neiedomājams skaits 
sarkanās krāsas podu... Kā sa   gla-
bāt un paust dvēselīgumu, traus-
lumu, intimitāti, pieklusinātus 
toņus, smalkumu līnijās līdz 
pat pirkstu galiem?

Kalendāru atveŗot janvāŗa jeb 
Ziemas mēneša lapā, pretī mirdz 
Annas Dārziņas 1960. gados trim-
dā gleznotā „Sievietes seja”. Pla-
tiem triepieniem uzziestā galvas-
sega atsauc atmiņā „balta nāca” 
un apsola, ka gaisma atgriežas un 
ar katru dienu pieaugs au  gu  mā. 
Sieviete – dzīvības (arī atmiņu) 
saglabātāja, pirmā skolotāja, pa -
varda kurinātāja. Sieviete – 
māk sliniece, mūziķe, literāte, 
dzīves palīgs, žēlsirdīgā māsa, 
daļa no ziemīgās ainavas, kad 
viss mirgo, uzsmaidot tālajai 
ziemas saulei, kaut vai atmiņās. 

Februāŗa jeb Sveču mēneša 
lapā mūs sagaida Latgales māk-
 slinieka Jāzepa Balaškas eļļā 
glez nota Latvijai raksturīga ai -
nava „Pavasaŗa ūdeņi”. Brūngani 
pelēcīgā ainava atdzīvojusies, 
kārkliem iekrāsojoties sārtos un 
dzeltenīgos toņos, sajūtot saules 
siltākus pieskārienus, zilganas 
ēnas vēl slēpjas gar neizkusu-
šajiem sniega blāķiem un ēnai-
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nās nokalnēs. Mākoņa sudra-
bainā maliņa pārdala pelēko 
klājumu un saulīte, cenzdamās 
spiesties cauri, padara to caur-
spīdīgāku. Dzīvojot lielpilsētu sa -
raustītajā dzīves ritmā, šī liriskā 
glezna spēj sniegt garam un dvē-
selei nepieciešamo patvērumu 
un atspirdzinājumu.

Martam jeb Sērsnu mēnesim 
varētu būt piemērots Hermīnes 
Vanagas-Lazdiņas 1950. gadā 
gleznotais Kalifornijas skats. Pēc 
ziemas lietiem zeme pārklājas 
ar svaigu zaļumu un viss zied; 
arī tur, kur zemi klāj akmeņi, 
koki un citi augi atrod kādu 
zemes sauju vai izlokās starp 
akmeņiem un ielaiž saknes, sa -
meklējot zem tiem paslēpto 
aug  sni; upes ir piepildījušās ar 
ūdeni, un saule vēl nekarsē tik 
nežēlīgi, lai būtu paspējusi tām 
likt izžūt.

Trimdas mākslinieka Pēteŗa 
Sābuļa gleznu „Pils” varam ska-
 tīt aprīļa jeb Sulu mēneša lapā. 
Šis ir viens no viņa 1950. – 1960. 
gados iemīļotās temas „Saul rie-
ti” darbiem, sākot tos tēlot no 
brīža, kad saule ir tikko manāmi 
pārvēlusies pāri pusdienu kal-
nam, līdz pat brīdim, kad visu 
jau pārņēmusi nakts, logos 
mirdz gaismas, bet rietu pusē 
tik tikko samanāma atblāzma 
no aiztecējušās saulītes. Krāsu 
zieds krasi atšķiŗas no viņa bei -
gu gadu (1980. gadu otrā puse) 
uzskatiem, ka galvenās krāsas 
glezniecībā ir kobaltzils, tumši 
sarkanbrūns un balts, visu, ko 
gleznotājam vajag, varot iegūt, 
tās sajaucot. Šajā toņu gammā 
ir gleznota kāda māksli nieka 
skaistās sievas ģīmetne. 

P. Sābulis ir viens no mūsu 
pietiekami nenovērtētiem māk-
sliniekiem, kuŗš pēc atzinības 
arī netiecās. Gleznošana bija 
viņa dzīves neatņemama sastāv-
daļa. Pabeidzis Glezniecības 
no  daļu Latvijas Mākslas akadē-
mijā un strādājis tādu pazīstamu 
mākslinieku kā Jonāsa Mies nie-
ka, Romāna Sutas un Eduarda 
Brencēna vadībā, devies trimdā uz 
Vāciju, viņš ir to dažu vidū, kuŗi 
ne tikai studē, bet arī pabeidz māk-
 slas studijas Vācijā. 1950. gadu 
sākumā ieradies ASV, vispirms 
apmetas Ņujorkā, tad dzīvo da -
žās citās austrumkrasta pilsētās, 
kamēr pārceļas uz pastāvīgu 
dzīvi Losandželosā. Iegūst dip-
lomu un strādā par inženieri, bet 
viņa galvenās intereses saistās ar 
mākslu – viņš apmeklē da  žādus 
kursus, izstādes, daudz la  sa par 
citiem māksliniekiem. Pilsētas 
un lauku ainavas, klusās dabas 
ar ziediem, portreti ir gal  venās 
temas viņa eļļas gleznās, pa   ste-
ļos un zīmējumos. Diemžēl Pē -
teris Sābulis saslimst, un ārsts 
viņam aizliedz gleznot; pēdējās 
gleznas gleznotas 1970. gadu 
beigās.

Parasti riju attēlojums mums 
saistās ar trimdas gleznotāja 
Kalmītes vārdu, bet šoreiz maija 
jeb Ziedu mēneša lapā ievietots 
Heinricha Vorkala ūdenskrāsu zī -
mējums (akvarelis) „Rija”. Seno, 
pamatīgo celtni viņš gleznojis, 
atveŗot vaļā rijas vārtus un dur-
vis pretējā sienā, kas mums ne 
tikai parāda celtnes ietilpīgumu, 
bet arī paveŗ durvis uz visu Lat -
viju. Gleznots 1970. gados, darbs 

pieder pie virknes gleznu un 
skiču, kuŗās skatoties pārņem 
sajūta, ka tu staigā pa Latvijas 
baltajiem lielceļiem, un vienalga, 
vai pie jūras vai Āraišu pusē.

Jūlija jeb Siena mēneša lapā 
ievietota trimdas mākslinieka 
Kārļa Vanaga glezna „Līcis”. Šis 
skats, tāpat kā viņa sievas, 
gleznotājas Hermīnes Vanagas 
darbs, ir gleznots Kalifornijā 
1950. gados. Labam gleznotājam 
pietiek ar pieticīgiem toņiem, 
lai, izmantojot gaismu un ēnu 
rotaļas, radītu aci valdzinošu 
pasaules stūrīti.

Laimīgā kārtā Hermīnes un 
Kārļa Vanaga dzīves un darbības 
stāsts ir saglabāts grāmatā. Tā 
mēs varam uzzināt, ka K.Vanags 
skulptūru studējis Konstantīna 
Rončevska, bet glezniecību – 
Valdemāra Tones meistarklasē, 
un Mākslas akadēmiju beidzis 
1935.gadā, jau paspējis lūgt 
skaistās mākslas studentes Her-
mīnes roku. 1937. gadā iegūst 
zel ta medaļu par bronzas skulp-
tūru, bet Valsts mākslas mūzejs 
nopērk viņa marmora skulptūru 
„Meitene” un novieto to Nacio-
nālajā Drāmas teātrī, kur to var 
apbrīnot tūkstošiem teātŗa māk-
slas cienītāju. K. Vanags uzņe-
mas arī Daiļamatniecības vidus-
skolas direktora pienākumus. 
Mākslinieciskās dzīves pilnziedā 
1944. gadā, otrreiz Latvijā ie -
brūkot padomju okupantu ar -
mijai, abi mākslinieki, tāpat kā 
desmitiem tūkstošu citu bēgļu, 
atstāj savu dzimteni un dodas 
trimdā. Seko DP nometnes, un 
turpmākais dzīves posms tiek 
nodzīvots ASV, Dienvidkali for-
nijā, kur blakus maizes darbam 
abi mākslinieki turpina gleznot.

Artūra Upelnieka glezna „No 
zvejas”, kuŗu varam skatīt 
augusta jeb Rudzu mēneša la -
pā, varētu papildināt jebkuŗa 
mūzeja gleznu krājumu. Skats, 
pakavējies pie piesātinātā cen-
trālā motīva pretkrāsu, tumsas 
un gaismas, lokveida līniju un 
asu šķautņu, pastozo triepienu 
radītās spriedzes, aizklīst mis-
tiskajā miglas, ūdens un mā -
koņu pasaulē, meklējot to vietu, 
kur jūra satiekas ar debesīm, 
bet tikai nojaušams gaismas 
apsolījums aicina dziļāk un 
dziļāk un savalgo skatienu ne -
redzamos tīklos. Tomēr, kaut 
kur augstu virs galvas cauri mā -
koņiem, tos apsudrabodami, 
laužas saules stari, liekot ie -
mirdzēties arī burām, darbā 
iegrimušiem ļaudīm un putu 
šļakatām krastmalas sīko viļņu 
mugurās.

Impresionistiska gaismēnu 
rotaļa iepriecina septembŗa jeb 
Silu mēneša lapas Andreja 
Ģērmaņa darbā „Kuldīgas pils 
sarga namiņš”, kas gleznota 
1979. gadā. Mākslas akadēmi-
jas Glezniecības nodaļu beidzis 
1965. gadā, iekļaujas jauno 
māk slinieku kustībā, kas atsa-
kās pakļauties padomju cen-
zūras prasībai darbos paust 
socreālisma idejas, tā vietā at -
tēlojot jauniešu tieksmi pēc cita 
domāšanas veida un izpratnes, 
piemēram, „Kazā” un „Putnu 
dārzā”. Strādā eļļā, pastelī, zī -
mulī, dažādās grafikas tech ni-
kās. Ģimene ir bijusi izsūtīta uz 
Vorkutu; citu darbu starpā ir 

arī tušas zīmējumu virkne, kas 
pauž Vorkutas izjūtas.

Oktobrī jeb Veļu mēnesī 
gleznotāja L. Eiserta visu vēju  
pluinītās „Egles”, kas liek no -
jaust kādus nevaldāmus, mums 
pilnībā neizprotamus spēkus, ir 
gleznotas trimdā, Kalifornijā. 
Varētu teikt, ka gleznotājs ir 
ekspresionists, savu ceļu iz  vē-
lējies, nobriedis mākslinieks. 
Diemžēl pagaidām mēs par 
viņu neko vairāk arī nezinām. 
Tāpēc mūsu mākslas galerija 
būtu ļoti pateicīga, ja atrastos 
kādi tautieši, kas L. Eisertu 
atcerētos un varētu mums 
sniegt kādas ziņas par šo 
mākslinieku.

Arī novembŗa jeb Sala mēne-
ša lapā aplūkojamais glezno-
tāja Pēteŗa Sābuļa darbs pieder 
viņa iecienīto saulrietu virknei, 
šoreiz tas ir „Vēls vakars”.

Gada pēdējā mēneša decem-
bŗa jeb Vilku mēneša glezna ir 
Lilitas Postažas 1994. gadā ra -
dītais „Vienradzis”. Par nesen 
mūžībā aizgājušās mākslinie ces 
dzīvi un darbību ir diezgan 
daudz rakstīts, arī viņas pašas 

vārdiem. Kalendāra beigās ap -
rakstā par māksliniekiem un 
viņu darbiem Māris Brancis 
cita starpā raksta: „Gleznā 
„Vienradzis” viņa tēlo viduslai-
ku mākslā izplatīto mistisko 
tēlu Vienradzi kā tīrības, cēlu-
ma un izsmalcinātības simbolu. 
Kā vēsta senā literātūra, Vien-
radzis jaunavas priekšā nome-
tas ceļos. Lilita Postaža gleznā 
runā par sirds skaidrības ne  pie-
ciešamību šajā visai sarežģītajā, 
materiālo vērtību uzkundzē ša-
nās laikā”.

Kalendāra dizainu un make-
tu veidojusi Daiga Brinkmane, 
fotografijas – Alfrēds Stinkuls, 
fotografijas digitāli apstrādājis 
Mārtiņš Saulespurens. 

Kalendārā redzamos mākslas 
darbus piedāvā tautas un mūs-
dienu mākslas galerija BALTIC 
CROSSROADS, 3929 Fountain 
Avenue Los Angeles, CA 90029, 
USA; tālruņa nr. (323) 664-
6216; e-pastu adreses: Ingu-
nalatvian@yahoo.com, balts-
fredis@yahoo.com; www.bal-
tic-crossroads.com

Inguna Galviņa
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Decembris. Klāt jau Ziem-
svētku laiks, bet lietus gāž kā ar 
spaiņiem. Abi ar vīru vēlu vakarā 
braucam mājās no koncerta. 
Ceļš tikko saredzams caur 
mašīnas logu, un vēja šnākšana 
egļu mežā pastiprina baiso no -
skaņu. Iebraucot pagalmā, mums 
pretī raugās mājas logi, dekorēti 

Vienas svecītes gaismā
Atmiņu stāsts

ar svecēm, un svecīšu gaisma 
tūliņ izklīdina nepatīkamo gai -
sotni. Esam taču mājās. Bet ska-
toties svecītes gaismā, es pēkšņi 
atrodos pavisam citā vietā dau-
dzus jo gadus pagātnē.

Sēžu trīsstāvu gultas apakšējā 
stūrītī uz pelēkas lupatu segas un 
skatos, kā mamma ar drebošu 

roku mēğina iedegt sveci egles 
zarā, bet sērkociņa liesma tai 
negrib klausīt. Beidzot ar mana 
patēva palīdzību svecīte tomēr ir 
iedegusies, un mēs visi trīs ska-
tāmies mazajā liesmā it kā vienā 
no pasaules brīnumiem. Jo tā 
viena liesmiņa vienā egles zarā, 
kas  iesprausts burkā uz mazā 
galda, ir ne tikai mūsu 1944. ga -
da Ziemsvētku eglīte, bet arī 
apliecinājums mums pašiem, ka 
vēl esam kaut cik saistīti ar pa -
sauli un tās tradicijām.

Pēdējie četri mēneši likās 
murgu laiks, taču reālitāte šoreiz 
neatļāva no šī murga atmosties. 
Rudens sākumā atstājām Rīgu ar 
cerību atrast patversmi no sar-
kanās armijas kaut kur Rietumos, 
taču Vācijai, izrādījās, bija citi 
plāni. No kuğa „Steuben” Dan-
cigā tikām sabāzti vilcienā – ar 
solījumu atrast mums “jaunas māj-
vietas”. Mūsu pagaidu mājvieta 
– vilciens – ceļoja divas nedēļas 
turp un atpakaļ starp Dancigu 
un Eseni Vācijas rietumos. Vien-
reiz iebraucām Drēzdenē, bet 
pirmā bumbošana tur jau bija 
likvidējusi iespējamās “māj vie-
tas”. Vēlāk pie Esenes sēdējām 
grāvī blakus vilcienam un bailīgi 
skatījāmies, kā netālu deg Esenes 
fabrikas. Nakts bija mākoņaina, 
bet gaiši apgaismota ar sabiedro-
to Allied bombardieŗu izkārtām 
apgaismošanas laternām, tās ma -
nām bērna acīm likās kā brīnum-
luktuŗi, kas  izkārti debesīs, kaut 
arī trīcēju, mammas roku aplokā 
sēžot mitrajā grāvī.

Vilciens kustējās lēni, bieži 
apstājās, dodot ceļošanas priekš-
rocību citiem vilcieniem ar sva-
rīgāku bagāžu. Beidzot “jaunās 
mājvietas” atradās Leipcigā. Bau-
mas par to jau klīda vairākas 
dienas, bet īstenība kļuva neno-
vēršama pēc izkāpšanas no vil-
ciena. Smagās mašīnās mūs pār-
veda tālāk uz baraku nometni, 
kur virs vārtiem tika sludināts 
Arbeit macht frei. Mēs bijām 
savervēti vācu kaŗa fabrikā. 
Bruņoti sargi atvēra un atkal aiz-
 vēra vārtus, lai nevienam ne  būtu 
ilūziju par „jauno māj vietu”.

Izkāpām laukumā noplukušu 
brūnu baraku vidū. Tikai viena 
ēka izskatījās nedaudz apkopta 
ar stikla durvīm un platām 
kāpnēm. Acīmredzot domāta 
administrācijai. Ass svilpiens 
pievērsa mūsu uzmanību stal-
tam zaļi-brūni tērptam vīram 
spīdoši melnos gaŗos zābakos, 
viņš iznāca pa stikla durvīm un, 
kāpnēs stāvēdams, īsi uzrunāja 
jaunatnācējus. Cik sapratu no 
pie  augušajiem, nometnes ko -
man dants esot visus mudinājis 
uzticīgi strādāt nacisma kaŗa 
uzvarai. 

Tūlīt pēc tam atsevišķi „sašķi-
roja” sievietes un vīriešus, ievir-
zot katru ap simt cilvēku grupu 
barakā iepretim administrācijas 
mājai. Tikām ievestas lielā telpā 
ar neparastu smaku. Tur mūs 
sagaidīja divas māsiņas, liekot 
pilnīgi izğerbties, jo būšot ārsta 
pārbaude. Atrunas nebija pie  ņe-
mamas, un īsā laikā visas bijām 
kailas, vecas un jaunas, sastādītas 
rindā pie sienas, katra apkam-
pusi savu drēbju pauniņu. Pēkšņi 
telpā ieradās divi baltā tērpti vī -

rieši ar maskām un sāka mūs 
„apputekšņot” ar kādu baltu pul-
veri. Pulverim bija tā pati smaka, 
ko iepriekš saodām telpā. Pēc 
„ap  putekšņošanas” viena no mā -
siņām paskaidroja, ka DDT pul-
veris lietots lai mēs neienestu 
nometnē utis un blaktis. Pēc 
divu nedēļu ceļojuma ar vilcienu 
sevišķi tīri mēs nebijām, bet 
utis...! Vairākas sievietes vairs 
nevarēja noturēt asaras. Sekojošā 
ārsta pārbaude bija diezgan pa -
virša, kaut arī rinda virzījās lēni 
un telpa bija auksta. Ārsts sēdēja 
ērtā krēslā un apskatīja katru no 
mums no galvas līdz kājām. Mēs 
tikām iepazīstināti ar bezper-
sonību.

Apğērbušās savācām savas 
paunas laukumā, kur dzirdējam 
līdzīgus stāstus par nupat pie  dzī-
voto no mūsu vīriešiem. Tikām 
sadalīti pa istabām barakās. Kat-
rai istabai bija divas trīsstāvu 
gultas, pāris koka krēslu un mazs 
galdiņš. Gultās bija salmu maisi 
un pelēka lupatu sega, un mēs 
trīs dalījām istabu ar vienu svešu 
ğimeni. Galdiņš pie loga atdalīja 
trīsstāvu gultas pie sienām, at  vē-
 lot katrai ğimenei pusi istabas. 

Mūsu istaba bija gaiteņa tā -
lākajā galā, blakus mazai virtu-
ves istabai ar nelielu ogļu plīti un 
ūdens krānu, ko ikdienas vaja-
dzī bām lietoja visi 30 vai 40 ba -
rakas iemītnieki. Atejas barakās 
bija atsevišķas vīriešiem un sie -
vietēm, un reizi nedēļā vakarā 
pēc darba paziņoja vīriešu vai 
sieviešu dušas stundu. Dušas 
atradās atsevišķā barakā atklātas 
telpas vienā pusē un, kaut arī 
ūdens bija silts, pati telpa bija ne -
kurināta un ziemas laikā tī  rības 
dēļ nācās daudz drebināties. 
Aukstā laikā sargi izdalīja maz-
liet ogļu mazai plītij, dodot 
iespēju tiem, kam vēl bija kaut 
kas atlicis no līdzpaņemtā ēdamā, 
to izvārīt. Pirmajos mēnešos mēs 
reizēm vārījām pelēkos zirņus ar 
mazu speķa gabaliņu. Pirmā 
pasaules kaŗa laika atmiņas bija 
devušas mammai gudrību par 
viegli saglabājamiem ēdamiem. 
Taču nebija viegli kaut ko gatavot 
mūsu ğimenei, kad daudziem ci -
tiem nebija nekā. Ziemsvētkos 
arī mūsu ietaupījumi bija izsīkuši.

Tā iesākās mūsu dzīve Lager 
Mangold jeb Rud. Sack K.G. 
Maschinenfabrik darba/vergu no  -
metnē Leipcigā. Sirēnas skaņa 
mūs ik rītu modināja jau pirms 
sešiem. Brokasta putru deva no -
metnes galvenajā virtuvē, cigo -
riņu kafiju pieaugušajiem. Tūlīt 
pēc tam vīriešiem un sievietēm 
bija jādodas strādāt metalla fa  -
brikā līdz vakaram. Ko viņi tur 
ražoja – neatceros, tikai zinu, ka 
darbs bija smags un visi atgriezās 
mājās pārguruši no neparasti 
grūtā fiziskā darba. Vakariņas 
galvenajā virtuvē parasti bija 
klusas, un reti kādam vēl pietika 
enerğijas sūdzēties par dienišķo 
zupu: kolrābju vai zirņu “zaļo 
brī  numu”. Kopā ar gabalu mai-
zes tās bija dienišķās vakariņas. 
Reizēm “zaļā brīnumā” parādījās 
kādas klimpas. Daži puikas ma -
nā vecumā čukstēja, ka tās esot 
noslīkušas žurkas, kas, protams, 
pavisam samaitāja manu ēst-
gribu.

Taču šovakar bija Ziemsvēt ku 
vakars, un nometnes sargi ar 
lielu labvēlību katram iedeva 
papildu maizes gabalu, kad at -
stājām kopējo ēdamzāli. Asa vē -
ja drebināti, atgriezāmies mūsu 
ba rakā par tumšo celiņu. Bijām 
vieni, jo kaimiņu ğimene kavējās 
ar paziņām. Patēvs Arturs kaut 
kur bija sadabūjis egles zaru un 
no stieples gabaliņa izdarinājis 
svecītes turamo, lai mums būtu 
vismaz svētku eglīte. Svecītes 
gaisma tagad atspoguļojās logā, 
un tās siltums saistīja visu mūsu 
uzmanību. Uz mirkli aizmirsām 
pelēko ikdienu, apgaismotu ar 
blāvo spuldzi pie griestiem. 
Mamma laikam arī atcerējās 
citus Ziemsvētkus, jo viņa man 
pēkšņi lūdza,  lai noskaitu kādu 
dzejoli – kā parasti to darījām 
mājās. Nebiju neko jaunu iemā-
cījusies, bet sāku Poruka “Balts 
sniedziņš snieg uz skujiņām...”. 
Pēc tam ar drebošu balsi mam-
ma sāka dziedāt “Klusa nakts, 
svēta nakts” un mēs ar Arturu 
viņai piebalsojām. Grūti tagad 
pateikt, vai cerējām, ka vecās 
parašas mūs ievedīs normālākā 
dzīvē. Bet skaidri atceros – toreiz 
bērna gudrībā sapratu, ka par 
Ziemsvētku dāvanām labāk 
nedomāt. Taču notiek ārkārtīgi 
brīnumi! Pēc dziedāšanas mam-
ma paceļ savas gultas segas stūri 
un izņem mazu, avīzē ietītu, 
paciņu.

“To tev, meit, Ziemsvētku ve -
cītis atstājis,” un viņa ar Arturu 
pirmo reizi pasmaida.

Saku “paldies” un ar nepa cie-
tīgiem pirkstiem atraisu mazo 
sainīti. Avīzē ietīta maza burt-
nīciņa un zīmulis. “Paldies, pal-
dies” saku un šķirstu baltās lapas. 
Pat rakstāmlietas mūsu apstāk-
ļos tagad kļuvušas par nesa-
sniedzamu dārgumu.

“Vecītis laikam zināja, ka tev 
patīk rakstīt dzejas un visādas 
citas lietas,” saka mamma. 

Arturs pievēršas praktiskākiem 
jautājumiem; „Man šķiet, ka 
mums vēl palicis mazdrusciņ 
speķa tauku no mūsu pēdējā 
līdzņemtā gabaliņa. To uzsmē-
rēsim uz mūsu „dāvanu” maizes, 
lai iznāk svētku mielasts.” 

Mazā speķa tauku kārbiņa žig-
li atrasta, un mēs mielojamies ar 
tauku apziestām rupjmaizes šķē-
lēm. Nav cepetis, nav karbonāde, 
nav pat falšais zaķis, bet pēc 
plānās vakara kolrābju viras šī 
maize garšo lieliski. 

“Mmm…” saka Arturs, no  lai-
zot augšlūpu: „Aizver acis, un, ja 
būtu vēl viens ķiploka gabaliņš, 
liktos, ka ēdam garšīgu salami 
desas maizīti.”

Pēc tam apsēžos mammas 
apakšstāva gultas stūrītī ar savu 
jauno burtnīciņu rokās un jūtos 
kā mirkļa apburta. Manā galvā 
vārdi dzen vārdus, un domās 
braucu lielās kamanās caur snie-
ga pilniem egļu mežiem lielā, 
klusā mierā, bez bailēm par to, 
kas varētu izlēkt nākamā ceļa 
līkumā. 

Gadus vēlāk atradu savu pirmo 
dzejoli, rakstītu tai Ziemsvēt ku 
vakarā, manas mammas vecos 
papīros. Diemžēl tas ir pazudis 
laika mijās, taču tā va kara 
atmiņas manī vēl vienmēr 
neizdzēšamas un ietītas vienas 
svecītes siltumā un gaismā.

Linards Tauns

Nakts gaiša tiek – sāk puteņot,
Kļūst maigs kā elpa sals.
Traks namu graustos virpuļot
Sāk pārslu karnevāls.

Es ilgi raugos viesulī:
Ir laiks kā sniegi krīt...
Kas pazūd gadu putenī,
Tam velti pēdas dzīt.

Raug, asiņaini kāvi viz,
Dun dzelžu troksnis baigs.
Ai, sniegos prom un asinīs
Ir daudzus saucis laiks.

Sirds atmin beigtās vasaras,
Kad lielā ziema nāk.
Birst sniegs kā saltas asaras,
Kad agri satumst sāk.

Sirds tālu jauš: reiz pārsteigs mūs
Kāds veļu putens liegs.
Segs Lielais Baltais Klusums mūs
Un dziļais mūžu sniegs.

Elēģija par sniegiem

Ilga Winicov Harrington
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Atmiņas atgādina par Sibirijas bērnu asarām un sāpēm,
par spēku un izturību, pacietību un pieticību,
kas ļāva izdzīvot un atgriezties Dzimtenē.

Ziemassvētku miers Jums un Jūsu ģimenēm!
Ziemassvētku miers Sibirijā palikušajiem!
Sveicieni un laba vēlējumi Jaunajā gadā!

Fonda SIBIRIJAS BĒRNI vārdā – 
Dzintra Geka un Gunārs Toms

Latviešu dokumentācijas centra un 
Lielbritanijas latviešu archīva

DVF „Straumēnos” darbinieki

novēl saviem ziedotājiem, 
palīgiem un citiem labvēļiem

GAIŠUS, PRIECĪGUS ZIEMSVĒTKUS
UN PANĀKUMIEM BAGĀTU 

2012. GADU!

Kad esat „Straumēnos”, aicinām  jūs iegriezties krātuvē, lai 
iepazītos ar mūsu vēstures liecībām un kultūras vērtībām. 
Lūdzam jūs arī talkā šo krātuvi un archīvu papildināt, 
nododot latviešu sarīkojumu programmas, fotografijas, 
organizāciju dokumentus, avīzes, periodiku u.c. materiālus.

 

Inese Auziņa-Smita (LDC vadītāja)
Laimonis Ceriņš (LDC administrātors)

Jānis Tauriņš (LDC vadītājas palīgs)

Ja brīnumam tic, tas piepildās.  
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.  
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!!!

Paldies par Latvijai sniegto palīdzību!

Daugavas Vanagu Centrālās valdes
Pārstāvniecība Latvijā

Daugavas Vanagu Fonda valde
un nami

Londonā un Straumēnos
sūta sveicienus Ziemsvētkos

tautiešiem plašā pasaulē

Catthorpe Manor
Lilbourne Road

Catthorpe
Leicestershire LE17 6DF

Tālr.: 01788 860 599
www.catthorpemanor.co.uk
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Šķiet, nekur citur pasaulē jūrmala nav tik skaista kā Latvijā
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Ziemsvētkiem tuvojoties, mani 
soļi kļūst lēnāki, taču domas 
skriešus skrien uz visām pusēm. 
Pie visiem mīļajiem cilvēkiem 
aizbraukt vai aizlidināties nevar, 
taču domas gan vai nu drāžas, vai 
lēnām aizstaigā ciemos uz tālām 
mājām vai uz debesu pusi. Kas 
zina, varbūt tālie draugi arī par 
mani padomā, un citi mīļie cil vē-
 ki no debesu tālēm vēro, vai ne  es-
mu viņus aizmirsis un vai dzī vo ju 
tā, kā viņi man mācījuši vai kād-
reiz pamācījuši. Kas to lai zina?

Pasaulē ir tik daudz nezināmā 
un neizprotamā. Taču arī daudz 
zināmā: pārāk bieži redzam un 
jūtam ļaunumu, redzam postu, 

DZIMTENE IR TIKAI VIENA
Andŗa Ritmaņa Ziemsvētku stāsts

dzīvība. 
Ziemsvētki ir mīlestības svētki. 

Vai gan var būt lielāka laime, ja 
Ziemsvētku vakarā neesi viens, 
bet kopā ar tevi ir draudzene, kas 
tevi mīl, tavi bērni, mazbērni, 
mazmazbērni un citi mīļi cilvēki. 
Ikvienam savas sāpes, savas cerī-
bas, savas rūpes un prieki, taču 
visus vieno mīlestība. Visi par 
vienu un viens par visiem…

Taču ir skumji, jo visiem cil vē-
kiem šīs laimes nav. To viņiem 
atņēmuši varas vīri, sūtīdami bez-

prātīgi“ ierāva Latviešu leģiona 
rindās. 1944. gada vasara steidzās 
uz rudens pusi. Drīz vien lielu 
jauno puišu baru iegrūda melnā 
kuģī, kas miglā aizslīdēja pa 
Daugavu uz jūras pusi un devās 
uz svešu zemi. Latvijā raudot 
palika Roberta mīļā draudzene 
Daiga – viena pati. 

Roberts iepazinās ar Daigu 
pirms diviem gadiem pie drauga 
Kārļa „večerinkā“ (tā toreiz sauca 
mājas ballītes). Tā bija mīlestība 
no pirmā acu skatiena. Viņi kopā 
aizvadīja daudz brīžu, stundu un 
dienu, kas bija saulaini skaistas. 
Abus vienoja arī kopējas intere-
ses. Viņi jau bija sākuši kalt ko -
pējus nākotnes plānus. Un nu… 
ardievas… Sāpēja… 

Tikpat kā neapmācītus jaunos 
zēnus drīz sūtīja kaujā pret sar-
kanarmijas masām kaut kur Po -
lijā. Robertu smagi ievainoja, 
viņš zaudēja kreiso kāju, un da -
ļēji tika saārdīta kreisā roka. Kaŗa 
beigas viņš sagaidīja vācu slim-
nīcā pie Ziemeļjūras. 

 Pēc kaŗa Robertam ļoti gribējās 
atkal turēt Daigu savās rokās, 
taču trūka drosmes atgriezties 
tēvzemē, kur valdīja ļaunais ko -
mūnisms.

Daži kaŗabiedri bija tik ļoti 
noilgojušies tikt mājās pie savām 
mīļajām sieviņām un bērniem, 
ka neizturēja. Viņi paļāvās ko -
mū   nistu aģentu solījumiem, ka 
tūlīt tiks vesti uz mājām, ja vien 
pieteiksies. Pēc laika atnāca zi -
ņa, ka vilciens aizripojis gaŗām 
dzimtajai zemei un nonācis kaut 
kur tālajā Sibirijā.

Kādu laiku Roberts pabija 
latviešu bēgļu nometnē, taču tā 
kā viņš bija bijušais leģionārs, 
kāds angļiem iztapīgs tautietis – 
latviešu nometnes komandants 
– viņu kopā ar trīs citiem latviešu 
leģionāriem izraidīja no latviešu 
bēgļu nometnes kā tur nevēlamu. 
Tas vēl vairāk saārdīja un sapos-
tīja Roberta dzīvi. Viņš mēģināja 
nomierināt gan dvēseles, gan 
fiziskās sāpes, ieslīgstot alkohola 
varā, taču tas nepalīdzēja. 

Četri „izskrīnētie“, no nomet-
nes padzītie zēni apmetās kādas 
sabumbotas ēkas tumšā pagraba 
telpā. Liktenīgajā vakarā trīs no 
viņiem bija aizgājuši uz tuvējo 
vācu krodziņu. Roberts pēcpus-
dienā bija saņēmis ziņu no Lat-
vijas, ka komūnisti nošāvuši 
Daigu, jo viņa palīdzējusi leģio-
nāriem, kuŗi pēc kaŗa slēpās me -
žos. Šī ziņa tik ļoti satrieca, ka 
viņš nolēma izbeigt savu dzīvi, 
pārgriežot rokas artērijas. Iede-
dzis sveci, uzrakstīja pāris atvadu 
rindiņas saviem trim draugiem, 
kam atstāja savu mantu, kas 
praktiski bija nekas. Tad viņš 
ievilka dziļu elpu un grieza… 
asinis plūda. Dzīvība lēnām 
dzisa… Ardievu…

Pie mūsu četriem kaŗavīriem 
šad tad iegriezās kāds vācu kaŗa 
invalids, vārdā Heinrichs, kas 
1939. gadā bija atsaucies Hitlera 
aicinājumam un aizbraucis no 
savas dzimtās zemes Latvijas uz 
Vāciju. Tajā vakarā, ieraudzījis 
mazu gaismiņu pagrabtelpā, viņš 
tur iegriezās un ieraudzīja Ro -
bertu guļam asinspeļķē. Paķēris 
kādu zemē nomestu kreklu, to 
salocīja un apturēja asiņošanu, 
uzliekot žņaugu. Viņam likās, ka 

Roberts vēl ir dzīvs, jo palaikam 
gārdzoši ievilka elpu. Heinrichs 
izskrēja uz ielas un, nostājies 
ielas vidū, kliedza, cik spēka: 
„Pa  līgā, palīgā!” Veca kaŗa auto-
mašīna, strauji nobremzēja. To 
vadīja atvaļināts vācu kaŗavīrs. 
Abi ar Heinrichu iecēla Robertu 
automašīnā un steidzās uz slim-
nīcu. Vācu ārstiem izdevās glābt 
Roberta dzīvību. 

dusmīgi atcirta, ka Staļins ar 
savu armiju esot rietumu pa  sau-
les draugi un izglābuši pasauli 
no Hitlera.

Tomēr pamazām amerikāņi 
saprata, ka padomju komūnisti 
nav un nekad nebūs patiesi Ame-
rikas draugi. Beidzot izceļotāju 
„sijātāji“ atļāva arī latviešu le  ģio-
nāriem doties „laimi meklēt“ 
Amerikā.

Pirms izceļošanas Roberts ar 
Guntu apprecējās. Viņi nokļuva 
Amerikas vidienē un uzsāka 
kopīgu jaunas dzīves posmu. 

Roberts pamodās vācu slim-
nīcā. Pie gultas stāvēja māsiņa 
un smaidīdama sacīja: „Vai nu tā 
vajadzēja darīt!“ 

Robertam likās, ka viņš sapņo. 
Māsiņa runāja latviski. 

„Latviete?“ viņš izdvesa.
„Jā gan,“ atteica māsiņa Gunta.
Roberta veselības stāvoklis pa -

mazām nostabilizējās, bet vācu 
ārsti vēlējās paturēt viņu slimnīcā 
ilgāk, lai uzlabotu Roberta kājas 
protēzi un saārstētu kreiso roku. 
Gunta kļuva par viņa labo gariņu. 
Pat savā brīvajā laikā viņa it bieži 
pasēdēja pie Roberta gultas un 
klausījās viņa stāstos. 

Pēc laika Gunta atklāja Ro  ber-
tam arī savu sirdi. Jaukās māsiņas 
līgavainis, latviešu leģionārs Vis-
valdis, bija kritis kaut kur Polijas 
purvos, netālu no vietas, kur Ro -
 bertam bija palikusi puse no viņa 
kreisās kājas. 

Cik bezjēdzīgi, ka mūsu zēni, 
kuŗi bija ierauti kaŗapulkos un 
cerēja, ka vismaz Latviešu leģionā 
cīnīsies par savu tēvzemi, tika 
aiz  sūtīti uz svešu zemi un palika 
guļam Polijas purvos.

Pēc četrām nedēļām Robertu 
izrakstīja no slimnīcas. Viņa un 
Guntas dzīve jau bija sākusi sa -
vīties. Pamazām, kā brīnums, at -
griezās dzīvotgriba. Gunta…

Sākoties izceļošanai, Roberts 
un Guntas saņēma noraidījumu 
lūgumam izbraukt uz Ameriku, 
jo Roberts ierēdnim pateica, ka 
komūnisms ir pasaules lielākā 
nejēdzība un Latvijai un daudz 
citām zemēm un tautām paspējis 
nodarīt daudz ļauna. Amerikānis (Turpinājums sekos)

Andris Ritmanis

Kad saule būs projām aizgājusi
Uz lielās pasaules otru pusi,
Tad atvēršu logus un durvis
Un gaidīšu jūs ciemos klusi.

Pie durvīm ienāksiet, kas varēs,
Pa logu dvēselītes ielidos.
Mēs visi atkal būsim kopā
Šai Ziemas svētku vakarā.

Mums nebūs jāsaka neko,
Jo dzīvē jau tik daudz ir sacīts.
Pa kluso telpu atmiņas lai staigā,
Un domas savos ceļos viegli klīst.

Degs egles zarā viena, balta svece,
Tā šovakar mums siltu gaismu dāvās,
Un mīlestība staros mūsu sirdīs
Šai Ziemas svētku vakarā.

Kad saule būs projām aizgājusi
Uz lielās pasaules otru pusi,
Tad atvēršu logus un durvis
Un gaidīšu jūs ciemos klusi.

Ziemsvētku vakarā

netrūkst ne skaudības, ne neno-
vīdības, ne varaskāres, nežēlības 
un, un, un… Laikrakstu lappus-
es un citi ziņu dienesti neskopo-
jas ar šādām nelabām ziņām.

Rodas priecīga sajūta, ja pare-
tam dzirdam un lasām, ka plašajā 
pasaulē šur tur gandrīz kā brī-
nums uzzied labestība, izpalī dzī-
ba, nesavtība un pat mīlestība. 

Tad gribas ticēt, ka pasaule 
varbūt tomēr kādreiz spēs pa -
griezties uz labāku pusi un cil-
vēki atkal varēs pilnīgāk un prie-
cīgāk izjust šo lielo dāvanu, kas 
mums ikvienam ir tikai vienreiz 
dāvāta: šī vienreizējā īsā dzīve – 

jēdzīgos kaŗos, no kuŗiem daudzi 
nepārnāk vai pārnāk sakropļoti. 
Citreiz likteņa rats pats iegriežas 
nelāgā lokā. Ļaunas slimības uz -
veic neizdzīvotu dzīvi.

Roberts A. piedzima brīvajā Lat-
 vijā un savā agrā jaunībā papil-
nam baudīja mūsu mazās, krāš-
ņās valsts skaistumu un laimīgo 
dzīvi. Viņam nekad neienāca 
prātā, ka varētu būt citādi. Diem-
žēl viņa un daudz citu latviešu 
jaunekļu dzīvi izjauca ļauni, va -
raskāri valdnieki un bezjēdzīgi 
kaŗi. Roberts pirms pāris mē  ne-
šiem bija beidzis technikumu, 
kad viņu ar draudiem „brīv-

Robertu pazinu no mūsu lai -
mīgajiem, agrās jaunības gadiem, 
kad dzīvojām Rīgā – skaistajā 
Mežaparkā. Šad tad bariņā spē -
lējām futbolu, zolīti, vai ienirām 
Ķīšezera siltos ūdeņus. Gandrīz 
katru rītu satikāmies 11. tram -
vajā. Roberts bija ceļā uz valsts 
technikumu, es uz savu ģimnaziju 
ar skatu uz Brīvības pieminekli. 
Abi bijām no tiem laimīgajiem 
latviešu zēniem, kuŗi paspēja 
izbaudīt vairākus gadus, kad 
Latvija bija brīva, neatkarīga. 
Lepnumu uz savu tēvzemi pat 
līdz šai dienai neviens nav pa -
spējis mums atņemt.

Pēc ļaunā kaŗa tikai nedaudzi 
no jaunajiem patriotiskajiem 
latviešu zēniem bija nokļuvuši 
brīvajā pasaulē. Satiekot savus 
agrākos draugus, likās, ka šķī  rā-
mies tikai nesen. Mūs saistīja stip-
ras saknes un tēvzemes mīlestība.

Neatceros, vai tas bija Klīvlandē 
vai Čikāgā, kur Dziesmu svētku 
laikā pirmoreiz kopš 1944. gada 
vasaras satiku Robertu. Viņš iz -
skatījās tikpat brašs kā skolas 
gados. Viņam līdzās stāvēja viņa 
glītā, laipnā dzīves draudzene – 
Gunta. Svētkos jau gandrīz ne -
kad īsta ciemošanās neiznāk, ta  -
ču kopā pavadījām vismaz divas 
stundas. Gunta tērzēja ar Magitu, 
mēs ar Robertu vispirms pārci-
lājām atmiņas par skaistajiem, 
Mežaparkā pavadītajiem gadiem, 
ko diemžēl sapostīja iebrucēji un 
bezjēdzīgais kaŗš. Beidzot sarunas 
ievirzījās par dzīvi Amerikā.
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L A I K A  D Z E J A

(Turpināts no 14. lpp.) DZIMTENE IR TIKAI VIENA
Andŗa Ritmaņa Ziemsvētku stāsts

 Kopš tās reizes esam ik gadus 
pirms Ziemsvētkiem apmainīju-
šies ar vēstulēm un vairākas rei-
zes arī tikušies gan Amerikā, gan 
vēlāk Latvijā. 

Pēc ieceļošanas Amerikā pir-
mie septiņi gadi Guntai un Ro -
bertam, tāpat kā daudziem lat-
viešu ieceļotājiem, bija aizritējuši 
smagā darbā. Nekas jau šajā „brī-
 numu zemē“ no gaisa nekrita. 
Gunta tūlīt sākusi strādāt divās 
darbavietās. No rīta apkopjot sli-
 mu, vecāku kundzi, vakarā rūpē-
joties par slimniekiem vietējā 
slimnīcā. 

Tā kā Robertam vācu slimnīcā 
bija sagādāta ļoti laba kreisās 
kājas protēze, no viņa gaitas ne -
maz nevarēja manīt, ka puse no 
vienas kājas viņam nav. Viņš pir-
 mo gadu iejūdzās smagā, fiziskā 
darbā kādā noliktavā, kur bija la  ba 
alga. Atlikušajā laikā apkopa kā -
da miljonāra Mr. B. plašo dārzu.

Pirmajos trimdas gados Guntai 
un Robertam kopējās stundas 
bija tikai nakts tumsā. Pirms no 
pārguruma aizmiga, viņi kala 
nākotnes plānus un krāja naudu, 
lai Roberts varētu uzsākt studi-
jas. Viņam jau no bērna gadiem 
ļoti interesēja visvisādi technis-
kās pasaules jaunumi.

Laipnais miljonārs, misters B., 
stāstīja par Amerikas slavenajām, 
techniskajām universitātēm, vis-
pirms minot MIT (Massachusets 
Institute of Technology), kas at -
rodoties Atlantijas okeana krastā 
tuvu Bostonas piepilsētai Kem-
bridžai. Misters B. bija beidzis šo 
slaveno insitūtu un kļuvis par 
vienu no padomdevējiem. Jāpa-
teicas viņa labvēlībai un gādībai, 
ka Robertu uzņēma šajā izcilajā 
privātajā mācībiestādē, ko bei-
guši daudzi slaveni zinātnieki. 

Misters B. pat izkārtoja, ka cen-
tīgajam jaunieceļotājam atlaida 
labu daļu no skolas naudas, kas 
nebija no mazajām. 

Roberts centīgi mācījās, taču 
kaut kā bija arī jāpiepelnās, lai 
nepietrūktu līdzekļu turpmākām 
studijām. Viņam laimējās, jo da -
būja naktssarga vietu, kur brīva-
jos brīžos bija iespēja lasīt, mācī-
ties, plānot un pat vairākas stun-
das pagulēt. Guntai nebija grūtī-
bu atrast darbu vietējā slimnīcā.

Roberta neparasto izdomu un 
jaunradi drīz ievēroja skolas 
mācībspēki, un turpmākos stu-
diju gados viņam tika piešķirta 
paliela stipendija. Viņš beidza 
skolu ar izcilām sekmēm. Viņu 
tūlīt uzaicināja strādāt valsts 
darbā slavenajā Silīcija ielejā, 
piedāvājot labu algu. Bija jāpār-
ceļas uz Amerikas rietumkrastu. 
Roberts šajā iestādē nostrādāja 
vairāk nekā trīsdesmit gadu. Par 
savu darbu Roberts nedrīkstēja 
nevienam neko stāstīt, jo viņa iz -
gudrojumi un to izmantošana 
tika turēti absolūtā slepenībā. 
Tie bija ļoti svarīgi Amerikas 
drošībai un progresam. 

Vai viņi ar Guntu bija laimīgi? 
Iesākumā noteikti! Gaŗie, smaga 
darba gadi bija aizvadīti. Roberts 
darīja darbu, kas viņam patie-
šām patika un arī tika labi ap -
maksāts. Drīz viņi varēja iegādā-
ties glītu, ērtu māju ar nelielu, 
skaistu dārzu, modernu automa-
šīnu. Ja vēlējās atvaļinājumu pa -
vadīt ārpus Amerikas, firmas 
priekšniekam vienmēr bija jāpa-
ziņo valsts drošības dēļ. Uz aus-
trumu valstīm ceļošana tūrisma 
nolūkos viņam nebija atļauta. 
Gan PSRS, gan Ķīnas un citu 
zemju „ložņātāji“ veikli pārvie-

tojās pa Silīcija ieleju un visādos 
veidos mēģināja iegūt „atslēgas“ sle-
 penajiem technikas brīnumiem.

Guntas un Roberta latviskā 
pa  saule bija ierobežota. Sabied-
riskā darbā viņi neiesaistījās. Arī 
draugu loks bija neliels. Taču 
viņi apmeklēja turpat vai visus 
Dziesmu svētkus Amerikas kon-
tinentā, pasūtināja latviešu avī-
zes, grāmatas, kā arī neskopojās 
ar anonimiem ziedojumiem lat-
viešu organizācijām.

Lēnām aizritēja gadi, bet tas, 
ko viņi vēlējās visvairāk, tika 
atlikts uz vēlāku laiku.

„Vispirms mēģināsim tikt uz 
zaļa zara,“ Gunta un Roberts no -
lēma. Taču, kad šis mērķis jau 
likās puslīdz sasniegts, visvairāk 
iecerētais nepiepildījās. Abi tika 
dažādi pārbaudīti, izmeklēti. 
Nekā! Nepalīdzēja lūgšanas… 
Nepalīdzēja nauda. 

Ārstu galavārds: „Žēl, bet jums 
bērnu nevar būt.“ 

Kaut arī viņi abi ļoti mīlēja 
viens otru, laulības dzīve bez 
bērniem ar katru gadu kļuva 
skumjāka. It sevišķi viņi to izjuta 
Ziemsvētku laikā. Guntai un 
Robertam dzīve likās nepiepildī-
ta. Tika domāts par adoptēšanu, 
taču kaut kā galīgajam solim 
pietrūka izšķiršanās spēka. 

Un tad kā brīnums Latvijai 
atnāca Atmodas laiks! Satrau-
kums! Cerības! Roberts 62 gadu 
vecumā bija kļuvis pensionārs. 
Jau 1990. gadā abi ar Guntu stei-
dzās uz Latviju. Vai neatradīsim 
dzimtajā zemē to, kas mums šeit 
viesmīlīgajā Amerikā pietrūka? 
Viņi beidzot atrada!

Nebija viegli. Cīņa ar birokra-
tiju Latvijā bija grūta. Gunta un 
Roberts apmeklēja vairākus bā -

reņu namus, kur dzīvoja daudz 
bērnu bez vecākiem! Viņiem 
teica: „Jūs esat par vecu, lai varē-
tu adoptēt mazus bērnus!“ 

Jā, viņiem bija jau 64 gadi. Pēc 
visvisādām pārbaudēm un lūgu-
miem atbildīgie ierēdņi kļuva pie -
laidīgāki. Gunta atguva savu ve -
cāku māju Rīgas Jūrmalā, abi no -
lēma atgriezties uz dzīvi Lat vijā. 
Viņi bija financiāli nodrošināti. 

Tūlīt pēc oficiālas Latvijas ne -
atkarības atgūšanas 1991. gadā 
Gunta un Roberts pārcēlās dzī-
vot uz Latviju un varēja atvest 
savā pārbūvētajā Jūrmalas māji-
ņā divus mīļus, blondus latviešu 
bērnus: trīs gadu veco Arti un 
Solveigu, kam bija tikai divi 
gadiņi. Abu bērnu vecāki bija 
nesen cietuši autokatastrofā un 
no ievainojumiem miruši. Vi -
ņiem nebija radu, kuŗi vēlētos 
par mazajiem rūpēties. 

Latvijā aizvadīti jau 20 gadi. 
Gunta un Roberts tos dēvē par 
skaistākajiem savā laulības dzīvē. 
Ģimenes prieki un pa reizei arī 
rūpes bijušas viņu dzīves lielā-
kais piepildījums. Viņi mēģināja 
dot Artim un Solveigai visu, kas 
viņiem ļaunu valdnieku un kaŗa 
dēļ bija nolaupīts. Visi četri kopī-
gi apmeklēja Latvijas teātŗus, 
svētkus un koncertus, apceļoja 
Latviju un paciemojās Eiropas 
skaistākajās zemēs. 

Arta devītā un Solveigas septī-
tā dzimšanas atceres diena tika 
svinēta Amerikā. Bija iespēja ap -
meklēt Amerikas rietumkrasta 
latviešu jaukos Dziesmu svētkus 
Kalifornijas Tūkstošozolu pilsē-
tā, parādīt un pastāstīt bērniem, 
kur viņu audžuvecāki pavadījuši 
daudzus gadus, pārliecinoties, 
ka Amerika ir visu iespēju zeme. 

Sekoja brauciens pāri milzīgajai, 
varenajai zemei un neaizmirsta-
ma atkalredzēšanās ar misteru 
B., kam Roberts ar Guntu nebei-
dza pateikties par viņa negaidīto 
labvēlību, palīdzot virzīt viņu 
gaitas un dzīvi. 

Roberts un Gunta pavada ve -
cumdienas ģimenes vidū, kur ne -
trūkst saulainu dienu un daudz 
mīlestības. Pat veselība visiem 
esot, kā Latvijā saka, „normāla”. 

Žēl vienīgi, ka laiks aizskrējis 
tik ātri. Bērni nu jau izauguši 
lieli un drīz sāks paši savas dzī-
ves gaitas, taču gan Artis, gan 
Solveiga zinot, kur ir viņu īstās 
mājas un kur vienmēr kāds viņus 
gaidīs. Vismaz divreiz gadā visi 
apciemojot bērnu vecākus, kuŗi 
atdusas Meža kapos. 

Artis nākamgad beigs univer-
sitāti un būšot speciālists astro-
nomijā un izplatījuma zinībās. 
Solveiga izmācījusies par žēlsir-
dīgo māsu un strādājot Stradiņa 
slimnīcā. Artis nesen atvedis un 
iepazīstinājis audžuvecākus ar 
Ivetu, un Solveigai līdz atnācis 
Zintis. Abu jauniešu draugi 
Ziem svētku vakarā būšot kopā 
ar Guntu un Robertu. 

„Pasaulē ir daudz skaistu vietu 
un labumu, taču dzimtā zeme ir 
tikai viena,“ raksta Gunta. „At -
veŗot logus, dzirdam šalcam Bal-
 tijas jūru. Pārskrējuši pāri bal -
tajām kāpām, redzam, ka pretim 
krastam slīd mirdzoši viļņi. Var-
būt viens no tiem izskalos krastā 
skaistu, zeltainu dzintara gabaliņu. 
Nav jādodas uz svešām zemēm, 
lai atrastu laimi un labāku dzīvi, 
pirms neesi mēģinājis atrast savu 
mirdzošo dzintariņu šeit pat 
mūsu tēvzemē, mūsu Dzintar-
jūras krastā. Mēs pateicamies 
Augstākai varai, jo ar Robertu mū -
 su dzintariņus esam atraduši.”

Priecīgus Ziemsvētkus!

Baiba Bičole

I
Bārkstaini mākoņi,
aizturēts sniegs,
raustīgas gaismiņas logos,
nervozas ietves,
durvis vārstās
šurpu un turpu,
ierauj iekšā, izgrūž ārā
džezritmā,
džezritmā
te, tur,
te, tur,
itnekur,
Ziemsvētku brīnumu
meklējot.

II
Salta tev plauksta? – paskat, tajā
sniegpārsla kūst,
mirdzēdama.
Sirdssiltums, Ziemsvētku 
brīnums. 

Elza Ķezbere

Jāapsnieg
Dzīve tā, vai dziesma bija,
Sapnis liegs,
Pasakaina melodija? –
Krita sniegs...

Tā reiz krita ziedi seni –
Ziedi vien...
Kas pa baltu sniegputeni
Šurpu brien?

Iemirdzējās zelta mati,
Acu stars. –
Brien caur sniegu laime pati –
Pavasars.

Dūc un griežas sniegputenis,
Virpuļo.
Kaļ virs galvas priedē dzenis. –
Dzirdu to.

Kur gan laime gaisa, zuda? –
Kājas stieg.
Irbe aizlido zeltruda...
Jāapsnieg...

Dzīve tā vai dziesma bija,
Sapnis liegs,
Pasakaina melodija? –
Krita sniegs. 
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Pāris centīgu cilvēku krāsoja 
ēkas logus. Vizīte bija pārāk īsa, 
lai iegūtu pilnīgu pārskatu, taču 
šķiet, ka īpašumam ir iespēja 
financiāli darboties un sagādāt 
ienākumus, vienlaikus te ir tel-
pas Daugavas Vanagu organizā-
cijai. Tikai vajadzīgs spējīgs un 
enerģisks saimnieks ar attiecīgām 
pilnvarām. 

Latvijā biju ieradies tieši vē  lē -
šanu laika kampaņas degpunktā. 
Vakaros Latvijas televīzijā tieš-
raidē notika visāda veida disku-
sijas. Šķiet, Aināra Šlesera partija 

Atkal Latvijā!Ilmārs Dambergs

(1. turpinājums)

pirmajā vietā. Gribēju uzzināt 
mi  nistra domas par Latvijas 
attiecībām ar NATO, kaŗavīru 
dienēšanu Afganistānā un citām 
iespējamām pārmaiņām. Mi -
nistrs, tāpat kā ģenerālmajors 
R. Graube, nedomāja, ka būs 
kādas lielas pārmaiņas, ja tiks 
ievēroti līgumi. Nākamgad uz 
Afgānistānu paredzēts nosūtīt 
apmēram 170-180 kaŗavīru, tik-
pat, cik patlaban. 

Kopējām pusdienām pare dzē-
tais laiks aizritēja ātri. Mazliet 
nokavējām Latvijas Virsnieku 

vienība jau trīs gadus šo stipen-
diju papildina ar $3000 ziedoju-
mu. Ceru, ka atradīsies organi-
zācijas vai individuāli ziedotāji, 
kuŗi ziedos fondam. Vašingtonā 
man jautāja par stipendiātu nā -
kotnes plāniem – vai viņi paliek 
Latvijā un izlieto iegūtās zināša-
nas tautas labā. V. Diķe šo jau-
tājumu jau bija gaidījusi un pa -
rādīja gaŗu sarakstu, pierādot, ka 
stipendiāti ar maziem izņēmu-
miem paliek Latvijā. Iepriecināja, 
ka ir stipendiāti, kuŗi Vītolu fon-
dam atmaksā saņemto. 
Sestdiena, 10. septembris

Ar vilcienu braucu uz Sloku. 
Pie Imantas pretī stacijai vēl ir 
mana pamatskola, kur tagad 
iekārtota kāda pansija. Ievēroju, 
ka gandrīz pie katras mājas ir 
dārziņi ar rudens puķēm un 
ābelēm laba raža. Mājas un mā -
jiņas liekas ļoti koptas. Slokā 
mani sagaidīja radiniece, Imanta 
Ziedoņa māsa Anita Bumbēre. 
Mana vecvecmāte Anna un 
Imanta Ziedoņa vecāmāte Sofija 
bija māsas, viņām bija 18 gadu 
starpība. Anitas mājās Ragaciemā 
satiku viņas dēlu Dzintaru, meitu 
Sanitu un divus no četriem maz-
bērniem – Oskaru un Aiju. Devā-
  mies apskatīt apkaimi. Vispirms 
uz Ragaciema kapsētu, kur ap -
glabāti visi Ziedoņu senči un arī 
mana vecvecāmāte Anna. Brau-
cām cauri Klapkalnciemam, kur 
1944. gada jūlija beigās sarkan-
armijas izlūkvienības izlauzās 
līdz Rīgas jūras līcim. Esmu la  sī-
jis, ka 1. Baltijas frontes koman-
dieris, ģenerālis (vēlāk maršals) 
Ivans Bagramjans pats nodevis 
Staļinam trīs pudeles ar Baltijas 
jūras ūdeni. Iebraucām Engurē 
un atpkaļceļā Tukumā, kur ārpus 
pilsētas Imantam Ziedonim par 
godu iestādīts ķiršu dārzs. 
Svētdiena, 11. septembris 

Ar Brigitu un Andreju Muzi-
kantiem piedalījāmies dievkal-
po jumā Dubultu luterāņu baz nī-
cā, kuŗā esmu kristīts. Diev kal-
pojums ļoti atšķīrās no luterāņu 
dievkalpojumiem ASV. Pēc diev-
kalpojuma steidzāmies uz Dzin-

ne man izskaidroja ģimenes 
ciltskoka pētīšanas iespējas. Pie-
ņēmu archīva darbinieku pie-
dāvājumu izpētīt mana tēva un 
vecāsmātes Edes Kodolas (dzim. 
Cīrule) ciltskokus. Par katru bija 
jāiemaksā 50 latu avanss. Re  zul-
tāti būšot gada laikā. 

Pieņēmu Imanta Ziedoņa mei-
 ta Baibas Jansones aicinājumu 
apmeklēt plkv. Oskara Kalpaka 
mūzeju „Airītēs”. Autoceļš uz 
turieni labā kārtībā, satiksme ne -
bija liela. Reizēm lielā ātrumā 
mums gaŗām drāzās jauni, spē-
cīgi auto. Dažviet vietējie pārdeva 
ogas un dārzeņus. 

Nodegušā plkv. O. Kalpaka mū -
zeja ēka ir atjaunota, bet iekšā 
netikām, tāpēc nezinu, kādas ir 
mūzeja telpas. Atpakaļbraucot pie-
 stājām Kurzemes Brāļu kapos 
Lestenē. Kapsētas sienu granīta 
plāksnēs iegravēti apmēram 
50 000 Otrā pasaules kaŗa kaujās 
kritušo un pazudušo līdz šim 
zināmie vārdi. Īstenota nelaiķa 
Nikolaja Romanovska iecere, ko 
turpināja Edgars Skreija ar pa -
līgiem. Liels paldies viņiem! No -
fotografēju tēvoča Harija Kodola 
sienā iegravēto vārdu un piestā-
jām pie viņa simboliskās kapa-
vietas. Īstenībā viņš apbedīts Tu -
kumā. Tur 1945. gada 19. decem-
brī miliči viņu nošāva, jo līdzīgi 
daudziem 19. divīzijas kaŗabied-
riem, Harijs turpināja cīņu pret 
Latvijas okupantiem. Pirms at -
griešanās Rīgā apskatījām Piņķu 
apkārtni, kokgriezēja Ilmāra 
Rein holda ozolkoka pieminekli 
ar latviskiem ornamentiem un 
1874. gadā celto Sv. Nikolaja lu -
terāņu baznīcu, kuŗā pulkvedis 
Jukums Vācietis 1916. gada 17. 
jūlijā teica runu 5. latviešu 
strēlnieku bataljona kaŗavīriem. 
Otrdiena, 13. septembris

Kopā ar Latviešu virsnieku 
apvienības pārstāvjiem aizbrau-
cām uz Likteņdārzu Kokneses 
apkaimē. Godinot mirušos virs-
niekus, iestādījām piecus ozoli-
ņus, kuŗu iegādei līdzekļus zie-
doja ārzemēs dzīvojošie Latvijas 
virsnieki. Vienu no ozoliņiem 
iestādīju Latvijas Aizsardzības 
darba grupas ASV uzdevumā, 
veltījot to latviešu izcelsmes ka -
ŗavīriem, kuŗi dienēja svešos 
kaŗaspēkos, cīnoties pret mūsu 
tautas lielāko ienaidnieku – ko -
mūnismu. Likteņdārzs uz salas 
Daugavā būs piemineklis mūsu 
tautas pagātnei, tagadnei un nā -
kotnei. Uzvarētājs konkursā, sla-
venais japāņu ainavu architekts 
Šunmio Masuno iedziļinājies 
mūsu vēsturē, žūrija viņa pro-
jektu atzina par vislabāko. Daudz 
jau paveikts, iestādītas ābelītes, 
plašajā laukumā izveidoti gājēju 
celiņi, gandrīz pabeigts Likteņ-
dārza amfiteātris, pie kuŗa atra-
dīsies pieminekļa kalniņš, ko 
veidos 600 000 no dažādām vie-
tām atvesti 20-30 cm lieli lauk-
akmeņi. Likteņdārzā todien bija 
vairākas ekskursantu grupas. 
Trešdiena, 14. septembris

No rīta piezvanīju Latvijas 
Kaŗa mūzeja direktorei Aijai 
Fleijai un uzzināju, ka pulksten 
divpadsmitos notiks Edgara 
Skreijas vadītās Latviešu nacio-
nālo kaŗavīru biedrības rudens 
sezonas atklāšanas sanāksme. 

DV Centrālās valdes priekšsēdis 
Juris Augusts lūdza mani uzrunāt 
sirmos kaŗavīrus. Mūsu kopējais 
vēlējums bija – lai visi piedalās 
11. Saeimas vēlēšanās un atbal-
sta nacionālu, patriotisku partiju. 
Sanāksmes dalībniekus uzrunāja 
arī vairāku partiju pārstāvji. Šķi -
ta, ka vairākums kaŗavīru atbal-
sta Nacionālo apvienību. Pēc 
sanāksmes izstaigāju mūzeja tel-
pas visos četros stāvos. Skaidrs, 
ka šādam apmeklējumam vaja-
dzīgs daudz vairāk laika. Vienā 
zālē iekārtota izstāde Zemes-
sardzes 20 gadiem. 

Vakarā kopā ar Muzikantiem 
greznajā Melngalvju nama kon-
certzālē klausījāmies Rudens ka -
mermūzikas festivāla atklāšanas 
koncertu. Franča Šūberta, Alfrē-
da Šnitkes un Roberta Šūmaņa 
darbus atskaņoja kvartets Raro 
– vijolnieks Ēriks Šūmanis, čel-
lists Bernhards Naoki Hēden-
borgs, altists Razvans Popovici 
un Rīgā dzimusī pianiste Diāna 
Ketlere, Lielās mūzikas balvas 
laureāte 2008. gadā. Programmā 
bija arī Pēteŗa Vaska 2009. gadā 
sacerētā kompozicija „Vasaras 
va  kara mūzika”. Klausītāju zālē 
sēdēja pats komponists, viņš ir 
festivāla patrons. Māsīca Brigita 
piebilda, ka viņš „ģērbies savā 
mīļākajā kamzolī”. Manuprāt, arī 
šoreiz varēja atrast kādu latviešu 
stīgu kvartetu vai citu mūzikālu 
ansambli, kas atskaņotu latviešu 
komponistu darbus. 
Ceturtdiena, 15. septembris 

Gribēju samaksāt LOB biedru 
maksu Rīgas latviešu biedrības 
ēkā Merķeļa ielā, bet birojs iz -
rādījās slēgts, lai gan bija ziņots, 
ka tas atvērts arī ceturtdienās. 
Blakus Rīgas latviešu biedrībai ir 
„Laimas” saldumu veikals, kuŗā 
liela izvēle. Paņēmu pa saujai no 
visām kārbām, iepriekš gan katra 
konfekšu šķirne jānosveŗ atse-
višķi. Cena no 2,85 latiem par 
„gotiņām” līdz 6,79 latiem par 
„Lācīšiem” kilogramā. 

Vakarā savas korporacijas Fra-
 ternitas Livonica dzīvoklī no -
klau sījos filistra dr. Raimonda 
Sīmaņa interesanto referātu 
„Dzīve kā ceļojums”. Viņš darba 
pienākumos un ekskursijās bijis 
četros kontinentos. Stāstījumu 
lektors papildināja ar attēliem. 
Piektdiena, 16. septembris 

No rīta aizbraucu līdzi Muzi-
kantiem uz viņu iecienīto uni-
versālveikalu netālu no lidlauka 
ar nosaukumu „Skaistā Baltija”. 
Veikals plašs un moderni iekār-
tots ar daudzu zemju precēm. 
Ļoti liela gaļas izstrādājumu un 
zivju izvēle. Tā kā vēl nebiju 
iegriezies „Lāču” maiznīcā, nolē-
mu tepat iegādāties dēlam Ro -
bertam apsolīto rudzu rupjmaizi 
un mums pašiem kviešu sald-
skābmaizi. Pārdevēja teica, ka 
„Kalēju” maize esot vēl garšīgāka 
par „Lāčos” cepto. Ievēroju, ka 
maizei, to cepot, apakšā liktas 
kļa  vas vai cita koka lapas. Maize 
maksāja gandrīz četri lati kilo-
gra mā. Rīgā un, iespējams, visā 
Latvijā, cenas stipri cēlušas. Pie -
mēram, autobusa biļete tagad 
maksā 70 santimu, lai gan lētāk 
var nopirkt vairāku braucienu 
kartes. Rīta laikraksts maksā 
45-65 santimi, nedēļas žurnāls 
„Ir” gandrīz vienu latu, žurnāls 
„Santa”, kas patīk Verai, – 1,50 latu. 

Ģenerālmajora R. Graubes kabinetā, no kreisās: Egons Goldšmits, 
Andrejs Mežmalis, ģenerālmajors Raimonds Graube, Ilmārs 
Dambergs

Pie atjaunotās plkv. Oskara Kalpaka mūzeja ēkas „Airītēs”

(Turpinājums sekos)

bija atvēlējusi lielas naudas sum-
mas televīzijas reklāmām, un 
gandrīz katru stundu viņu re -
dzēja reklāmā. Andrejs un Bri-
gita Muzikanti dedzīgi sekoja 
vēlēšanu kampaņai. Abi uzauguši 
Austrālijā un vēlēšanu tradicijas 
iepazinuši, dzīvojot ASV. Turklāt 
Andrejs Muzikants ir partijas 
Vienotība revīzijas komisijas lo -
ceklis. Pirmajās debatēs piedalījās 
visu trīspadsmit partiju un ap -
vienību pārstāvji. No malas bija 
interesanti dzirdēt Andreja ko -
men tārus par dažiem polītiķiem, 
jo viņš daudzus pazīst. Nākamā 
vakarā partiju pārstāvju skaits 
bija sarucis – debatēs piedalījās 
tikai seši vai septiņi. Zālē sēdošie 
klausītāji pēc viena otra izteicie-
na skaļi aplaudēja, lai gan neva-
rēju pateikt, kuŗš runātājs vai 
partija tiek vairāk atbalstīta. De -
bašu beigās polītiķi atbildēja uz 
publikas jautājumiem. 
Otrdiena, 6. septembris
Satiku Nacionālo bruņoto spē-

ku komandieri ģenerālmajoru 
Raimondu Graubi. Viņš stāstīja 
par nākotnes iecerēm. Viena no 
tām – piemineklis Ādažu poli-
gonā pēc Otrā pasaules kaŗa 
kritušo kaŗavīru piemiņai. Lī -
dzekļus gūtu tikai no indivi-
duāliem ziedojumiem. 
Trešdiena, 7. septembris

Tikšanās ar ilggadējo draugu 
– ārlietu ministru Ģirtu Kris-
tovski. Ministru gaidot, sēdējām 
Andreja Mežmaļa kabinetā un 
tērzējām ar ministra preses pa -
domnieci Daci Balodi. Žēl, ka 
tauta šo pašaizliedzīgo, dedzīgo 
un nopietno Latvijas patriotu 
nesaprot, un citi gandrīz vai ga -
tavi viņu „apēst” dzīvu. Ministrs 
pareģoja, ka viņu, iespējams, 11. 
Saeimā neievēlēs, lai gan viņš ir 
partijas Vienotība Rīgas sarakstā 

apvienības (LVA) sēdi, kur tikām 
sirsnīgi sagaidīti. Sanāksmi va -
dīja apvienības priekšsēdis Alek-
sejs Ozoliņš. Norunājām 13. sep-
tembrī braukt uz Likteņdārzu 
Kokneses apkaimē. 
Ceturtdiena, 8. septembris

Pusdienas laikā tikos ar ilg ga-
dējo draugu, bijušo NBS koman-
dieri viceadmirāli Gaidi Zeibotu. 
Pārrunājām gaidāmās vēlēšanās, 
mūsu kaŗavīru misiju Afgānis-
tānā, dalījāmies atmiņās. 
Piektdiena, 9. septembris

Lēnām pastaigājos pa Rīgu. 
Doma un Līvu laukumā daudz 
alus stendu un ēstuvju, iespējams, 
tūristu dēļ. Vēlāk tikos ar ener-

ģisko Vītolu fonda vadītāju Vitu 
Diķi un viņas čaklajām palīdzēm. 
Daļa lasītāju atcerēsies, ka ilgus 
gadus vācām līdzekļus LR Ze -
messardzes vajadzībām. Atlikušo 
summu 2000. gadā ieguldījām 
Vītolu fondā un nodibinājam 
„Jaunsargu stipendiju” spējīgu, 
centīgu, bet mazturīgu skolēnu 
vajadzībām. Vašingtonas DV ap -

tariem, kur Muzikantu mazdēls 
Markus skrēja 5 km minimara-
tonu. Rīgas baznīcās tika rīkoti 
piemiņas koncerti 2001. gada 11. 
septembrī ASV notikušo terrora 
aktu upuŗiem.
Pirmdiena, 12. septembris

No rīta devos uz Valsts vēstures 
archīvu Slokas ielā. Laipna ierēd-
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aplūkojami jauni suvenīri – krūzītes un glāzītes ar sniegavīriem, dažā -
du izmēru sveces ar zīmētiem sniegavīriem u.c.

Jaunās technoloģijas arvien straujāk uzlabo laucinieku ikdienu. 
Decembrī Kandavas novada Vānes pagastā darbu sākusi jauna “Tele -2” 
bazes stacija, kas nodrošinās ne tikai augstvērtīgu sakaru kvalitāti, bet arī 
ātrgaitas mobilā tīmekļa iespējas “Tele – 2” tīklā visā apdzīvotajā territorijā. 

Glābšanas dienests Valkā saņēmis divas jaunas, visā valstī mo - 
der nākās automašīnas ar kāpnēm un ūdens cisternu. Jauno aprīkoju-
mu paredzēts izmantot kopā ar kaimiņiem Igaunijā.

Jau vairākus gadus Valmieras novada fonds gada nogalē tirgo ap -
sveikuma kartītes un ieņemto naudu atvēl labdarībai. Zīmējumu 
au  tori ir bērni un jaunieši no dažādām izglītības iestādēm.

Liepājā viesojās Vācijas Jādes Internacionālās arodizglītības 
sadarbības biroja pārstāvji. Viesi tikās ar domes priekšsēža vietnieci 
Silvu Goldi un izglītības darbiniekiem.  Nolemts attīstīt sadarbību starp 
Liepājas Valsts technikumu un Jādes reģiona arodskolām Vācijā. Sa -
darbība notiks ES mūžizglītības programmas Comenius projektā. 

Šai nedēļā tiks svinēti Ventspils poliklīnikas jaunbūves spāru svēt-
ki. Jaunā poliklīnika būs daudz plašāka par pašreizējo ārstniecības 
ie stā di.

Kurmenes Baltās skolas bēniņu stāvā darbu sācis sabiedrisko 
aktīvitāšu centrs. Sestdienās tur pulcējas gados jaunākie kurmenieši, 
spēlē galda spēles, glezno un citādi pavada brīvo laiku.

Zebrenē par “Labo darbu nedēļu” pasludinātajās dienās ikviens 
varēja iesaistīties Ziemsvētku pārsteigumu dāvaniņu gatavošanā pa -
gasta vientuļajiem ļaudīm.

Ventspilnieki visai aktīvi piedalījušies elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu savākšanas akcijā. Viņi nodevuši vairāk nekā divas 
tonnas nevajadzīgu lietu.

Gulbenē, izpildot starpvalstu līgumu ar Krieviju, Brāļu kapos 
veikti apjomīgi labiekārtošanas darbi, par kuŗiem maksājusi 
kaimiņvalsts. Otrā pasaules kaŗa padomju kaŗavīru Brāļu kapi Gulbe -
nē, Spārītes parkā, izveidoti 1968. gadā. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls 
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Līmeniski. 1. Akrobatikas fi -
gūra. 4. Augstas nogāzes stāvi 
krasti. 7. Kvēla jūsma, pacilātība. 
8. Kailas. 11. Boksa cīņas lau-
kums. 12. Teātŗa izrādē cēlienu 
daļas. 13. Neliels, bezdelīgai lī -
dzīgs putns. 14. Pūšamie mūzi-
kas instrumenti. 16. Lielas k a -
ŗakuģu vienības. 19. Cilvēks, kas 
veic lidojumus stratosfairā. 22. 
Tādas, kas visiem patīk. 24. Go -
karta tipa automobiļu sacīkstes. 
28. Piena konfekte. 30. Šaura 

plāna kokmateriāla kārts. 31. 
Ķīmiskais elements, ātri kūstošs 
metalls. 32. Ezers Vidzemes 
augs tienē. 33. Viegla, plastiska. 
34. Saite, ar ko atsien (ko), lai 
nostiprinātu vēlamā stāvoklī.      
35. Iegrimt. 

Stateniski. 1. Burukuģis ar 
vairākiem mastiem. 2. Tiesve-
dības dokumenti. 3. Saskarša -
nās. 4. Skatuves iekārtojuma ele-
menti, kas aizsedz skatuves 
sāndaļas. 5. Spēcīga, kaisla vēlē-

šanās. 6. Strinkšķināmais taus - 
ti ņu mūzikas instruments. 7. 
Gaŗas, savēlušās, saķepušas matu 
šķipsnas. 9. Strīpa, līnija. 10. Pa -
vadone saulainā laikā. 15. Brie ž-
ādas apavi. 17. Tīt ārā no iesai-
ņojuma. 18. Žņaudzējčūska. 20. 
Oficiāli noteiktas maksas par pa -
kalpojumiem. 21. Viena no lielā-
kām Āzijas valstīm. 22. Ragana. 
23. Cenas pazeminājums, pārdo-
dot preci. 25. Kalnu sistēma Ita-
lijā. 26. Satikt. 27. Vulkāns Japānā. 
29. Būve, kas sniedzas no krasta 
ūdenstilpē ūdenstransporta lī -
dzekļu piestāšanai. 31. Šaurs 
gais mas kūlis.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 47) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Kongress. 8. Ru -
peklis. 10. Prieks. 11. Lampa. 13. 
Oktāva. 14. Aras. 15. Spēt. 16. 
Skates. 18. Oreols. 20. Agave. 23. 
Kips. 25. Sīga. 27. Taurs. 28. 
Kalvene. 29. Amata. 30. Svīta. 33. 
Vitrīna. 34. Iraka. 36. Alba. 37.  
Sols. 38. Usnes. 40. Reimsa. 43. 
Kalifs. 45. Roma. 47. Agra. 48. 
Kabile. 49. Afēra. 50. Resors. 51. 
Avantūra. 52. Kestners.

Stateniski. 1. Sniegt. 2. Krasas. 
3. Ostas. 4. Krups. 5. Lesoto. 6. 
Pletne. 7. Karakasa. 9. Savaldīt. 
11. Lama. 12. Apse. 17. Ezis. 19. 
Rīga. 21. Galetes. 22. Viesīte. 23. 
Krēta. 24. Skava. 25. Senas. 26. 
Amors. 31. Veselava. 32. Alts. 34. 
Ilga. 35. Komforts. 38. Usma. 39. 
Suga. 41. Moiras. 42. Arests. 43. 
Karāts. 44. Listes. 46. Aftas. 47. 
Ariki.   

Cik maz mēs zinām par savas 
zemes vēsturi, par cilvēkiem, kuŗi 
tepat, šajā pagastā, novadā, dzīvo-
juši, par notikumiem, kuŗi kād -
reiz vēstures gaitā bijuši nozīmīgi? 
Ikdienā jau par to neaizdomājas. 
Baltvācu rakstnieka un dzejnie-
ka Zigfrīda fon Fēgezaka kultūr-
vēsturiskais romāns “Senči un 
pēcteči. Piezīmes no senās Livo-
nijas vēstuļu lādes” vēlreiz aplie-
cina un reizē rada izbrīnu – vai 
tiešām rakstīts par Veselavas mui-
žu, Ungurmuižu, vai tas nav iz -
domāts. Savu reizi dzirdēti uzvār-
di, arī Eiropā pazīstami cilvēki, 
zināmi vietvārdi… (Grāmata iz -
do  ta serijā Laika grāmata  mūsu 
laikrakstu redakcijā. – Red.)

 Ikvienam, kuŗu interesē vēstu -
re vai kuŗam patīk tēlaina valoda, 
šī Zigfrīda fon Fēgezaka grāmata 
būs atklājums. Grāmatas atvēršana 
Rīgā, Mencendorfa namā, un Ve -
selavas muižā pulcēja daudz inte-
resentu. Nu to atveŗ Ungurmuižā.

Grāmatas ceļš pie latviešu lasī-
tāja ir gaŗš, daudzu sakritību, li -
kumsakarību un nejaušību pilns.  
Par Veselavu bija ļoti maz infor-
mācijas, bet aizvien biežāk apska-
tīt muižu iegriezās tūristi. Nebija 
ne īsti ko stāstīt, ne rādīt. Toreiz 
pagasta vadītājs Egils Gruzde de -
vās uz Cēsu mūzeju, kur galvenā 
krājuma glabātāja Dace Tabūna 
parādīja vēstuļu lādīti, kas varētu 
būt saistīta ar Veselavas Kampen-
hauzeniem. Bet pārliecības ne bi ja. 
Tā tas palika. 2004. gadā Veselavā 
ieradās divi vācu skolotāji un ce -
ļotāji - Kristiane un Dītmars Hin-
ci, baltvācu rakstnieka Zigfrīda 
fon Fēgezaka daiļrades cienītāji. 
Zig frīda māte Ženija dzimusi 
Veselavas muižā. Te viņš bērnībā 

Viss noticis tepat blakus

pavadījis daudz laika. Vācieši no -
pietni izpētīja lādītes saturu un 
pateica, ka tā piederējusi Eduar-
dam Kampenhauzenam, Zigfrīda 
fon Fēgezaka mātes brālim.

“Hinci atsūtīja jau 1960. gadā 
iznākušo Zigfrīda fon Fēgezaka 
grāmatu “Senči un pēcteči. Piezī-
mes no senās Livonijas vēstuļu 
lādes”, īpaši bija atzīmētas vietas, 
kur stāstīts par Veselavas muižu. 
Izlasīju, meklēju palīdzību, un 
Indra Čekstere šo to iztulkoja. Ne -
daudz no grāmatas ievietojām pa -
gasta avīzē. Mani neatstāja sajūta, 
ka mēs ar Indru esam vienīgie 
Lat  vijā, kas šo grāmatu turējuši 
rokā. Bija skaidrs, ka kaut kas 
jādara, lai arī citi to redzētu. Pro-
tams, tā bija utopija, - domāt, ka 
grāmata varētu iznākt latviski,” 
atceras Egils Gruzde. 2009.gada 
ziemā atskanēja zvans no Igauni-
jas, zvanīja vēsturniece un intere-
sējās par Veselavu. Viņa rakstot 
priekšvārdu Fēgezaka grāmatai, 
kas iznāks igauniski. Igaunijas val-
dība katru gadu financē kādu grā-

matu, kas atspoguļo zināmu laika 
posmu Igaunijas vēsturē. Igaunija 
bija Livonijā, un šī grāmata stāsta 
arī par tās vēsturi. Vasarā akcijā 
“Apceļo Latvijas muižas un pilis” 
Veselavā Egils Gruzde satikās ar 
Pēteri Bolšaiti. “Viņš pateica, ka 
iztulkojis grāmatu latviski. Saņē-
mu tulkojumu. Grāmata ir brīniš-
ķīgā valodā. Savulaik kritiķi viņu 
par prasmi aprakstīt apstākļus, vi -
di nodēvējuši par vācu literāro 
glez notāju,” stāsta Egils un uzsveŗ, 
ka Pēteris ir šī izdevuma krust  tēvs. 

Pēteris Bolšaitis, tiekoties ar ve -
selaviešiem, pastāstīja, ka grāmata 
viņu ieinteresējusi, jo tajā ir piecu 
paaudžu stāsts, kas pamatots ar  
do  kumentiem, vēstulēm, notiku -
mi un cilvēki tajā ir tepat, šajā vidē.

 “Man nāca prātā mans sencis 
krodzinieks Mārcis, kas 18. gad-
simta sākumā darbojās Trikātā. 
Lasu grāmatu un iedomājos, ka 
cilvēki, kuŗi brauca starp Valmie-
ru, Smilteni, Cēsīm, piestāja arī 
Tri kātas krogā un mans sencis 
viņiem pasniedza kādu desas luņ-
ķi un alus kausu. Lai gan mani 
senči bija krodzinieki, meldeŗi, 
viņi dzīvoja tuvu šiem cilvēkiem. 
Kaimiņos mātes mājai bija Strau-
pes dzirnavas, netālu Ungurmui-
ža, Stalbes un Rozulas muiža, māte 
daudzus pazinusi. Svarīgi ir jau ne 
tikai senči, bet cilvēki,  ar kuŗiem 
viņi saistījās. Grāmatā parādās 
Eiropā pazīstami cilvēki un cari, 
kas te ieradās ciemos. Cars Alek-
s andrs I bija atbraucis uz krustdēla 
kāzām Stalbes muižā. Man saka – 
tas nevar būt. Savulaik Veselavas 
muiža bija Vidzemes sabiedrības 
dižākā vieta, kur visi centās būt, 
kur notika balles, teātŗa izrādes,” 
nelielu ieskatu vēsturē sniedz 

Pēteris Bolšaitis. 
 Kristiane Hinca (Christiane von 

Hinz) jau vairāk nekā 50 gadus 
interesējas par Zigfrīda fon Fēge-
zaka daiļradi. Viņa pārstāv Fēge-
zaka biedrību Vācijā. 

 “Zigfrīds bija žurnālists, raks -
tīja arī lugas, dzeju. Vēstures insti-
tūta archīvā viņš atrada dokumen-
tu lādi. To kāda radiniece repatriā-
cijas laikā 1939.gadā bija aizsūtī-
jusi no Ungurmuižas uz Vāciju. 
Pati vēlāk gājusi bojā nelaimes g a-

dījumā Polijā. Iegūtie dokumenti, 
vēstules ir grāmatas pamatā,” stās-
ta Kristiane Hinca. Viņa uzsveŗ,  
ka Fēgezaks viņiem abiem ar Dīt-
maru ļāvis iepazīt Latviju un katra 
viesošanās reize ir jauka atkalti k-
šanās gan ar cilvēkiem, gan zemi.

Grāmatas izdevēja Ligita Kov-
tuna atzīst, ka tās tapšana bijusi 
īsts kopīgas domas paraugs. 
“Nau das mums nebija, bet mēs 
strādājām. Grāmatai bija jābūt 
vērienīgai un skaistai. Teicu – 
tur pināsim, līdz atdursimies. Vi -
si bijām aizrāvušies. Māksli niece 
vairākkārt brauca uz Veselavu, 
Un  gurmuižu. Tulkotājs ar re -
daktori daudz diskutēja par pre-
cīzām vārdu niansēm. Un tad… 
saņēmām ziņu no Hinca kun-
dzes, ka Fēgezaka biedrība at -

balstīs grāmatas izdošanu. Lūk, 
piemērs, kā idejas īstenojas,” 
stāsta grāmatas izdevēja un ar 
lepnumu uzsveŗ: “Šajos laikos, 
kad visi taupa, mēs atļāvāmies 
izdot greznu grāmatu – tādu, kā -
dai tai jābūt, – ar daudzām foto-
grafijām, skaidrojumiem. 

 Par grāmatu ir gandarīti visi, 
kuŗi strādāja, lai tā iznāktu. Pē -
teris Bolšaitis ir iztulkojis arī 
Fēgezaka “Baltijas traģēdiju”, un 
Fēgezaka biedrība solās finan-

ciāli atbalstīt tās izdošanu. Pa -
gājuši gandrīz simt gadi, kopš  
Zigfrīds fon Fēgezaks pameta 
dzimteni, tagad viņš atgriežas 
savās grāmatās, līdzi atvezdams 
dzimtas vēstures stāstus."

Sarmīte Feldmane 
(laikraksts Druva)

Grāmatu var iegādāties Latvijas 
grāmatnīcās, Okupācijas mūzeja 
grāmatu galdā.

Redakcija mīļuprāt nosūtīs 
grāmatas arī ārpus Latvijas. Cena 
Ls 15, pasta izdevumi uz Eiropas 
valstīm Ls 8, -, uz ASV un Kanadu 
– Ls 14,-.

Grāmata ir grezna, vairāk nekā 
400 lappušu bieza, ar krāsainiem 
attēliem, cietais sējums ar apvāku.

Egils Gruzde, Dītmars un Kristiane Hinci, Pēteris Bolšaitis
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Ivars Galiņš

Ivars Galiņš

Mans vectēvs dzīvoja trīs deka-
das 19. gadsimtā un vairāk nekā 
50 gadus 20. gadsimtā (1870 – 1957).

Viņa mūžs sākās Rankas pa  -
gasta Kutumos Latvijā un beidzās 
Bostonā. Piecpadsmit gadus vec-
tēvs dzīvoja kopā ar mums Rīgā, 
Vācijā un Amerikā. Mums bija 
vienreizīga izdevība klausīties 
viņa stāstos, kas ietvēra abus Pa -
saules kaŗus. Vai to mācējam no   -
vērtēt? Protams, ne. Toreiz viss 
cits likās daudz interesantāks par 
vectēva stāstiem. Tomēr ne viss 
ir zudis atmiņai. Raudzīšu pa at -
miņu celmiem aizstaigāt pagātnē.

Vectēvs Reinis ar savu brāli 
Paulu bija pusaudža gados ie -
mācījušies podnieka amatu. Viņi 
bija ne tikai labi amata meistari, 
bet mācēja savu ražojumu arī 
pārdot. Lielākie noņēmēji viņu 
mālu traukiem bija muižnieki, 
kā arī saimnieki gadatirgos. Tā 
jau agrā jaunībā viņi bija tikuši 
pie vērā ņemamas turības. Bet 
abi brāļi bija nolēmuši kļūt par 
saimniekiem. Izšķiršanos paātri-
nāja nelaimes gadījums. Reinis 
pie glazūru krāsns bija pārkarsējis 
labo aci. Nemākulīgas ārstēšanas 
rezultātā viņš aci zaudēja. Vēlāk 
zaudēja arī redzi kreisajā acī. 

Brāļi Galiņi par saimniekiem 
kļuva kā iegātņi, apprecot saim-
nieku meitas. Gluži tik vienkārši 
tomēr nebija. Paula sievas Pau-
līnes Ruškas Biezēkas nebija iz -
maksātas, un Reiņa sievas Edes 
Virsnieks Ramdotiem bija tik 
lieli parādi, ka pārsniedza saim-
niecības vērtību. Abas saimnie-
cības bija Nēķena, vēlāk Taurenes 
pagastā. Īstenībā abi brāļi ar savu 
kapitālu mājas iepirka un sa -
mak sāja parādus. Zemesgrāmatā 
tie bija ierakstīti kā dāvinājumi. 
Iekrātā nauda palīdzēja uzsākt 
sekmīgu saimniekošanu. Pauls 
pat brauca ar divjūgu, kas tajā 
apkārtnē bija liels retums. Iespē-
jams, ka tas bija viens no iemes-
liem, kāpēc komūnisti Paulu uz  -
skatīja par budzi, 1919. gadā ap   cie-
  tināja un bez tiesas nošāva. Brāļa 
zaudējums vectēvu pavadīja visu 
mūžu. Traģēdiju saasināja pieņē-
mums, kas vēlāk izrādījās nepa-
tiess. Kad Paulu apcietināja, viņa 
sieva Zenta bija noadījusi biezu 
kamzoli ar īpašu rakstu. To viņa 

NOCIRSTĀ EGLE
Galiņu vectēva stāsti

kopā ar pārtiku bija nogādājusi 
Paulam. Pēc nošaušanas kamzo-
lis tika redzēts kāda jaunekļu 
mugurā. Tas bija dēla Jāņa līgavas 
brālis Jānis Ruška. Vectēvs Reinis 
bija pārliecināts, ka viņa brāļa 
dēls Jānis apprecējis meitu, kuŗas 
brālis bijis viens no viņa brāļa šā -
vējiem. Ģimeņu attiecībām bija 
pārklāta naida ēna. Ciemos viens 
pie otra nebrauca. Pēc daudziem 
gadiem noskaidrojās, ka kam-
zoli Jānis Ruška bija vinnējis 
kādā kāršu spēlē („acītē”). 

Pēc kaŗa sagadījās, ka ar Jāni 
Galiņu bijām vienā bēgļu no -
metnē Bavārijā. Viņš Latviešu 
leģionā bija cīnījies pret sava 
tēva bendēm. Smagi ievainots, 
pārvests uz Vāciju. Kad bija at -
veseļojies, spēlējām kopā futbolu 
latviešu nometnes komandā. Pēc 
dienēšanas „melno rotā” Jānis at -
brauca uz Ameriku un apmetās 
kaimiņu štata pilsētā Mančestrā. 

Viņš atbrauca uz vectēva bē -
rēm. Pirms dažiem gadiem man 
bija jābrauc uz Jāņa bērēm...

Kā pats vectēvs stāstīja, viņš 
bija trīs ziemas gājis Draudzes 
skolā. Viņam mācības bija pa -
tikušas un skolu bieži apmeklējis 
arī pēc tās beigšanas. Viņš bija 
cītīgs baznīcā gājējs. Zināja 
daudz baznīcas dziesmu un Bī -
beles citatu. Viņam bija daži zī -
mīgi teicieni, kā „izpilkušam 
vīna glāze rūgta”, par tiem, ko 
uzskatīja par tukša runātājiem, 
teica: „ plīkš kā vecas pastalas”. 
Par melošanu viņš teica, ka me -
lotājam vajagot ļoti labas atmiņas, 
tikai retam cilvēkam tāda esot. 
Par daudzi labam būt esot tikpat 
kā par daudz sliktam. No ēdiena 
galda vajagot piecelties ar apetīti, 
kad vēl varētu ko ieēst. Izņēmums 
esot putraimu putra. To varot 
ēst,  cik lien. Uz savu sirmo galvu 
rādīdams, teica: „Šī galvīna nav 
duma reibuma piedzīvojuse”. Kad 
ar brāli sastrīdējāmies, vectēvs 
skaitīja: „Cik mīļa, jauka lieta, kad 
brāļiem viena sirds, kad brāls 
nevienā vietā no brāļa netiek 
šķirts”. Tā vien likās, ka tajās 
reizēs viņš domāja arī par savu 
brāli. Mājas laukstrādniekiem, 

kad bija aprādījis darāmo, teica: 
„Ko nu es jums stāstu, jūs jau 
paši zināsiet daudz labāk, kas 
jādara”. 

Kad Rīgā kristīja viņa jaunāko 
mazdēlu Reini, pie viesību galda 
bija mācītāji Jānis Teriņš, Gustavs 
Turss, Richards Zariņš, Elmārs 
Rozītis un vēl citi. Bērniem pie 
galda vietas nebija. Viens no 
runātājiem pieminējis, ka maz-
dēls ticis kristīts sava vectēva 
vārdā. Tad vectēvs pieskandinājis 
un teicis: „Reinis nav kristīts 
manā vārdā, viņam vienīgi dots 
tāds pats vārds kā man.”

Toreiz, kad ar brāli Pēteri sā -
kām vasaras pavadīt uz laukiem 
Ramdotos, vēl notika dievkalpo-
jumi hernhūtiešu saiešanas na -
mā, ko sauca par Gulbja kam-
bari. Cik atceros, tos nesauca par 
dievkalpojumiem, bet saiešanām. 
Gulbja kambaris atradās puski-
lometru no Ramdotiem lielceļa 

Ērģelēm iebūvējis arī harmonijām 
līdzīgas kājām minamās plēšas. 
Viņš bija uzstājis, ka ērģeļu at -
klāšanā pats arī spēlēšot. Diemžēl 
viņam bijuši trīs trūkumi – ēr -
ģeles nav mācējis spēlēt, nav bijis 
mūzikālās dzirdes un nav pazinis 
notis, kaut tās nolicis sev priekšā 
uz ērģelēm. Kad vairākas reizes 
nav izdevies uzsākt sākuma 
dziesmu, piecēlies kājās un sa -
šutumā paziņojis, ka tādiem, kas 
neprotot dziedāt pēc notīm, viņš 
vairs nespēlēšot. Līdz ar to de -
monstrātīvi izskrējis ārā. Tā bijusi 
sava veida laime, jo klāt bijis 
kāds skolmeistars, kas pārņēmis 
ērģelnieka amatu. Instruments, 
par godu meistaram, bijis būvēts 
teicami, par ko Streips vēlāk sa   ņē-
mis uzslavu un ļaužu patei cību.

Kaut saņēmis pieticīgu izglī-
tību, vectēvs bija liels rēķinātājs. 
Viņam patika teksta uzdevumi. 
Vajadzēja tikai pāris reizes izlasīt 

camais rīks spīdējis un laistījies. 
Nolēmuši, ka tur jābūt sakaram 
ar nelabo. Kā var braukt uz diviem 
riteņiem un negāzties apkārt? 
Kad dabūjuši zināt, ka braucamo 
sauc par velosipēdu, iedevuši 
„vella pēdas” vārdu. Tajā laikā to -
māti tikuši saukti par mīlestības 
augļiem, un godīgās mājās tos 
nav bijis pieņemts audzēt.

Lai paliek citi stāsti nākamai 
reizei. Tagad par nocirsto egli.

Tas bijis laikā, kad zemnieki no 
muižām iepirkuši mājas. Zem  nie-
kiem bijis atļauts muižas me  žos 
cirst nokaltušus kokus un tādus, 
kas vēja izgāzti. Viens no zemnie-
kiem uzgājis lielu egli, kas bijusi 
vējā izgāzta ar visu sakni. Sācis 
egli cirst. Kad ticis līdz galam, 
celma saknes, kā at  speres, atrā-
vušas celmu atpakaļ vecajā vietā. 
Tik precīzi, ka nav bijis iespējams 
ne ar aci, ne ar taustīšanu pateikt, 
ka egle bijusi izgāzta.

Drīz to pamanījis arī mežkungs 
un licis zemniekam samaksāt 
sodu par nelikumīgu egles no -
ciršanu. Zemnieks liedzies un 
nav maksājis. Lieta ievilkusies. 
Zemnieks vairākkārt aicināts uz 
muižu, bet vienmēr pastāvējis uz 
to, ka egle bijusi izgāzta. Beidzot 
apsūdzība nonākusi tiesā. Kad 
tiesas izmeklētāji apmeklējuši 
no  tikuma vietu, zemnieks norā-
dījis uz celma cirtumu. Kad egle 
bijusi līmeniski, zemnieks to cir-
tis no saknes uz augšu. Tagad, 
kad tā atkritusi vecā vietā, no 
cirtiena redzams, ka cirvim ne -
būtu bijis vēziena. Tā tad eglei 
bija jābūt guleniski.

Tiesa zemnieku attaisnojusi. 
Tā bijusi pirmā prāva, kuŗā 
muižnieks zaudējis zemniekam. 
Muižnieks turpat tiesas zālē esot 
nošāvies. Vectēvs aprādīja, ka 
zemnieks būtu varējis tūlīt attais-
noties un parādīt, kā egle cirsta. 
Redzēdams, ka mežkungs to nav 
pamanījis, tīšām nolēmis liegties, 
cerēdams, ka lieta nonāks tiesā. 
Vairs neatceros ne muižas, ne 
pagasta vārdu. Tāpat esmu aiz-
mirsis, ko vectēvs stāstīja par 
sa  viem senčiem. Atceros vienīgi 
to, ka viņa senči vismaz četrās 
paaudzēs bijuši latvieši, ka viņa 
tēvs Ādams savu līgavu pirmo 
reizi saticis mācītāja kancelejā īsi 
pirms laulāšanas.

malā Nēķena virzienā. Tur gājām 
kopā ar vectēvu un par tām 
reizēm priecājāmies, jo vieni uz 
lielceļa nedrīkstējām iet. 

Par Gulbju saiešanas namu 
vectēvam bija stāsts. Netālu pāri 
lielceļam no Gulbja kambara bija 
jaunsaimnieka Streipa mājas. 
Viņš bija izcils mēbeļgaldnieks. 
Streips bija apsolījis Gulbju kam-
barim uzbūvēt ērģeles. Gada lai-
kā savu solījumu bija izpildījis. 

uzdevumu priekšā. Bieži, kad 
atgriezāmies no skolas, viņš uz -
devumu bija atrisinājis. Kā viņš 
to paveica, vēl šodien nezinu, jo 
pierakstīt viņš neko nevarēja. 

Atceros stāstu par to, kā lau-
cinieki uz lielceļa Cēsis – Madona 
pirmo reizi redzējuši riteņbrau-
cēju. Tā bijusi sieviete, īsos svār-
kos,  sarkanu muti un vaigiem. 
Sievas nospriedušas, ka braucēja 
droši vien ir cilvēkēdāja. Brau-

Pirms diviem gadiem es kļuvu 
par putnu aukli. Kāda laba pa -
ziņa man atnesa dažas dienas 
vecu balodīti, kas bija izkritis no 
ligzdas Ņujorkas ielā ar dzīvu 
satiksmi un tuvu nāvei. Esmu 
uzaudzinājusi vairākus putnus, 
bet nekad balodi. Bija jāiemācās, 
ko darīt, jo baloži ir īpatnēji, tos 
ēdina savādāk nekā pārējos put-
nus, kuŗus esmu izglābusi no 
drošas nāves. Mazie balodēni 
ieliek savu knābīti mātes vai tēva 
mutē un tādējādi dabū vajadzīgo 
barību. Barošanā piedalās abi 
vecāki. Man bija daudz jāmācās, 
un metodes, kādas lietoju, lai 
balodi glābtu, es atradu tīmeklī. 
Mazais balodītis drīz atguva 
spēkus un kļuva stiprāks. Pēc 
mēneša izrādījās, ka balodis ir 
balts. Līdz tam viņam nebija 
spalvu, vīstīju viņu sedziņā.

Man parādoties istabā, putns 
mani sauca, lai nāku to barot – 
jīīīp, jīīīp, un tā ieguva savu vārdu 
– Jīpiņa. Visur, kur braucām, 
ņēmām viņu līdzi, jo balodītis 

Neparasta draudzība
bija jābaro ik pa trim stundām. 
Sāku mācīt viņu lidot. Uzzināju 
tīmeklī, ka balodim jāiemācās 
pašam atrast sev barību, citādi 
būs jābaro visu mūžu. 

Vispirms pabēru saulespuķes 
un maizi, un Jīpiņa ar lielām 
grūtībām iemācījās to norīt. Līdz 
pat šai dienai viņa divreiz dienā 
nāk man prasīt šos gardumus. 
Saulespuķu sēklas jāpērk vese lī-
bas veikalā, tām jābūt organiskām 
un izlobītām, citādas Jīpiņa ne -
prot ēst. Viņa divas reizes piesit ar 
knābi, lai sēkliņu varētu norīt. 

Neveicas arī lidošana. Viņa prot 
lidot, bet atmuguriski, nevis uz 
priekšu. Var pacelties gaisā kā hē -
likopters, bet uz priekšu netiek. 
Mācu un mācu, tomēr nekā...

Kā gan lai laiž uz ielas putnu, 
kas neprot, kā nākas, lidot un 
kārtīgi ēst? Jīpiņa nebaidās arī 
no kaķiem, kas taču ir baložu 
ienaidnieki. Tātad viņa droši 
vien pie manis dzīvos līdz mūža 
beigām. Lasīju, ka baložu mūžs 

ir 20 līdz 30 gadu. 
Par Ramfu ir cits stāsts. Ramfa ie -

radās pie manis kādu gadu vēlāk.
Kādu vakaru pie manām dur-

vīm atskanēja klau vējiens. At  -
vēru un redzēju, ka 
mazs zēns no kai -
miņu dzīvokļa ro -
kās tur mazītiņu 
kaķēniņu. Viņš lū -
dza, lai to pie  ņemu, 
jo māmiņa sabrauk-
ta. Sākumā negri-
bē ju, jo divi minči 
man jau bija bijuši, 
bet šis bija jauks ka -
liko kaķītis ar baltu 
purniņu un baltām 
ķepām. Vi  ņa acis 
vēl bija zilas, tātad 
par mazu, lai laistu pasaulē. 

Baroju kaķēnu ar pudelīti, un 
balodis nāca skatīties. Kaķēns 
vēlējās pienu, balodis sēklas. Tā 
nu ar vienu roku baroju kaķēnu, 
ar otru balodīti. 

Mincītis murrāja: ramfa, ram-

fa, un tā arī viņu nosaucu. 
Abi bāreņi vairākas reizes die -

nā tikās manā klēpī un pamazām 
sadraudzējās. 

Pēc kāda laika abi sāka gulēt 

kaķis, nevis lido, un tagad abi vēl 
vairāk sadraudzējušies. Abi vienā 
laikā ēd un guļ. Viņi uzskata ma  ni 
par savu māti, jo esmu viņus 
auklējusi no bērnu dienām, kad 
abi neprata ne ēst, ne dzert. Rei-
zēm Ramfa domā, ka Jīpiņa ir 
viņas māte un grib viņai gulēt, 
cik tuvu vien var, savukārt Jīpiņa 
domā, ka Ramfa ir viņas bērns 
un cenšas sēsties kaķim uz mu -
guras, un tā rodas konflikts. 

Šonedēļ abi ir ļoti nervozi, jo 
Jīpiņa izdējusi divas olas un tās 
perē, sargot savu ligzdiņu, kaut 
neviena cālīša nebūs. Ramfa grib 
gulēt blakus, Jīpiņa viņai knābj, 
varbūt domā, ka kaķenei pienācis 
laiks iet tautās. 

Jīpiņa ir slavena mākslinieku 
aprindās, piedalījusies divos 
Amerikas latviešu mākslinieku 
apvienības saietos, tātad labi pa -
zīstama māksliniekiem, kuŗi 
brauc uz saietiem, apbrīnota, 
daudz fotografēta un varbūt pat 
gleznota. 

Anna Hāgena

kopā. Šķita, ka kaķēns savu 
draugu sargā. Viņš ātri auga un 
drīz vien bija lielāks nekā bal-
odis. Drīz kaķēns sāk ēst sau les-
puķu sēklas no bļodiņas, kuŗā 
tās bija iebērtas balodim. 

 Balodis staigā pa istabu kā 

Ka tuvu Ziemassvētku prieki,
Vislabāk izjūt veikalnieki.
Pirkties mudina ar jaudu
Neskopoties, izdot naudu.

Tie gudri saka –  viņuprāt
Par vēlu tagad mantu krāt.
Jo visu, kas jums piederēs
Mantinieki iztērēs.
Ja smādēt gribat mūsu preces,
Vismaz tad pērciet adventsveces.

Ar īkšķi uz ziemsvētkiem
Kur atrast svētku prieku man?
Tad dzirdu zvārguļi un zvani skan.
Ziemas svētki brauc,
Ziemeļbrieži priekšā,
Svētku vecītis sēd iekšā
Rakstītās kamanās.
Nu tik ātri jāmanās,
Ceļa malā māt ar īkšķi
Basām kājām skaļi saukt:
„Vecīt, paķeŗ maini līdz,
Uz Ziemas svētkiem vēlos braukt!
Lūdzu, lūdzu!”
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Laika Rīgas redakcija ir sa -
ņēmusi šādu vēstuli, ko kopā ar 
Agra Makareviča medicīnas iz -
ziņām atnesa mūsu lasītājs, kuŗš 
arī zina, cik smagi ir dzīvot, ja 
trūkst acu gaismas. Agris, vīrietis 
pašos labākajos gados, mīt pil-
nīgā tumsā... Redakcijā ir kom-
petentu Latvijas ārstu un me -
dicīnas iestāžu slēdzieni.

Raudzīsim palīdzēt!
ilga smagā acu apdeguma ārstē-
šana P.Stradiņa Klīniskajā uni ver-
sitātes slimnīcā, līdz Agris uzzi-
nāja, ka ir iespēja atkal redzēt, 
lietojot acīs ievietojamas kerato-
protēzes. Šādas operācijas tiek 
veiktas S. Fjodorova acu mikro-
ķirurģijas klīnikā Maskavā.

Lai iegūtu naudu keratopro te-
zēšanai vienā acī (vienai kerato-
protēzei), ģimene pārdeva sev 
laukos piederošo mežu un ieguva 
pirmo vajadzīgas summas daļu, 
otru daļu saziedoja atsaucīgi 
ziedotāji.

Redzes atjaunošanas process 
notika pakāpeniski. Maskavas 
acu mikroķirurģijas centrā ik pēc 
trim mēnešiem Agrim tika veik-
tas trīs atsevišķas acu operācijas, 
līdz, pēc keratoprotēzes implan-
tēšanas labajā acī, Agris 2000. 
gadā spēja atkal skatīt pasauli 
visā tās brīnišķajā krāsainībā.

Mikroķirurgi noteica, ka pro-
tēze funkcionēs līdz 2010. gadam, 
pēc tam tā būs jāizņem un jāveic 
jauna acs keratoprotezēšana.

Ārstu pareģojumi piepildījās, 
un pēc sadzīvē laimīga redzīga 
cilvēka dzīves, acu gaisma sāka 
pakāpeniski zust, līdz 2009. gada 
aprīlī Agris kļuva pilnīgi akls.

Ģimene meklēja palīdzību pie 
dažādām Latvijas valsts oficiālām 
amatpersonām ar lūgumu pie  šķirt 
līdzekļus jaunai keratopro tezē ša-
nas operācijai, bet visur saņēma 
atteikumus un dažviet – pat cinis-
kus ieteikumus, piemēram, sie vai 
sameklēt sev papildu darbu nakts-
maiņās vai pārdot ģimenei piede-
rošo dzīvoklīti. Tika skaidrots arī, 
ka Latvijas valsts un at  bilstošās 
institūcijas šādu operā ciju Agrim 
Makarēvičam neap maksās.

Šobrīd Agris un viņa sieva cer vie-
 nīgi uz atsaucīgu cilvēku palī dzību.

Jautāju Agra sievai Velgai – kā 
viņa raksturotu savu vīru? Viņa 
sirsnīgi paskatās uz blakus sēdošo 
stalto, simpātisko vīrieti un pēc 
īsa pārdomu brīža noteikti saka: 
„Agris ir stipra rakstura cilvēks. 
Grūtībās viņš nezaudē garu, ne -
nolaiž rokas. Agri vienmēr ir inte -
resējis sports, 6 gadus viņš pats 
aktīvi nodarbojās ar motosportu. 
Pēc visiem pārciestajiem zaudēju-
miem viņš nepadodas – kā spor-
tists atkal ceļas, iet un dara. Kad 
Agris spēja redzēt, viņš nekad 
neatteica cilvēkiem savu palī-
dzību – metināja, mainīja santeh-
niku, izdarīja to, ko viņi lūdza. 
Agris ir draudzīgs, izpalīdzīgs un 
ļoti saimniecisks.”

Spožs saules zaķēns ielec caur 
loga rūti un tā atspulgs trīcoši 
mirgo Agra melno briļļu stiklos.

Palīdzēsim, lai viņš var redzēt 
atkal!

Lai ievietotu protēzi, pēc pie -
ticīgākā varianta – tikai vienā acī, 
operācijas izdevumu kopsavil-
kums ir 10 000 lati (20 618,55 
ASV dolari). Makarēviču ģime-
nes ikmēneša ienākumi ir 388 lati 
mēnesī, kuŗus veido sievas alga 
LR valsts iestādē 253 lati (521,65 
ASV dolari) mēnesī un vīra in  -
valida pensija 135 lati mēnesī.

Irēna Dubkēviča,
atsaucīgo cilvēku grupas

koordinātore 

Ja nolemjat palīdzēt Agrim, zie-
dojumu, lūdzu, ieskaitiet kontā
Receiver name: Agris Maka-
rēvičs, p.k. 271066-11302
Received IBAN: 
LV03HABA0551030896597
Received Bank: Swedbank, Ba -
lasta dambis 1a, Rīga, LV–1048, 
Latvia
SWIFT adress/BIC: HABALV22

Palīdzēsim Agrim!
Ir gaiša, skaista, saules mirdzu-

ma pilna diena, kad ciemojos Ag -
ra Makarēviča (44) un viņa sie vas 
Velgas nelielajā dzīvoklī daudz-
dzī vokļu namā Pārdaugavā, Rīgā.

Lai gan Agra acīs šobrīd valda 
pilnīga tumsa un viņš nespēj 
redzēt neko no šīs saulainās die-
nas jaukumiem, namatēvs sagai-
da ciemiņus draudzīgs, možs un 
silti smaidošs.

Agris zaudēja acu gaismu ne  lai-
mes gadījumā sestdien, 1997. ga -
da 25. aprīlī. Savā brīvdienā viņš 
metināja traktoram piekabināmās 
siena preses metāla daļas, kad 
pēkšņi uzsprāga acetilena ģene-
rators, un Agris guva abu acu 
ķī  misku apdegumu. Divus gadus 

Adventa trešās svētdienas diev-
kalpojumā 11. novembrī drau-
dzes koris dziedāja Bye and Bye, 
King Jesus Is a-Listenin, In Dulci 
Jubilo, Jāzepa Vītola „Ziemas 
svētku dziesmu” un Pētera Aldiņa 
„Ziemas svētki nāk”. Dievkal po-
jumu vadīja Trimdas draudzes 
mācītāja Jogita Mazure, ērģelnieks 
bija Pēteris Aldiņš, Svētos rakstus 
lasīja Ināra Sūberga. Kori diriģēja 
Pēteris Aldiņš un Krisīte Skare, 
mūzikālo pavadījumu spēlēja Dr. 
Teresa Nefa (Neff) un Michaels 
Glašovs (Glashow).

Pēc dievkalpojuma draudzes 
zālē sākās Ziemsvētku eglītes sa -
rīkojums. Eglīti sagādāja Bostonas 
latviešu skola un krāšņi izrotāja 
dāmu komitejas priekšniece Dag-
nija Kubuliņa un draudzes fi  nan-
ču komitejas priekšnieks Egons 
Kubuliņš. Dekorātīvās gaismas 
pie zāles sienām jau desmito gadu 
pēc kārtas novietoja Anita un  
Agris Asbergi. Uz skatuves atra-
dās  no spuldzītēm veidots stirnu 
pāris – stirnu buks ar ragiem, 
otra stirna gludāku galvas rotu. 
Abas stirnas arī grozīja galvu. 
Mācītāja ievadā stāstīja par senču 
Ziemsvētku tradicijām. Juris Vei-
 diņš atcerējās, kā svinēti Ziem-
svētki draudzes sākumgados. To -

JAU SEŠDESMITĀ GADSKĀRTA
Bostonas Trimdas draudzes eglīte

reiz eglītē uz altāŗa liktas tik daudz 
sveču, cik gadu pavadīts trimdā. 

Eglītes sarīkojuma apmeklētāji 
tika pacienāti ar tradicionālo olu 
padzērienu (ar un bez  gradiem), 
ko uz paplātēm pienesa Dagnija  
un Egons Kubuliņi. 

Pēc mācītājas lūgšanas sarīko-
juma apmeklētāji devās pie skais ti 
rotātā un bagātīgā cienasta galda 
zāles vidū. Mācītājai Jogitai Ma -
zu rai bija atjautīga iecere drāma-
tizēt stāstu par karaļvalsti. Viņa 
uzaicināja desmit brīvprātīgus 
ak  tieŗus, katram tika iedalīta lo -
ma – karalis, karaliene, kučieris, 
zirgi, kariete, riteņi. Tam, ko pie -
minēja, bija jāapgriežas. Visvairāk 
griezties iznāca kučierim. Piemi-
not karaļvalsti, bija jāapgriežas vi -
siem aktieŗiem. Uzveduma beigās 
atskanēja jūsmīgi aplausi. Mācī-
tāja bija atnesusi kamolu, kuŗā 
ietītas zīmītes ar latviešu tautas 
mīklām. Mīklu uzminējušais va -
rēja šķetināt kamolu tālāk. Bija 
jauki  dzirdēt atbildes, piemēram, 
arkls, vējdzirnavas, vabole, ezis 
un citus mūsdienās reti dzirdētus 
vārdus. Pie katra galda sēdošajiem 
tika dota iespēja izvēlēties kādu 
Ziemsvētku dziesmu. Klavieŗpa -
va   dījumu spēlēja Pēteris Aldiņš. 

Saņemt  dāvanu no Ziemsvētku 

vecīša bija jānāk visiem  draudzes 
darbiniekiem – mācītājai Jogitai 
Mazurei, draudzes priekšniecei 
Sarmai Puriņai, dāmu komitejas 
priekšniecei Dagnijai Kubuliņai, 
kancelejas vadītājai Guntai Voldi-
  ņai, pērminderei Baibai Ozolai, 
Olitai Treimanei, Jurim Veidiņam, 
mūziķim Pēterim Aldiņam, Kri  sī -
tei Skarei, Dr. Teresai Nefai, Mi  cha-
 elam Glašovam, draudzes koristiem. 
Visi kopā nodziedāja Dulci Jubilo.

Saņemot dāvanu, arī  pieaugušie 
kļuva kā bērni  un sagādāja daudz 
smieklu un jautrības skatītājiem. 
Vecais „Mērnieku laiku”  teiciens, 
ka uz citu nelaimi izstiepies, guva 
jaunu piepildījumu. Eglītes sarī-
kojuma apmeklētāji pavadīja pa -
tīkamu pēcpusdienu.

Sarīkojumus sagatavot vairs nav 
viegli ne draudzei, ne sabiedris ka-
jām organizācijām. Rīkotāju pul-
ciņš kļūst arvien mazāks. Rodas 
jautājums, vai tas viss ir pūļu 
vērts? Bez lielas domāšanas un 
vilcināšanās gribas izsaukties: „Jā 
un vēlreiz jā!” Kas gan var būt 
svarīgāks par prieka vairošanu! 
Domāju, ka tā domā arī citi 
apmeklētāji. To apstiprināja  arī 
stirniņas uz skatuves, pamājot ar 
savām spuldzīšu galvām...

Ivars Galiņš

Oktobris un novembris Rīgā 
pagāja tekstilmākslas, tagad bieži 
mēdz sacīt – šķiedru mākslas, zī -
mē: Latvijas Mākslas akadēmijas 
Tekstilmākslas katedra svinēja 
50 gadu jubileju. Bija sarīkotas 
vairākas izstādes, nozīmīgākās 
bija Tekstilmākslas asociācijas 
izstāde „Sešpadsmitā” Svētā Pē -
teŗa baznīcā un „Zelta griezums” 
Latvijas Nacionālā Mākslas mū -
zeja izstāžu zālē „Arsenāls”.

1961. gadā nu jau leģendārais 
Rūdolfs Heimrāts (1926-1992), 
pārvarot visvisādas organizāto ris-
kas grūtības un šķēršļus, nodi bi-
nāja Tekstilmākslas katedru un 
bija tās pirmais paidagogs. Visu 
savu mūžu palikdams tās dvēsele, 
iedvesmotājs un audzinātājs. Kopš 
1967. gada, kad pirmie desmit ab -
solventi ieguva augstākās izglītī-
bas diplomu, šo katedru beiguši 
pāri par 300 audzēkņu.

Tekstilmākslas sākotne iekrita 
laikā, kad komūnistiskie ideologi 
stingri pārraudzīja mākslu un uz -
stāja, ali tiktu ievērotas sociālis-
tiskā reālisma prasības. Taču Rū -
dolfs Heimrāts prata pārliecināt, 
ka tekstilmāksla ir dekorātīva, no 
tās jāizslēdz ideoloģiskais mo  ments, 
ka tai ir jāizdaiļo sabiedriskās tel-
pas un ka gobelēnus jāauž ļoti da -
žādus – ar ornamentiem, sižetis-
kus, bet var arī ar ģeometriskiem 
laukumiem, tas ir, abstraktus.

Latvijas tekstilmākslas
50 gadi

mūzejiem nav līdzekļu, lai  iegā-
dātos viņu darbus. Savukārt ra -
došajā jomā ienākušas jaunās 
technoloģijas, mākslinieki nevar 
atļauties aust tikai lielus darbus, 
jāmeklē citi materiāli, citas iz  paus-
mes formas. Tas tomēr nenozīmē, 
ka latviešu tekstilmāksla atrastos 
pagrimuma stāvoklī. Kaut arī ir 
ekonomiskās grūtības, tā tomēr 
joprojām pastāv un pamazām 
iekaŗo savu vietu pasaulē.

Abas minētās izstādes atklāj 
tekstilmākslas pašreizējo situā ciju 
Latvijā. Kā vienā, tā otrā skatē var 
novērot, ka mākslinieki izmanto 
dažādas technikas – blakus austa-
jiem gobelēniem (Irisa Blumate, 
Velga Vītola), tikpat populāra ir 
sietspiede, aplikācija, kā to var no -
vērot, piemēram, Austras Celmi-
ņas, Dainas Dagnijas un daudzu 
citu darbos. Dzintra Vilks var iz -
mantot visneiedomājamākos ma -
teriālus. Edīte Paula-Vīgnere vairs 
neauž, bet vienmēr pārsteidz ar 
kaut ko jaunu. Blakus vecajām la  -
bajām „vecmāmiņu” stellēm ie  nāk 
digitālās žakarda stelles, digitālās 
apdrukas, vilnas velējumi un fil-
cēšana, izšuvumi, kausējumi un 
dažādas autortechnikas. Bez vilnas, 
lina un kokvilnas parādās papīrs, 
sintētiskās šķiedras, polietilēns, āda, 
pat koks un metāls. Darbības lauks 
un iespējas ir ārkārtīgi paplaši nā-
jušās, arī radošajā ziņā tekstil māk-

Rūdolfs Heimrats. Dziesma. 1978. gads
Audzinādams nākamos tekstil-

māk sliniekus, Heimrāts savā dar-
bā bazējās uz tautas mākslu un 
tradicijām, taču līdztekus jāap gūst 
arī pasaules mākslas modernās ten-
  dences. Audzēkņi pētīja ne tikai 
tautiskos rakstus, to kārtojuma 
likumības, bet arī Pikaso, Klē un 
citu daiļradi. Līdz ar to pasaules 
laikmetīgās mākslas tendences 
ar tekstiliju starpniecību agri ie -
nāca Latvijas izstāžu zālēs, un 
neviens tādēļ īpaši nesatraucās.

Jaunie tekstilmākslinieki savā 
radošajā darbā pievērsās aušanai. 
Atšķirībā no citām zemēm, Lat-
vijā mākslinieki paši radīja skices, 
paši sēdās pie stellēm. Mācību pro-
cesā studenti apguva arī bati ko-
šanu, sietspiedi un citas technikas.

Latvijas tekstilmākslinieki ātri 
izpelnījās ievērību ar savu radošo 
brīvību, ar augstu profesionā lis-
mu un tautiskumu.

Kopš katedras dibināšanas daudz 
kas ir mainījies. Vispirmām kār-
tām līdz ar valstiskās neatkarības 
atgūšanu un kapitālisma ienāk-
šanu Latvijā tekstilmāksliniekiem 
vairs tikpat kā nav pasūtinājumu,  

slinieki kļūst arvien innovātīvāki.
Tajā pašā laikā, sevišķi apska-

tot izstādi „Arsenālā”, kur viena 
zāle atvēlēta tekstilmākslas ziedu 
laikiem pagājušā gadsimta 70.–
80. gados, viegli pamanāmas abu 
periodu ievērojamas atšķirības. 
Retrospektīvā daļa pārsteidz ar 
ārkārtīgi lielu garīgo spēku, vi  tā-
litāti, nacionālismu, kamēr pē -
dē jo gadu darbos bijušais monu-
mentālisms, kopus gars pazūd. 
Katrs raujas uz savu pusi, katrs 
„kašājas savā dārziņā”. Rezultāti 
brīžiem ir pārsteidzoši interesanti, 
taču tai pašā laikā arvien straujāk 
parādās popkultūra, mietpilso-
niska tīksmināšanās ap sīku miem, 
pietrūkst gara lidojuma, ko aiz stāj 
ar tā saucamajām koncep cijām 
(Elīna Ģībiete, Loretta Nīgals).

Bez šaubām tradicijas nepazūd, 
tās iegūst jaunus vaibstus. Un tā 
laikam tam jābūt – nekas nepa-
liek uz vietas, viss mainās, tikai 
nevar zināt, vai attīstības līkne 
iet uz augšu. Mūžīgs kāpums arī 
nevar būt vienmēr. Visu izvērtēs 
laiks.

Māris Brancis



20 LAIKS 2011. ga da 17. decembris – 31. decembris

Gadskārtējās Latvijas valsts 
proklamēšanas dienas svinības 
Ročesterā, Ņujorkas pavalstī 
Antonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Road, Rochester, 
NY 14618) notika 2011. gada 
13. novembrī. Svinību rīkošanu 
pārmaiņus uzņemas Ročesteras 
Krusta draudze un Ročesteras 
Daugavas Vanagu apvienība. 
Šoreiz atbildīgie rīkotāji bija 
vanagi un vanadzes. 

Svētku dievkalpojumu vadī -
ja Ročesteras latviešu ev. lut. 
Krusta draudzes prāvests Oļ -
ģerts Sniedze. Baznīcas telpas 
greznoja sarkanbaltsarkanie 
ka  rogi un puķes Latvijas karo  -
ga krāsās. 

Pēc dievkalpojuma sākās kon  -
certs. Vispirms tika atskaņota 
ASV himna. Uzrunu teica DV 
Ročesteras apvienības priekš-
nieces vietniece Līga Nutere. 
Apsveicot svinībās ieradušos  
latviešus un viņu draugus, viņa 

Ikvienam ārzemju latvietim ir svarīgi just saikni ar Latviju
pieminēja Latvijas zemes skai-
stumu un mīlestību, ko mēs visi 
savās sirdī jūtam pret mūsu 
tēvzemi. Aicinot ieklausīties 
dziesmu tekstos, viņa mudināja 
ikvienu pakavēties atmiņās un 
izjust saikni ar Latviju. Pēc L. 
Nuteres uzrunas sarīkojuma 
apmeklētāji nodziedāja  „Dievs, 
svētī Latviju!”.

Koncertā piedalījās pieci Ro -
česteras DV apvienības biedri 
– Velta Zadiņa, Marisa Maklīna 
(McLean), Emilija Tevanesana 
(Thevanesan), Līga Nutere un 
Ainis Auzāns, kā arī Aleks Za -
diņš un koncertmeistars Rons 
D’Amiko (Ron D’Amico). Pro -
grammai bija četras daļas. Pir -
majā daļā – garīgas dziesmas, 
vairākas  tautasdziesmu apda-
res un oriģināldziesmas ar dai-
nu tekstiem, beigās klavieru so -
lo, Līgai Nuterei atskaņojot J. 
Mediņa Dainu #6. Otrās daļas 
solodziesmas un dueti atainoja 

cilvēka dzīves ritumu – no šū -
puļa līdz kāzām un aiziešanai. 

Pēc īsa starpbrīža sākās trešā 
daļa, kuŗā solistu priekšnesumi 

atainoja dzīvi Latvijā – lauku 
burvīgumu starp birzīm, pie 
Daugavas un jūras krastiem.  
Klausītājus iepriecināja Mari-
sas Maklīnas brīnišķīgais alta 
tembrs, Aleka Zadiņa vīrišķīgais 
bass, Veltas Zadiņas un Emilijas 
Tevanesanas skanīgās soprānu 
balsis, kā arī Līgas Nuteres alta/
tenora dziedājums. Trešās daļas 
beigās pianists Ainis Auzāns 
atskaņoja paša komponētu lat-
viešu tautasdziesmu popūriju. 
Koncerta pēdējā daļa bija at -
vēlēta patriotiskām dziesmām, 
programmas beigās skanēja A. 
Jurjāna kantāte „Tēvijai”, un 
visus klausītājus dziļi saviļnoja 
Emilijas Tevanesanas solo. Pa  -
pildus slosti nodziedāja iemī-
ļo  to J. Mediņa dziesmu „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija”, un vi -
ņiem pievienojās klausītāji.

Sarīkojuma apmeklētāji paka-
vējās saviesīgā vakarā.

Līga Nutere

No kreisās: Ainis Auzāns, Velta Zadiņa, Marisa Maklīna, Emilija 
Tevanesana, Līga Nutere, Aleks Zadiņš; nav koncertmeistara 
Rona D’Amiko

Tuvojoties Latvijas valsts di -
bināšanas atceres dienai, mani 
vienmēr pārņem lepnums un 
gaidīšanas prieks. Latvija ir 
maza, bet ļoti mīļa! Maz tajā 
iedzīvotāju, bet katrs no viņiem 
– stiprs kā Lāčplēsis. Kaut arī 
daudzi ceļi tajā nelaboti, tie 
vijas cauri pasakainiem me  -
žiem. Latvijā jau trīs gadus 
nemaksāju nodokļus, bet mana 
mīlestība un palīdzība plūst uz 
turieni ik dienas. Latviešu 
dzies mas skan manā ģimenē 
katru dienu, un latviešu valoda 
ir mana pamatvaloda. Tā ir, un 
tā būs vienmēr. Un, kad pienāk 
18. novembris, tērpjos svētku 
drānās, klāju galdu un iededzu 
tortē laimes vēlējuma sveces 
Latvijai.

Šogad pirmo reizi šajos svēt-
kos biju kopā ar Klīvlandes lat-
viešiem. Svinīgajā sarīkojumā 
par godu Latvijas 93. gadadie-
nai piedalījās Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs. Uz 
mir kli aizdomājos – ja būtu 
Lat vijā, vai man rastos iespēja 
šo dienu svinēt kopā ar tik aug-
stu amatpersonu? Skaidrs, ka ne. 
Pat nenojautu, kādu pār stei gu-
mu vēl man sagādājis šis svētku 
vakars. Taču visu pēc kārtas.

Šim sarīkojuma par godu lat-
viešu skoliņas bērni bija saga-
tavojuši uzvedumu „Tālavas tau-
rētājs“. Mana meita tēloja vienu 
no ienaidniekiem, kam nav 
teksta, bet mūsu pamatskolas 
skolēni – Andrejs Albertiņš, 

Latvijas neatkarības gadadienas svinības Klīvlandē
Markus Reineks, Tija Kubuliņa 
u. c. deklamācijas bija iemācī-
jušies vasarā Gaŗezera nometnē. 
Viesi bija sajūsmā, un vēstnieks 
īpaši uzteica bērnus, jo kādreiz 
arī pats esot tēlojis kādu lomu 
„Tālavas taurētājā“, un viņam ne -
esot tik labi izdevies. Bērniem 

smaids un lepnums par uzsla-
vu! Klīvlandes latviešu biedrība 
katram mazajam aktierim dā -
vāja sarkanu rozi.

Lielā zāle bija ļaužu pilna. 

Galdi klāti sarkanbaltsarkanās 
krāsās, uz tiem elegantas ziedu 
vāzes. Par to paldies Ilonai 
Ķīsei! Vēl varēja apskatīt Jaun-
meksikā dzīvojošo mākslinie-
ku Edītes un Tomasa Keitsu 
zīmējumus un fotografijas, bet 
skatuve bija tik karogota, ka pat 

acis apžilba – 
Latvijas, Lie-
tuvas un Igau-
nijas karogs, 
kā arī NATO 
un Eiropas 
Savienības ka -
rogs. Tiešām 
ļoti svinīgi! 
Paldies rī  ko-
tājiem – Klīv-
landes latvie-
šu biedrības 
č a k l a j i e m 
darbiniekiem!

Klīv landē 
dzīvoju neil-
gi, tāpēc dau-
dzus šejienie-
šus vēl nepa-
zīstu. Prie cā-
jos iepazīties 
ar šī svinīgā 
sar īkojuma 
vadītāju Ha -
raldu Mazza-
riņu un viņa 
m ā m u ļ u 

(izrādās, esam vārdamāsas), ar 
Amerikas latviešu apvienības 
valdes priekšsēdi Dr. Juri Me -
žinski un viņa dzīvesbiedri. 
Svētku uzrunā J. Mežinskis 

atgādināja par Latvijas trim mēr-
ķiem – būt neatkarīgai, latvis-
kai un turīgai valstij. Viņš bē -
dājās par Latvijas demografisko 
stāvokli un pat bija aprēķinājis, 
pēc cik gadiem Latvijā latviešu, 
iespējams, vairs nebūs, pārmeta 
Latvijas valdībai vilcināšanos 
risināt šo problēmu, vienlaikus 
uzslavējot igauņus, kuŗiem iz -
devies izlīdzināt dzimstības un 
mirstības līmeni. Runas beigās 
J. Mežinskis aicināja apzināties 
mūsu kopējo spēku un stiprināt 
Latvijas latviskumu!

Latvijas vēstnieks ASV A. Pil-
 degovičs uzteica latviešus par 
sīkstumu un slavēja par paveik-
to 20 neatkarības gados. Viņš 
piebilda, ka visas problēmas ir 
atrisināmas. Latvijā nopietni tie -
kot apsvērti grozījumi likumā 
par pavalstniecību un no nā  ka-
mā gada 1. janvāŗa ikviena lat-
viešu organizācija ASV varēšot 
lūgt no vēstniecības atgādāt pār -
vietojamo pasu darbstaciju. 

Liels bija mans izbrīns, kad 
vēstnieks saņemt Latvijas valsts 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni – aicināja kādu vīrieti, 
ar kuŗu sēdēju pie viena galda! 
Latvijā Alfrēda Gravas vārdu 
biju dzirdējusi, zināju par Vītola 
fondu, par stipendijām maz-
turīgiem jauniešiem, par atjau-
notām baznīcām, par slimo le -
ģio nāru ārstēšanu, par grāma-
tām lauku skolām. Alfrēdu 
Gravu Latvijā pazīst daudzi! 
Jutos pagodināta, ka Latvijas 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Alfrēds Grava, 
Sarmīte Grava, viņu dēls Pēteris Grava 

neatkarības svētkos satiku un 
iepazinos ar latvieti – mecenātu 
un viņa dzīvesbiedri Sarmīti un 
dēlu Pēteri. Droši vien daudzi 
vēlas līdzināties Alfrēdam Gra-
vam viņa sirdsmīlestībā pret 
Latviju un vēlmi tai palīdzēt!

ALAs valdes priekšnieks Dr. 
J. Mežinskis šajā vakarā atzi nī-
bas rakstu pasniedza citam 
izcilniekam – Andrim Celcher-
tam par ilggadēju, pašaizliedzī-
gu sabiedrisko darbu, veicot 
Klīvlandes Apvienotās latviešu 
ev. lut. draudzes saimniecības 
vadītāja amatu. Līdz ar biedrības 
pārstāvja pasniegtām puķēm A. 
Celchertu sumināja sarīkojuma 
apmeklētāju skanīgi aplausi. 

Pēc svinīgās daļas pianists 
Mārtiņš Daukšs svētku koncer-
tā atskaņoja J. S. Bacha, V. A. 
Mo  carta, J. Mediņa un J. Iva  no-
va kompozicijas. Koncerta laikā 
mana astoņus gadus vecā meita 
nenovērsa acis no Mārtiņa veik   -
lajiem pirkstiem. Viņai šajā 
vakarā vislabāk paticis kon-
certs! Bija jūtams, ka arī citiem 
klausītājiem tas sagādāja patie-
su prieku un radīja svētku 
sajūtu!

Vakara saviesīgajā daļā līdz 
pat vēlai naktij skanēja tosti par 
godu Latvijai, dzirdēja priecīgas 
sarunas, notika fotografēšanās, 
visi bija sajūsmināti par iespēju 
tikties. Tie tiešām bija īsti svētki 
par godu mūsu Latvijai!

Anita Zvirgzde

Svētku runu „Dzimtenes mīles-
tība” teica Māra Prāvs. Viņa runu 
iesāka ar Ata Kronvalda teiktiem 
vārdiem pirms 140 gadiem. „Man 
nav svētākas valodas par latviešu 
valodu. Man nav mīļākas tautas 
par latviešu valodu. Man nekas 
tik dziļi nerūp kā viņas atzelšana 
un uzplaukšana.” Tā arī referente 
uzsvēra, ka patriotisma pamatā 
ir dzimtenes mīlestība. Šo temu 

Latvija sākas sirdī ar piederības sajūtu savai valstij
18. novembŗa sarīkojums St. Pētersburgā

viņa bija likusi sava priekšlasījuma 
pamatā. Arī šodien ir tikpat sva-
rīgi apzināties, ka latviešu valoda 
ir mūsu vienīgā valoda. Ir svarīgi, 
ka pašreizējā Latvijas valdība ne -
atbalsta krievu valodas statusu 
kā otro valsts valodu. 

Tā īsumā gribu pabeigt mūsu 
svētku runas atreferējumu ar 
Māras Prāvs vārdiem: „Mūsu vals-
tiskums piedzima Valkā pirms 93 

gadiem, bet es domāju, ka Latvija 
sākās sirdī ar piederības sajūtu 
savai valstij. Ceru, ka vismaz 
maza daļa no šīs uzrunas par 
mīlestību un patriotismu atrastu 
sev vietu visu latviešu sirdīs.”

Programmas daļā Aleksandra 
Ritums Vladimira Hohlova kla -
vieŗpavadījumā mums sniedza 
pirmklasīgu koncertu ar piecām 
latviešu komponistu dziesmām: 

Žilinska „Karogs”, Skultes „Sapņu 
zeme”, Jurjāna „Lūgšana” no 
kan tātes „Tēvijai”. Tās tik ļoti 
sajūsmināja publiku, ka mums 
vairākiem nobira pa asarai.

Rita Blūmentāla ar dziļu izjūtu 
nolasīja vairākas dzejas, kas ļoti 
labi iederējās šī vakara temā – 
patriotisms un Latvijas mīles-
tība.

Tā kā šogad biedrības koris 

sarīkojumā nepiedalījās, mūsu 
koŗa diriģents Vladimirs Hoh-
lovs novadīja kopdziesmu „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!” Kad 68 
apmeklētāji sajūsmā dziedāja, 
tad zālē logi drebēja.

Šī vakara nobeigumā visi vēl 
pakavējās pie dzimšanas dienas 
kliņģeŗiem un glāzes vīna.

Irēne Ezeriņa   
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S P O R T S
Ralfs Freibergs 

spēlē Lincolns Stars 
vienībā

Ralfam Freibergam ASV ledus 
laukumi nav sveši. Iepriekš viņš 
spēlēja ASV junioru vienībā 
Texas Tornado un bija rezultā tī-
vākais aizsargs, trešais rezultā-
tīvākais spēlētājs visā vienībā 
(7+48 punkti 53 spēlēs). Šosezon 
Freibergs spēlē Lincoln Stars 
vienībā.

Sporta apskatnieks Ričs Brents 
Ralfam veltījis daudz atzinīgu 
vārdu. Šeit daži izvilkumi no 
viņa secinājumiem.

„Pirms trim gadiem Freibergs 
atstāja dzimto pilsētu Rīgu un 
devās uz Ameriku, lai tur spēlētu 
hokeju. Tas bijis viņa sapnis, no -
kļūt kādā universitātes vienībā. 
Vecāki gribējuši, lai tas notiktu 
jau agrāk. Kad junioru treneris 
pavēstījis par lielisko iespēju, 
vairs nav bijis divu domu – Ralfs 
kravājis ceļasomu.

Atbraucis uz ASV, Freibergs 
stāstīja, kā viņam gājis ar hokeja 
apgūšanu. Jau bērnībā mācīts, ka 
partnerim vajag dot piespēli, lai 
viņš varētu gūt vārtus. Augstāk 
tikusi vērtēta rezultātīva piespēle 
nevis gūtie vārti. Šeit Freibergam 
nācās apgūt ASV hokeja spēles 
īpatnības. Uz pretinieka vārtiem 
jācenšas mest pēc iespējas vairāk, 
lai pēc tam atlēkušo ripu uztver-
tu un pārņemtu savā kontrolē. 
Viņš pie tādas treniņu metodikas 
nebija pieradis. Taču, kad vie  nī-
bas treneri to prasīja neatlaidīgi, 
Ralfs nolēma mest un mest. Re -
zultāts bija. Spēlējot pret Tri-City, 
viņš no sešiem metieniem guva 
divus vārtus. 

Vēlāk Freiberga rezultātīvitāte 
jūtami uzlabojās. Pēdējās sešās 
spēlēs viņš guva četrus vārtus, 
astoņi vārti tika gūti no viņa 
piespēlēm. Novembŗa vidū Ralfs 
ar 13 punktiem (5 gūti vārti, 8 
rezultātīvas piespēles) bija otrā 
vietā starp aizsargiem 16 līgas 
vienību vidū. 

Lincoln Star treneris Čads Džon-
sons saka, ka Freibergs vienībā ir 
labs spēlētājs ne tikai savas rado-
šās pieejas un spēles prasmes dēļ. 
Pirms došanās uz Teksasu spēlēt 
hokeju, viņš skatījās televīzijas 
rai dījumus, lai labāk apgūtu an -
gļu valodu. Tagad viņš to prot 
ļoti labi, turklāt viņam piemīt 
lieliska humora izjūta. Ģērbtuvē 
allaž viņu apstāj trīs četri vienības 
biedri un klausās Ralfa stāstus. 
Freibergs pats saka: „Es cenšos 
dzīt jokus un labāk iekļauties  še -
jienes sabiedrībā. Kad atbraucu 
uz ASV, man bija grūti pierast, 
ka te visi saka „Sveiks!”. Eiropā 
uz ielas nesasveicinās ar nepa zīs-
tamiem cilvēkiem. Joki, manu prāt, 
palīdz labāk saliedēt vienību.”

Freibergs izmantojis lielisko 
iespēju spēlēt hokeju Amerikas 
klubā. Tas ir nozīmīgi tāpēc, ka 
NHL jaunos talantus Latvijas 
vienībās nemeklē. Treneŗu re  dzes-
lokā ir spēlētāji no Zviedrijas, 
Somijas, Krievijas, Šveices, Vā  ci-
jas vienībām. Pagājušajā sezonā 
Ralfs Freibergs bija rezultātīvākais 
spēlētājs starp Ziemeļamerikas 
hokeja līgas aizsargiem. Viņš gu -
va septiņus vārtus un 48 ripas 
pretinieku vārtos tika iemestas 
no viņa piespēlēm.”   
Dukuri sākuši lieliski!

Latvijas sportistiem Martinam 
un Tomasam Dukuriem tikai 
trīs sekundes simtdaļas pietrūka 
līdz dubultuzvarai Īglsas trasē, 
Austrijā, Pasaules kausa izcīņas 
skeletonā pirmajā posmā.

Pārliecinošu uzvaru izcīnīja 
iepriekšējo divu sezonu Pasaules 
kausa ieguvējs Martins Dukurs. 
Viņš abos braucienos sasniedza 
labākos rezultātus un summā 
par 1,10 sekundēm apsteidza sa -
vu tuvāko sekotāju Aleksandru 
Tretjakovu no Krievijas. Turklāt 
pirmajā braucienā Martins sa -
sniedza jaunu trases rekordu.

Tomass Dukurs pēc pirmā 
brauciena bija otrā pozīcijā, otrā 
braucienā sasniedza trešo rezul-
tātu un summā par 0,03 sekun-
dēm piekāpās Tretjakovam.

mācijas par turnīriem, kuŗos 
spēlējusi Lauberte, laikabiedru 
atmiņas par viņu, fotografijas 
u.c. Uzzinām, ka Lauberte spē-
lējusi 34 nozīmīgos turnīros (30 . 
gados tikusies pat ar pasaules 
čempioni Veru Menčiku un vie-
nā partijā bijusi tuvu uzvarai). 
Grāmatā komentētas 160 Lau -
bertes spēlētās partijas.

Saldais ēdiens šacha literātūras 
cienītājiem ir Zigfrīda Trenko, 
kā viņš pats saka, daudzdienu 
sarunas, kuŗas viņš pierakstījis, 
tiekoties ar šachisti. Intervijā visā 
spožumā atklājas Mildas Lau -
bertes talanta šķautnes un val-
dzinošās personības spēks. To 
īsā apskatā nevar izstāstīt, tas 
viss jāizlasa katram pašam.

keja norišu organizēšana un va -
dīšana. 1992. gada 6. maijā IIHF 
kongress Prāgā oficiāli atjaunoja 
LHF par pilntiesīgu Starptau tis-
kās hokeja federācijas biedru.

Latvijas hokeja izlase pārstāv 
Latviju starptautiskajās hokeja 
spēlēs. Šīgada pasaules meistar-
sacīkstēs vienība izcīnīja 12. vie  tu. 
Izlase piedalījusies četrās Olim-
piskajās spēlēs 1936., 2002., 2006. 
un 2010. gadā. Labākais sasnie-
gums pasaules čempionātos ir 
1997., 2004. un 2009. gadā izcī-
nītā 7. vieta. 2006. gadā pasaules 
meistarsacīkstees notika Latvijā.

Līdz pat 1991. gada Latvijas 
hokejs bija daļa no Padomju 
Savienības hokeja, bet daļa  Lat-
vijas pirmās brīvvalsts spēlētāju 
kļuva par pirmajiem hokeja sko-
lotājiem PSRS. Hokeja vēstur-
nieki noskaidrojuši, ka Krievijā, 
kur hokejs kļuvis ļoti populārs, 
jau pirms simt gadiem spēlēts 
hokejs ar bumbiņu. Bet Kanadas 
hokeju, kā tolaik to sauca, sāka 
spēlēt tikai 1946. gadā. Latvijas 
hokeja treneris Edgars Klāvs šīs 
spēles noteikumus pārtulkoja 
krievu valodā un iedeva krievu 
sporta lietpratējiem.

Latvijas hokeja attīstības sāku-
mā mūsu sportisti bija Kanadas 
skolas mācekļi un dabūja sāpīgus 
punus. Davosā pasaules meistar-
sacīkstēs 1935. gadā mūsējie ka -
nadiešiem zaudēja ar 0:14. Divci-
paru neveiksmes skaitli cīņā ar 
hokeja dzimtenes pārstāvjiem nā -
cās ierakstīt  arī 2006. gadā, kad 
meistarsacīkstes notika Rīgā – 0:11.

Taču priecīgu brīžu „melnās 
ripas bruņinieku” cīņās ir daudz 
vairāk. Kopš 1997. gada Latvijas 
izlase spēlē pasaules meistar sa-
cīkšu augstākajā līgā un daudz-
kārt ir pārspējusi hokeja lielval-
stu vienības. 2000. gada pasaules 
meistarsacīkstēs Sanktpēter bur-
gā Latvijas izlase izcīnīja astoto 
vietu. Sporta halles jumts cēlās 
vai nost no līdzjutēju gavilēm, 
kad mūsējie sīvā cīņā ar 3:2 pār-
spēja Krievijas izlasi. Toreiz Lat-
vijas vienības vārtus sargāja mūsu 
hokeja leģenda Artūrs Irbe. Viņš 
pēc uzvaras nespēja valdīt asaras. 
Tik nozīmīgs bija šis panākums     

Sacenšas veterāni
Latvijas hokeja 80. gadadienas 

svinību ietvaros Arēnā Rīga 
drau dzības spēlē Latvijas vete rā-
nu izlase sīvā cīņā ar 10:9 pievei ca 
Krievijas ledus laukuma leģen das. 
Latvijas vienības labā pa trim 
vārtiem guva Helmuts Balderis-
Sildedzis un Andrejs Ignatovičs. 
Pa vienai reizei ripu Krievijas 
vārtos iemeta Normunds Sējējs, 
Juris Reps, Viktors Ignatjevs un 
Leonids Tambijevs.

Normunds Sējējs, Konstantins 
Grigorjevs, Mārtiņš Grund ma-
nis, Aleksandrs Ņikiforovs, 
Alek sandrs Šiškovičs un Viktors 
Ignatjevs, uzbrucēji – Helmuts 
Balderis, Michails Šostaks, Ana-
tolijs Jemeļjaņenko, Juris Reps, 
Sergejs Ņikitins, Vladimirs Go -
lovkovs, Aleksandrs Kerčs, Leo-
nids Tambijevs, Juris Opuļskis, 
Aigars Razgals, Aivars Meisters, 
Andrejs Ignatovičs, Aleksandrs 
Semjonovs un Sergejs Poveče -
rovskis. Komandu trenēja Ēvalds 
Grabovskis, Edgars Rozenbergs 
un Uldis Opits.

Basketbolistiem
laba izloze 

2013. gada Eiropas meistarsa-
cīkšu kvalifikācijas izloze nosacīti 
veiksmīga izrādījusies Latvijas 
basketbolistiem.Viņiem ir labas 
izredzes pacīnīties par ceļazīmi 
uz finālturnīru.

Latvija tika ielozēta D grupā, 
kuŗā vēl ir Gruzijas, Bosnijas un 
Hercegovinas, Nīderlandes un 
Rumānijas izlase. Šogad Lietuvā 
Eiropas meistarsacīkstēs Gruzija 
ieņēma dalītu 11. bosnieši – 17., 
Latvija – dalītu 21. vieta. Nīder-
lande un Rumānija spēlēja B lī -
gā.Uz finālturnīru Slovēnijā va -
rēs braukt grupas divas labākās 
komandas, kā arī četras no sešām 
trešo vietu ieguvējām.

Eiropas 2013. gada meistarsa-
cīkstes notiks Slovēnijā no 4. līdz 
22.septembrim. Tiesības tajā spē-
lēt jau ir astoņām komandām, 
kuŗas nākamvasar pārstāvēs Ei  ro-
 pu Londonas Olimpiskajās spē -
lēs – Spānijai, Francijai, Lielbri-
tanijai, Krievijai, Maķedonijai, 
Lietuvai, Grieķijai un Slovēnijai.
Pasaules Kausa izcīņas 

izloze futbolā
Bratislavā lēma par 2014. gada 

Pasaules kausa izcīņas kvalifi kā-
cijas turnīra Eiropas zonas G 
gru pas kalendāru. Latvijas izlase 
šo kvalifikācijas ciklu sāks 2012. 
gada 7. septembrī, savā laukumā 
tiekoties ar Grieķijas valstsvie-
nību, kas uzskatāma par grupas 
favorīti. G grupā iedalīta arī Bos-
nija un Hercegovina, Lietuva un 
Lichtenšteina.

Latvijas izlases spēļu kalendārs. 
07.09.2012 Latvija – Grieķija, 11.09.2012 
Bosnija un Hercegovina – Latvija, 
12.10.2012 Slovakija – Latvija, 16.10.2012 
Latvija – Lichtenšteina, 22.03.2013 
Lichtenšteina – Latvija, 07.06.2013 
Latvija – Bosnija un Hercegovina, 
06.09.2013 Latvija – Lietuva, 10.09.2013 
Grieķija – Latvija, 11.10.2013 Lietuva – 
Latvija, 15.10.2013 Latvija – Slovakija.

Latvijas Futbola federācijas 
ģenerālsekretāra Jāņa Mežecka 
komentārs par izlozi.

„Kvalifikācijas cikla sākums Lat -
vijas izlasei būs ļoti grūts. Pirmās 
trīs spēles tiks aizvadītas pret  gru-
 pas spēcīgākajām vienī bām. Vien-
mēr pirmajā spēlē esam vēlējušies 
tikties ar kādu no apakšgrupas 
favorītkoman dām. Šoreiz Lat vi-
jas futbola izlasei ir tāda iespēja 
jauno kva li fi kācijas turnīru ie -
sākt kopā ar mūsu līdzjutējiem 
mājas spēlē 7. septembrī pret jau 
labi zinā ma jiem Grieķijas futbo -
listiem. Lai mūsu vienība sagla-
bātu intrigu visa kvalifikācijas 
cikla gaŗumā, mums noteikti jā -
ņem punkti pirmajās spēlēs.

P. Karlsons
Ralfs Freibergs Lincoln Stars 
formas tērpā

 Brāļi Dukuri triumfēja arī Pa -
saules kausa izcīņas otrā posma 
sacensībās Laplaņas trasē, Fran-
cijā. Martins izcīnīja, pirmo, 
Tomass – otro vietu.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
pēc diviem posmiem Martins 
Dukurs ir līderis ar 450 pun-
ktiem,  Tomasam Dukuram un 
Krievijas skeletonistam Tretja-
kovam ir pa 420 punktiem.

Veltījums
Latvijas pirmajai 
šacha karalienei

Pēdējos gados Latvijas šacha 
literātūra papildinājusies ar no -
zīmīgiem pētījumiem par mūsu 
izcilajiem meistariem. 2007. ga -
dā šacha vēsturnieki un publi-
cisti Valdemārs Zemītis un Ģe -
dimins Salmiņš sarakstīja grā-
matu par Mildu Lauberti – pirmo 
mūsu šachisti, kas bija guvusi 
plašu atzinību starptautiskajā 
arēnā – „Sudraba važiņa no 
Stok holmas”. Tagad senās inte-
lektuālās spēles cienītāji var prie-
cāties vēl par vienu materiālu 
krā jumu, kas izgaismo Mildas 
Laubertes (1918-2009) šacha cī -
ņas. Klajā nākusi grāmata „Lat-
vijas pirmā šacha karaliene”. 

Grāmatas autors un sastādītājs 
Zigfrīds Trenko ar palīgiem ie -
guldījis lielu darbu šī darba tap-
šanā. Vienkopus savākti milzum 
daudz materiālu – preses infor-

Brāļi Dukuri – Martins un To -
mass ar tēvu un treneri Daini 
Dukuru

Latvijas un Dānijas hokejistu 
spēle pasaules meistarsacīkstēs

Grāmatas vāka

Autors grāmatas priekšvārdā 
saka: „Ar šachu nesaistītam cil-
vēkam šā rakstu un materiālu 
krājuma nosaukums maz ko 
izteiks. Šachistu jaunajai paau-
dzei tāpat: Lauberte, tas droši 
vien bijis ļoti sen?... Vidējai un 
vecākajai paaudzei gan viss būs 
skaidrs. Milda Lauberte ir mūsu 
šacha leģenda. Sieviešu sacha 
pamatlicēja Latvijā. Latvijas pir-
mā šacha karaliene.”

Te nav ko piebilst. Paldies Zig-
frīdam Trenko par lielisko dā -
vanu šacha draugiem!

Grāmata iespiesta a/s Poli gra-
fists ražotnē Rīgā, autora izde-
vums, 2011. Titullapā – M. Jur-
ševska zīmējums.
Latvijas hokejam – 80

Šajās dienās sporta draugi svin 
Latvijas hokeja 80 gadus. Sporta 
veida sākums datējams 1931. ga -
dā. Tad Latvijas Ziemas sporta 
savienība (Latvijas Hokeja fede-
rācijas priekštece) tika uzņemta 
par pilntiesīgu LIHG (Starp tau-
tiskās hokeja federācijas IIHF 
priekštece) biedru. No LIHG 
Latvija tika izslēgta 1946. gadā 

sakarā ar Latvijas okupāciju. Pēc 
Latvijas valsts neatkarības atjau-
nošanas 1991. gadā tika nodi bi-
nāta Latvijas Hokeja federācija, 
kuŗas galvenais uzdevums ir ho -

Latvijas veterānu komandas 
sastāvā bija vārtsargi Sergejs 
Naumovs un Guntis Kārkliņš, 
aizsargi – Kārlis Apsītis, Vja čes-
lavs Nazarovs, Andrejs Maticins, 

Ripas iemetiens Latvijas un 
Krievijas hokeja veterānu spēlē
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Sagaidīsim Jauno gadu Priedainē
31. decembrī sākot ar 8PM

Ieejas maksa $ 50
Cenā iekļautas siltas vakariņas 

un glāze šampanieša.
Dziedās romantiskā grupa no Latvijas

„Otra Puse”
Par deju mūziku rūpēsies vācu akordionists

William Aust
Sāksim pasākumu ar vakariņām, būs loterija,

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

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

Ir iespēja maksāt ar maksājumu karti vai Pay Pal
 www.priedaine.com – Informācija 732-610-8227

SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 

12.00 dienā Trimdas draudzes 
zālē (58 Irving Street Brookline, 
MA 02445) Bostonas pensionāru 
biedrība rīko Vecgada vakaru 
Jaungada dienā. Būs šampanietis, 
polonēze, dziesmas un dejas. Lū -
gums nest līdzi groziņus mielas-
tam. Pensionāru biedrības valde 
aicina visus piedalīties Jaungada 
sveikšanā, ikviens mīļi gaidīts. In -
formāciju iespējams iegūt, zva not 
pensionāru biedrības priekšnie cei 
Dzidrai Knechtai, tālr.: 781-275- 
0579; e- pasts dzknecht@bu.edu

ČIKĀGA (IL) 

karā līdz 2.00 rītā Ciānas drau-
dzes lielajā zālē (6551 W. Mon t -
rose Ave) Ledus balle un Jaun ga da 
sagaidīšana. Būs bagātīgs banke ta 
galds, gards deserts, šampanieša 
tosts un laimesti. Deju mūziku 
spēlēs iecienītā grupa Adam Zahl. 
Samaksājot līdz 1. decembrim, bi -
ļešu cena $60 personai, pēc 1. de -
cembŗa – $70. Lūgums paziņot 
par piedalīšanos, zvanot Rutai 
Priedkalnei-Zirnei, tālr.: 773-275- 
5273; čeks jāizraksta ar no  rādi 
Chicago Latvian Association un 
jānosūta Mārītei Plūmei: 6127 
Plymouth St., Downers Grove, IL 
60516. Visi mīļi gaidīti!

FILADELFIJA (PA) 

sionāru Ziemsvētku eglīte Brīvo 
latvju biedrības telpās (531 North 
7th Street Philadelphia, PA 19123). 
Būs svētbrīdis, dzejoļu lasījumi, 
dziedāsim Ziemsvētku dziesmas, 
apmainīsimies ar dāvanām (ie  teik-
  tā līdzņemamo dāvanu vērtība – 
ne vairāk kā $5) un kopā pa -
ēdīsim pusdienas (viesiem $5) 
Gaidīti visu vecumu viesi!

-
juma, kas sākas plkst. 11.00, sko-
las eglīte. 

Filadelfijas pensionāru kopas sa -
iets Brīvo latvju biedrības telpās 
(531 North 7th Street). Program-
mā valdes ziņojumi, nākotnes 
darbība, pārrunas par jaunā ka-
jiem notikumiem, dzimšanas 
atceres dienu svinēšana, kafijas 
galds. Viesi arvien laipni gaidīti. 

INDIANAPOLE (IN) 

viešu sabiedriskajā centrā (1008 
W. 64th St., Indianapolis, IN 46260) 
Indianapoles latviešu kopējā 
Ziem svētku eglīte. Programma: 
Ziemsvētku melodijas spēlēs In -
dianapoles baltiešu tautas mūzi-
kas ansamblis „Ezīši”; plkst. 3.00 
svētbrīdis; Indianapoles latviešu 
skolas audzēkņi izrādīs Tamāras 
Arājas Ziemsvētku ludziņu ,,Meža 
svētki”; ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis; vakariņas. Lūdzam ve -
cākus, kuŗu bērni nemācās 
latviešu skolā, bet vēlētos, lai viņi 
saņem dāvanas, tās nodot birojā 
pirms sarīkojuma. Ieeja par vis-
maz 10 dolaru ziedojumu per-
sonai vai 20 dolaru ģimenei. 
Visus laipni ielūdz Indianapoles 
latviešu organizāciju padome.

līdz 2.00 Indianapoles latviešu 
sabiedriskā centra dāmu komite-
ja aicina apmeklēt Ziemsvētku 
tirdziņu, kuŗā būs iespēja ie  gā dā-
ties rupjmaizi, pīrāgus, ābol kū-
kas, piparkūkas, tortes un daudz 
ko citu. Rokdarbu pulciņa dalīb-
nieces ir vairākus mēnešus cītīgi 

strādājušas, lai pagatavotu skais-
tus adījumus un izšuvumus, ko 
pārdos tirdziņā. Café Rīga par 
mērenām cenām varēs nopirkt 
tortes, cepumus, ābolmaizes un 
kafiju baudīšanai draugu pulkā 
svētku gaisotnē.

KLĪVLANDE (OH) 

eglīte latviešu skolā (1385 And-
rews Ave., Lakewood, OH). 

LOSANDŽELOSA (CA) 

līte latviešu skolā (1955 Riverside 
Dr., Los Angeles Ca 9003903704).

gada sagaidīšanas balle.
DKLB informācijas tālr.: 323-

663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI) 

 viešu namā (8845 W Lynx) svēt-
brīdis latviešu un angļu valodā, 
piedalīsies bērni. Draudzes un 
Milvoku plkv. O. Kalpaka skolas 
Ziemsvētku sarīkojums ar bērnu 
priekšnesumiem. 

MINEAPOLE (MN)
-

juma latviešu skolas izrāde un 
eglīte (3152 17th Ave S, Minnea-
po lis, MN 55407). 

ŅUJORKA (NY) 
 

Bronk sas latviešu pamatskolas 
eglīte Jonkeru baznīcā (254 Valen-
tine Lane, Yonkers NY 11705). 

PRIEDAINE (NJ) 
 pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 10.00, 
Nu  džersijas latviešu pamatsko-
las eglīte (1017 Highway 33 East 
Freehold, NJ 07728) .

gada sagaidīšanas balle (1017 
Highway 33 East Free  hold, NJ 
07728). Mūzicēs romantiskā gru -
pa no Latvijas „Otra Puse”. Deju 
mūziku atskaņos vācu akordeo-
nists Viljams Austs. Siltas vaka-
riņas, šampanietis, izloze. Jāpie sa-
kās līdz 25. decembrim, iemak-
sājot $ 25 (pusi no $50 ieejas 
mak sas). Čeku izrakstīt un nosū-
tīt: NJ Latvian Society un nosūtīt: 
1017 State Route 33, Freehold, N.J. 
07728. Informācija: www.prie-
daine.com Tālr.: 732-610-8227.

SANFRANCISKO (CA) 
 18. decembrī plkst. 12.30 drau-

dzes namā (425 Hoffman Ave) 
Ziemeļkalifornijas latviešu sko-
las Ziemsvētku sarīkojums. Pro-
grammā skolas audzēkņu priekš-
nesumi, ieradīsies Ziemsvētku ve -
cītis. Vecāku gatavotas siltas pus-
dienas, mūzika. Ieeja par vismaz 10 
dolaru ziedojumu, skolēniem brīva.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 

biedrības namā (1705 9th Ave 
North St. Petersburg, FL 33706) 
Ziemsvētku eglītes sarīkojums, 
ieradīsies Ziemsvētku vecītis, būs 
mūzikāli priekšnesumi, va  rēs da -
būt atspirdzinošus dzērienus un 
kafiju, uzkodas jāņem līdzi gro  zi -
ņos. Ieejas ziedojums vismaz $5.00.

rības namā Jaungada sagaidīšanas 
sarīkojums (ar groziņiem). Mū -
zi ku atskaņos Ilmārs Dzenis. 
Dalības maksa vismaz $15.00. 

katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; bibliotēkā 
ir gan grāmatas, gan videolentes. 
Izziņotās videofilmu izrādes at -
celtas, izrādes atkal sāksies 2012. 

gada janvārī.
VAŠINGTONA (DC) 

las un draudzes Ziemsvētku eg -
līte (400 Hurley Avenue, Rock-
ville MD 20850-3121). 

sionāru Ziemsvētku eglītes vakars.

svētku dziesmu dziedāšana svēt-
vakara dievkalpojuma ieskaņai. 

7.30 Latvijas mūzikas ansambļa 
„Otra Puse” koncerts un balle.

DIEVKALPOJUMI 

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 18. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku vakara dievk. 
25. dec. plkst. 11.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. 31. dec. plkst. 
3.00 Vecgada vakara dievk. ar 
diev. Māc. J. Mazura. 

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
Adventa ceturtās svētd. dievk. ar 
dievg. 18. dec. plkst. 10.00. 24. dec. 
plkst. 5.00 vakarā Ziem svētku 
vakara dievk. 25. dec. dievk. ne -
būs. 31. dec. plkst. 5.00 Vecgada 
vakara dievk. ar dievg. 2012. g. 
1. janv. dievk. nebūs.

dr. (Shepard of the Coast Lut-
heran Church 1909 E. Com -
mercial Blvd, Ft. Lauderdale): 
25. dec. dievk. Diakone A. Venta, 
tālr.: 954-427-3558. 

lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 18. dec. 
plkst. 11.00 dievk. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku vakara dievk. 31. 
dec. plkst. 7.00 Vecgada va  kara 
dievk. ar dievg.

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

Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227): 18. dec. plkst. 
11.00 dievk; pēc dievk. skolas eg -
līte. 24. dec. plkst. 6.30 Ziem svēt-
ku vakara dievk. 25. dec. dievk. 
nebūs. 2012. g. 1. janv. plkst. 11.00 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 

: 25. dec. 
plkst. 2.00 Ziemsvētku dievk. ar 
dievg. Shepard of the Coast Lut -
heran Church (1909 E Commer-
cial    Blvd. Ft. Lauderdale, FL) 
vadīs Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. māc. I. Dzelgave un 
diak. A. Venta.

 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 18. dec. plkst. 
10.00 dievk. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku dievk. 31. dec. plkst. 
3.00 Vecgada vakara dievk. Māc. 
I. Larsena, kabatas tālr.: 269-214-
  1010; e-pasts: revilze@gmail.com

dr. (122 Cherry Hill St., Kala  ma-
zoo, MI 49996): 18. dec. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 24. dec. plkst. 4.00 svēt-
vakara dievk. 31. dec. plkst. 4.00 
Vecgada vakara dievk.

ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 18. dec. 
plkst 11.00 dievk. 24. dec. plkst. 
6.00 Ziemsvētku dievk. 25. dec. 
plkst 11.00 dievk. ar dievg. 31. 
dec. plkst. 6.00 Vecgada vakara 
dievk. ar dievg. 2012. g. 1. janv. 

dievk. nebūs. Bībeles stunda: 
21. dec. Māc. Dr. S. Eglīte.

vienības dr. (1853 N. 75th Street, 
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414- 
258-8070): 18. dec. dievk. diev-
namā nebūs; plkst. 11.00 latviešu 
namā svētbrīdis latv. un angļu 
valodā, piedalīsies bērni. Drau-
dzes un Milvoku plkv. O. Kalpaka 
skolas Ziemsvētku sarīkojums ar 
bērnu priekšnesumiem. 24. dec. 
plkst. 5.00 svētvakara dievk. ar 
uzrunu bērniem. 25. dec. plkst. 
11.00 Ziemsvētku dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem angļu val.; 
dziedās Vita Foldi-Levare un 
Georgs Levare. 31. dec. plkst. 6.00 
Vecgada vakara dievk. ar dievg. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414-536-0358. Informācija: www. 
mil  waukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 18. dec. dievk. 
ar dievg., īpaša mūzika, dievk. 
vadīšanā piedalīsies iesvētāmie. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk., dziedās draudzes 
koris. 25. dec. plkst. 11.00 Ziem-
svētu dievk. ar dievg. 31. dec. 
Vecgada vakara dievk. ar dievg., 
īpaša mūzika. Bībeles stunda 29. 
dec. 2012. g. 1. janv. plkst. 11.00 
Kristus bērna godināšanas dievk. 
ar dievg., lasījumiem un dzies-
mām, būs īpaša mūzika, pēc 
dievk. sadraudzība. 

latv. ev. lut. dr.: Adventa ceturtās 
svētd. dievk. ar dievg. 18. dec. plkst. 
8.30 Leikvudā. 24. dec. plkst. 1.00 
Ziemsvētku vakara dievk Leik-
vudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th St.); 
plkst. 6.00 Ziemsvētku vakara dievk. 
draudzes dievnamā Īst brans vikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ). Māc. I. Pušmu cāne-Kineiko, 
tālr.: 908-638-1101; e-pasts: latvi-
anlutheranchurch@gmail.com

.: 
17. dec. plkst 10.00 Priedainē 
(1017 Highway 33 East Freehold, 
NJ 07728) Ņudžersijas skolas eg -
līte, māc. J. Saivars; Manhatanā 
(Seafarers & Intl House, 123 E 15th 
St., NY 10003) plkst. 2.00 dievk., 
māc. L. Saliņš. 18. dec. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705) dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; pēc 
dievk. skolas eglīte; Salas bazn. 
(4 Riga Lane, Melville NY 11747) 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
24. dec. plkst. 6.00 Jonkeru bazn. 
Ziemsvētku dievk., māc. J. Sai  vars; 
Salas bazn. plkst 6.00 Ziemsvētku 
dievk., māc. L. Saliņš. 25. dec. 
plkst 11.00 Īstoranžā (Holy Tri-
nity Lutheran Church, 153 Glen-

wood Ave, East Orange NJ 07017) 
Ziemsvētku dievk., māc. L. Sa  liņš. 
2012. g. 1. janv. plkst. 10.00 Jon-
 keru bazn. dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. dievk. nebūs. 

: 
25. dec. plkst. 1.00 (128. N. Elm 
Str.) Ziemsvētku dievk. ar dievg., 
māc. R. Franklins; pēc dievk. kafija.

(Grace 
Lutheran Church 3993 Park Boul-
  evard, San Diego, CA 92116): 
17. dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievk., pēc dievk. kafijas galds. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.com 
vai www.sandiegodraudze.us 

. 
(425 Hoffman Ave.). Māc. K. Žols. 
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 grozi -
ņiem. Draudzes priekšn. I. Kal -
niņas tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

(11710 – 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
17. dec. plkst. 5.00 svecīšu dievk., 
pēc dievk. kopīga draudzes un sko -
las eglīte; groziņu vakars. 24. dec. 
plkst. 5.00 Ziemsvētku vakara 
dievk. 2012. g. 1. janv. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., pēc dievk. Bī  -
beles stunda. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

.: 
18. dec. plkst 2.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. Trīsvienības bazn. 
(35 Furman Str.) Skenektedijā. 
Prāv. O. Sniedze, ērģ. D. Vitu -
šinska-Baltazara. Dz. lapiņas. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. Peters-
burg, FL 33707). 25. dec. plkst. 2.00 
Ziemsvētku dievk. 1. janv. plkst. 2.00.

dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121, tālr. bazn.: 301-
251-4151): 18. dec. plkst. 11.00 
skolas un draudzes Ziemsvētku 
eglīte. 21. dec. plkst. 7.00 pen  sio-
nāru nama Ziemsvētku eglītes 
vakars. 24. dec. plkst. 4.30 svēt-
va kara dievk. ieskaņai – Ziem-
svētku dziesmu dziedāšana; plkst. 
5.00 Ziemsvētku vakara dievk. 
25. dec. plkst. 11.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. un kristībām. 31. 
dec. plkst. 5.00 gadmijas dievk. 
ar dievg.

. 
(76 Windham Rd., Willimantic, CT): 
24. dec. plkst. 4.00 Ziem svētku 
dievk. vadīs I. Gorbants. Drau-
dzes priekšn. V. Bachmute, tālr.: 
860-644-3268.
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Latvijas skautu un gaidu fonds ir biedrības "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" 
struktūrvienība, kuŗas mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt šīs organizācijas darbību. 
Fonds ir dibināts 2010. gada 5. oktobrī, divdesmit gadus pēc skautisma un gaidisma 
atjaunošanas Latvijā.

Ar savu ziedojumu Tu parādi, ka atbalsti skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju darbu, centienus 
veidot pilnvērtīgu Latvijas bērnu un jauniešu dzīvi un audzināt Latvijas nākotnes vadītājus.

Ziedojot Tu vari kļūt par Latvijas skautu un gaidu fonda biedru.
Mūža biedrs – vienreizējs ziedojums no 700 latiem vai vairāk
Gada biedrs – vienreizējs ziedojums no 70 latiem līdz 699,99 latiem
Ziedotājs – individuāli ziedojumi zem 70 latiem

Ziedojumus Latvijas skautu un gaidu fondam var veikt naudas vai mantas veidā, kuŗu ziedotājs 
skautu un gaidu rīcībā nodod bez atlīdzības. Naudas ziedojumus var veikt uz Latvijas skautu 
un gaidu centrālās organizācijas kontu, kas tiek izmantots Latvijas skautu un gaidu fonda 
darbībai:
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008000437
Konta numurs: LV29HABA0551030071532

Latvijas skautu un gaidu fonds, kā Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas 
struktūrvienība, ir sabiedriskā labuma organizācija, tāpēc mūsu ziedotāji Latvijas Republikā var 
saņemt nodokļu atlaides.

Latvijas skautu un gaidu fonds
Tallinas iela 3-11, Rīga, LV 1001, Latvija
Tālrunis +371 26380555
info@skautugaidufonds.lv
www.skautugaidufonds.lv
Twitter: @skautiLV
Facebook: Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija

Palīdzi veidot Latvijas nākotnes vadītājus –
skautus un gaidas!
„Skautisms jauniešos rada dzīves vērtības,
kas paliek uz visu mūžu. Atbalsts skautu darbam
ir vislabākais ieguldījum pilnvērtīgai,
pilsoniskai sabiedrībai nākotnē.”

Uldis Grava, skauts, sabiedriskais darbinieks

Lasiet
Viļņa Baumaņa
jauno romānu

Pasūtināt:
V. Baumanis 15542 Ambiance
Drive, North Potomac. MD 20878
Cena (ar sūtīšanu ASV) - $15.00

"Pārbaudījums"!

Mīļie tautieši!

Lai sirdīs Ziemsvētku siltums un miers!
Lai Jaunais gads ir prieka, veselības,

darba spara un 
labu grāmatu pilns!

Jūsu Apgāds Zvaigzne ABC, Latvijā

Laipni gaidīti
 Zvaigznes interneta grāmatnīcā: 

www.e-gramatnica.lv!

Grāmatnīcā var pasūtīt grāmatas
par ļoti labām cenām,

kā arī iegādāties e-Grāmatas.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma un meža izciršanas 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

Dārgie tautieši !
Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” sūta Jums visiem sirsnīgus 
svei  cienus un īpaši siltus pateicības vārdus tiem, kas atsaucoties 
publikācijai laikrakstā „Laiks”, ziedoja fondā.

Sk aistajā  Ziemsvētku la ik ā vēlu Jums
Mieru, kas piepilda Jūsu sirdi,
Ticību, kas nes Jūs caur dzīvi,
Mīlestību, kas ir nesavtīga,
Veselību, kas nepieviļ. Ligita Azovska,

fonda valdes priekšsēde

Andrejs Johansons 
“Latvijas kultūras vēsture”

Laiks, kad dzimusi Latvijas kultūra

Autoru kolektīvs
“Rīgas Brāļu kapi 1915-1936-2011” 

Latvijas kultūras un vēstures svētvieta

Apgāds Jumava sveic Jūs 
Ziemsvētkos!

Grāmatas iegādājieties www.gramata24.lv
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P. O. Box 180230, Delafield, Wl. 53018
Tālr.: (262) 593-2503, (262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: parsla@krikisjewelry.com

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

Laba Ziemsvētku dāvana!

Latviešu
Ziemsvētku vecītis
roku darbs
gaŗums – divas pēdas,
īstas ādas kažoks, pastalas,
rotaļlietas vai slēpes, 
visi priekšmeti ar latviskiem 
ornamentiem un
grozs ar pīrāgiem 

Lieliska dāvana ģimenei
www.Balticsantas.com
262-786-1553

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

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

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

+371 28390346

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

Gaišus
Kristus dzimšanas 

svētkus un
Dieva svētītu
2012. gadu!

Radiem,
draugiem un

paziņām novēl
Juris P. Valainis

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

Cena: $23.- ar piesūtīšanu
Zigrīda Vidners

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

Juris Zīverts
„Laika grāmata” izpildījumā publicējis atmiņas:

Kā mēs
pārdzīvojām

‘visinteresantāko’
laikmetu
vēsturē

Tas ir intriģējošs 496 lpp. stāsts par autora paaudzes dzīvi, 
latviešu lomu Otrajā pasaules kaŗā un tā sekām. Grāmata 
atklāj interesantu un līdz šim maz apgaismotu vēstures 
posmu autora un viņa draugu skatījumā.

Autora stāstīšanas stils – žurnālistisks, saistošs un viegli 
lasāms.

Grāmatas cena ar piesūtīšanu ASV dzīvojošiem – $25.–, 
Kanadā – US$30.– (Amerikas dolaros). Čeks vai naudas 
pārvedums nosūtams George Zīverts, 2801 Algonquin Rd, 
Apt.314, Rolling Meadows, IL 60008, USA; kopā ar uz 
atsevišķas zīmes – uzrakstītu pasūtinātāja vārdu, uzvārdu, 
adresi, telefona nr. un/vai E-pasta adresi. Grāmatu piegādās 
ar Priority Mail.

Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars,
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

/ Valda Mora/

Novēlam, lai Ziemassvētku prieks un gaišums kā gaidīts un 
patīkams ciemiņš ienāk  Jūsu mājās un sirdīs!

Lai ceļā uz jauno gaismas cēlienu Jūs pavada možs gars, 
priecīgs prāts un laba veselība! 

Siltus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 
Bagātīgu un radošu  Jauno, 2012. gadu! 

Jūsu klīnika Premium Medical Rīgā
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Izg l īt īb a

Latviešu izglītība Amerikā
ALAs pārbaudījumu rezultāti

Māra Ģiga 
(Ņujorkas 
draudzes 
Ņudžersijas 
skola)

Āris Putenis  
(Ņujorkas 
draudzes 
Ņudžersijas 
skola)

Oto Sveņķis 
(Losandželosas 
latviešu skola)

Aija Zamura 
(Ņujorkas 
draudzes 
Bronksas skola)

Čikāgas latviešu bērnudārza 
„Stariņš” bērni ar skolotājām  
2011. gada 8. novembrī nosvi nēja 
Mārtiņdienu. Jau kādu mē  nesi 
pirms šīs dienas bērni bija mā -
cījušies par svētku parašām un 
tradīcijām, apguvuši  dziesmas, 
dzejolīšus un skatījušies pasaku 
par saimnieci kas gata vojas Mār-
tiņdienai.  No rīta bērni ar Andārti 
iemaisīja maizes mīk lu no sviesta, 
cukura, olām un miltiem. Kamēr 
mīkla uzrūga, bērni tīrīja kādu 
skolas stūrīti. Tīrā mājā ir lieliska 
svētku sajū ta! Tad ķērās pie ķi -
meņmaizīšu cepšanas. Dažas ķi -
meņmaizītes sanāca pārbagātas  
ar ķimenēm, dažām bija īpaši 
daudz sāls, bet visas, visas sanāca 
ļoti garšīgas! 

Pēc gulēšanas bērni katrs sa -
ģērbās  kostīmos, ko vecāki kat-
ram bija sagādājuši. Tur bija či -
gāniete, divi zaķīši, aitiņa, gailis, 
vistiņa, spoks, lauva, ezītis, biz biz 
mārīte, divas govis, un viena liela 
sēne! Viena skolotāja bija čigā-
niete, bet otra –  saiminiece. Pirms 
ķekatu gājiena bērni no  skatīja 
dzejoli, kuru bija cītīgi mācījušies:

Kas skanēja, kas grabēja
Manā sētas pagalmā?
Tur atjāja Mārtiņbērni,
Ar sudraba zobeniem.

Šogad nepaveicās ar laika ap -
stākļiem – visu dienu lija! Tomēr 

Latviešu tradīcijas Čikāgā

ķekatnieki gāja pastaigā, tikai 
šoreiz cauri baznīcai, augšā un 
lejā par baznīcas kāpnēm un bei-
gās tikai ārā par durvīm un 
drusku pa taciņu uz vienu pusi 
un atkal atpakaļ. Visu šo laiku 
bērni grabināja savus paštaisī - 
tos instrumentus skaļi, skaļi, lai 
varētu aizbaidīt prom „niķīšus”. 
Pie pašām lielajām skolas dur-
vīm skaļi nodziedāja “Lūdzama, 
māmiņa, laid bērnus iekšā” un 
saimniece atvēra durvis, ļoti pār-
steigta, durvīs ieraugot Mārtiņ-
bērnus! Saimniece aicināja visus 
iekšā un apbrīnoja katru kostī-
mu. Pēc tam aicināja pie mie -
lasta galda, kur bija „Stariņa” 
bēr nu pašcepta ķirbju kūka un 

paštaisītās ķimeņmaizītes, kā        
arī pupas, lai bērni varētu augt 
gudri un stipri! 

Kārtīgi paēduši un padzēruši, 
Mārtiņbērni gāja daždažādās ro -
taļās un nobeidza dancošanu ar 
“Mārtiņdienai vārti vaļā”. Pēc 
tam, kopā ar vecākiem bērni de -
vās lukturīšu gājienā.

Nav jābīstas mums tumsas, 
Nav jābīstas mums nakts.
Mirdz enģelīšiem zvaigznes,
Mirdz lukturītis mans.

Mārtiņdiena bija ļoti jauki 
pavadīta!

Stariņš

ALAs 2011. gada pamatskolas 
pārbaudījumos maijā piedalījās  
astotās un septītās klases 53 sko-
lēni no deviņām pamatskolām 
ASV. Rezultāti tika izziņoti no -
vembrī, lai Latvijas valsts dibi nā-
šanas atceres sarīkojumā  katrā 
lat viešu centrā sekmīgajiem sko-
lēniem pasniegtu  ALAs atzinī-
bas rakstu. 

Pārbaudījumā bija deviņas no -
daļas, atspoguļojot mācību vielu 
ALAs mācību programmā. Tā kā 
ticības mācību visās skolās nemā-
ca, šajā priekšmetā  veiksmīgākos 
skolēnus apsveicām atsevišķi; 
ko  pējā pārbaudījuma rezultātu 
punktu skaitā ticības mācības 
atzīme nav iekļauta.

Vēlējamies, lai pēc iespējas vai-
rāk skolēnu iegūtu atzinību, iz -
justu lepnumu par sasniegto un 
turpinātu  latvisko izglītību.

Apsveicam visus pārbaudīju-
ma dalībniekus, laureātus, skolo-
tājus un vecākus, jo tie, kuŗi ap -
gu vuši pilnu programmu zina, 
cik daudz laika,  piepūles un de -
dzības vajadzīgs, lai pildītu lat-
viešu skolas mājas darbus līdz te-
kus  pilnai amerikāņu skolas pro-
grammai!

Rezultāti pārbaudījuma ap  jomā
1. vietā  Māra Ģiga (Ņujorkas 

draudzes Ņudžersijas skola –  NJ)
2. vietā Oto Sveņķis (Losan dže losas 

skola – LA) un Āris Pu  tenis (NJ)
3. vietā Aija Zamura (Ņujorkas 

draudzes Bronksas skola)
„Teicami“  – Adele Nagaine (LA); 

Laila Lapiņa (Ņujorkas Salas sko - 
la – Sala); Kārlis Kancāns (NJ); 
Madelēna Miniate (Sala); Eva Pil-

de goviča un Laura Kēlere (Vašing-
tonas, DC, draudzes sko la); Laila 
Reimane un Kaija Staš ko (LA).

Ticības mācība
1. vietā Māra Ģiga (NJ) un  

Ma  delēna Miniata (Sala)
2. vietā Annika Goldšmite 

(An  nique Goldschmidt) (Sala)
3. vietā Aleksis Blumbergs (Va -

šingtona, DC) un Āris Putenis 
(NJ)

„Teicami“ – Krišjānis Ūle un 
Eriks Galiņš (Bostonas skola), 
Kārlis Kancāns un Nils Veidis 
(NJ), Pēteris Nīkurs (Čikāgas 
KBLS), Krista Lediņa (Sala), 
Lau ra Kēlere  un Eva Pildegoviča 
(Vašingtona, DC), Aija Zamura 
(Ņujorkas Bronksas skola).

Literatūra
1. vietā Māra Ģiga (NJ)

2. vietā Āris Putenis (NJ)
3. vietā  Adele Nagaine (LA)
„Teicami“ – Laila Lapiņa un 

Anika Goldšmite (Sala);  Laila 
Reimane un Kaija Staško (LA); 
Aija Zamura (Bronksa)

Domraksts
1. vietā Māra Ģiga un Āris 

Pu tenis (NJ)
2. vietā: Eva Pildegoviča (Va -

šingtona, DC); Laura Spaniere 
(Spa  nier), Jēkabs Heiss (Hayes)  
(NJ)

3. vietā Madelēna Miniata 
(Sala), Kalvis Roze (NJ)

„Teicami“ –  Laila Lapiņa, Aija 
Za  mura, Laura Kēlere, Oto Sveņ-
ķis, Elizabete Dudorāne (Čikā-
gas Krišjāņa Barona latviešu 
skola)

Dzīvesziņa
1. vietā Eva Pildegoviča, Ma -

delēna Miniate, Adele Nagaine
2. vietā Oto Sveņķis, Māra 

Ģiga, Jēkabs Heiss, Kārlis Kan-
cāns (NJ), Kaija Staško un Laila 
Reimane 

3. vietā: Aija Zamura, Āris 
Putenis, Krišjānis Ūle, Aleks Pu -
riņš (Bostona), Sofija Gallo (NJ), 
Zigurds Beķeris un Laura Vīks-
niņa (Mineapole), Elizabete Du -
dorāne, Lija Lūse (Vašingtona, 
DC)

Aktualitātes 
1. vietā Aija Zamura, Oto Sveņ-

ķis, Laila Reimane
2. vietā Aleks Blumbergs,       

Eva Pildegoviča, Pēteris Nīkurs, 
Skaid rīte Beķere (MN), Māra 
Ģiga, Kaija Staško un Adele Na -
gaine

3. vietā Eriks Galiņš (Bostona), 
Anna Inveisa (IN), Kārlis Kan-
cāns, Āris Putenis

Geogrāfija
1. vietā Laura Vīksniņa (MN), 

Oto Sveņķis, Adele Nagaine, 
Laila Reimane, Aija Zamura

2. vietā Aleks Blumbergs
3. vietā  Māra Ģiga
„Teicami“ –  Tomass Godfrejs 

(LA), Zigurds Beķeris, Skaidrīte 
Beķere, Eva Pildegoviča, Āris 
Pu  tenis, Laura Kēlere, Laila La -
piņa, Madelēna Miniate, Eriks 
Ga  liņš, Kārlis Kancāns, Martis 
Roze un Dāvis Ratermanis (IN).

Valodas izpratne
1. vietā  Oto Sveņķis
2. vietā  Kaija Staško
3. vietā  Tomass Godfrejs, Laura 

Vīksniņa, Laura Spaniere, Adele 
Nagaine

„Teicami“ – Krista Lediņa (Sala), 
Aija Zamura, Māra Ģiga

Latviešu valoda
1. vietā  Aija Zamura, Adele Na -

gaine
2. vietā  Māra Ģiga
3. vietā Jēkabs Heiss, Kaija Staš-

ko, Madelēna Miniate, Laura Kē -
lere, Āris Putenis

„Teicami“ – Krista Roze (IN); 
Skaidrīte Beķere, Krista Lediņa, 
Kārlis Kancāns, Oto Sveņķis, To -
mass Godfrejs (LA)

Latvijas vēsture 
1. vietā Māra Ģiga
2. vietā Laura Kēlere
3. vietā Adele Nagaine, Laila 

Rei mane, Kārlis Kancāns, Aleks 
Blumbergs

„Teicami“ – Oto Sveņķis, Laila 
L a  piņa, Krista Roze, Eva Pilde-
goviča, Madelēna Miniate, Larisa 
Kreišmane (Bostona), Āris Pute-
nis, Jēkabs Heiss.

Domrakstā vairāki skolēni  iz -
vēlējās  tematu  „Mana vismīļākā 
vieta“, aprakstot savas mājas,  Gar-
ŗ ezeru, Ņujorkas draudzes Katskiļu 
bērnu nometni, tātad vietas, kur  
pavadīta vasara, veidojušas viņu 
piederības sajūta latviešu tautai un 
kultūrai, un varbūt tieši tur radu-
sies  pārliecība, ka ir vērts pa  pū-
lēties, pildot latviešu skolas mājas 
darbus, lai vasarā atkal varētu 
atgriezties latviešu centros!

ALA Izglītības nozares vadītāja 
Anita Bataraga

Sidnejā – no 2. līdz 8. janvārim, 
vad. Ojārs Greste
Īrijā – no 17. līdz 24. jūnijam, 
vad. Ilze Ceiča
Kocēnos – no 8. līdz 15. jūlijam, 
vad. Dina un Reinis Cepļi
Kandavā – no 22. līdz 29. jūlijam, 
vad. Daiga un Aldis Bitinieki

Anglijā – no 22.līdz 29. jūlijam, vad. Rita Harrison, Ingrīda 
Dzeriņa, Monika Hall, Ināra Harrison, Ilze Kadeģe, Jo 
Grīnberga

Garezerā – no 5. līdz 12. augustam, vad. Maija Zaeska
Katskiļos – no 12. līdz 19. augustam, vad. Helēna Vīksniņa
Tuvāka informācija atrodama http://www.3x3.lv

GATAVOSIMIES JAU ŠOGAD
3X3 NOMETNĒM

Biedrība Latgales tradicionālās kultūras centrs 
"Latgaļu sāta" novēl saviem labvēļiem 

Priecīgus Ziemsvētkus 
un ražīgu Jauno gadu
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L atv i jā  un p asau lē

Viņas vārds ir Ulrika Rupā. 
Draugi, radinieki un darba biedri 
viņu sauc vienkārši par Ullu. Jau-
na sieviete mazliet pāri trīsdesmit 
ar komunikāciju zinātnes maģist-
res grādu, ar desmit gadu ilgu 
pieredzi reklāmas nozarē, astoņus 
gadus bijusi lektore Latvijas Uni-
versitātē, topošiem žurnālistiem 
atklājusi reklāmas darba speci-
fiku. Nu jau otro gadu Ulla studē 
Baltijas psihoorganiskās analīzes 
institūtā un cenšas apgūt vienu  
no psihoterapijas virzieniem.  Ar -
vien viņu saistījušas arī fiziskās 
aktivitātes, bet šoruden viņa pie-
dalījās Ņujorkas maratonā. Reizē 
likumsakarīgi un tomēr – nepa-
ras ti! Rīdzinieces pirmais mara-
tons mūžā un tūlīt Ņujorkā.

Tiem, kas interesējas par ra -
durakstiem, piebildīšu, ka Ulrika 
Rupā ir Latvijā pazīstamas žur-
nā listes Ingas Jērumas meita un 
savulaik trimdas sabiedrībā labi 
pazīstamā latviešu komponista 
Alberta Jēruma mazmeita. Bet 
tālāk – stāsta Ulla pati.

Par skriešanu
Es sāku skriet pirms kādiem 

trim četriem gadiem. Ne vien-
kārši skriet, bet nodarboties ar 
orientēšanās sportu. Skolas laikā, 
kad trenējos volejbolā, bija jā -
skrien kross, kādi četri kilometri. 
Tas nu bija tikpat kā zobu sāpes, 
tāpat vien skriet man nepatika. 
Bet orientēšanās ir skrējiens pa 
mežu, turklāt jāliek lietā arī gal  -
va, jālieto karte, kompass, tur ir 
jādomā. Es aizrāvos ar orien tē-
šanos, svētdienās braucu uz me -
žu, nevarēju vien sagaidīt sa  cen-
sības. 

Tad pienāca brīdis, kad dar bā 
biju ļoti noslogota. Pa galvu mai-
sījās visādi projekti, domas, pat 
mežā nevarēju atslēgties. Nespēju 
vairs domāt par orientēšanos, vi- 
su laiku ap  mal dījos. Sapratu, kā 
tādā stāvoklī uz mežu nevajag 
braukt, jābrauc ar tīru galvu, lai   
var domāt tikai par karti, par  mežu. 
Tiklīdz nāk prātā citas domas, 
orientēties mežā ir neiespējami. 

Bet kustēties gribējās. Noderēja 
skriešana. Ķermenis kustas, asins-
  rite ir paātrināta, galva strādā 
daudz labāk. Un skriešanas laikā 
iespējami divi varianti – vai nu 
iekšējais haoss tiek sakārtots pa 
plauktiņiem, vai arī, ja haosa nav, 
rodas jaunas idejas. Vēl es uz -
zināju, ka skrienot pēc trīsdesmi-
tās minūtes sāk izdalīties endor-
fīni, vārdu sakot – cilvēks sāk ķert 
kaifu no skriešanas. Tātad jā -
skrien drusku ilgāk nekā tikai 
pusstundu. Tā es skrēju pa pie -
ciem, sešiem, septiņiem kilomet-
riem Mežaparkā. 

Pēc kāda laika sāku piedalīties 
dažādās sacensībās, tagad tādas 
Latvijā ir ļoti populāras. Notiek, 
teiksim, pieci posmi reizi mēnesī 
no aprīļa līdz rudenim, tad sa -
skaita kopā rezultātus.  Mēs kopā 
ar kolēģiem šogad vienās tādās 
sacensībās no 90 komandām ie- 
guvām pir mo vietu. Tā pamazām 
veidojās izturība, un es jutu, ka 
varu skriet vairāk. 

Tad mēs abi ar brāli piedalījā-
mies orientēšanās sacensībās,  
kur astoņu stundu laikā mežā 

Ulla. Pretī jauniem izaicinājumiem

bijām pieveikuši kādus 47 kilo-
metrus. Iedomājos, ka tas taču ir 
vairāk nekā maratona distance, 
tikai maratons jāveic īsākā laika 
sprīdī. Mans labs draugs, kād rei-
zējais darba biedrs Jānis Rungu -
lis izmeta: „Tad jau tikai jāskrien 
maratons.” Un es šai domai dzel-
žaini pieķēros.

Gatavošanās maratonam
Tūlīt pēc iepriekšējā gada Ņu -

jorkas maratona pieteicos uz 
2011. gadu. Aizsūtīju Jānim īszi-
ņu. Pieteicās arī viņš. 

Ir zināms, ka Ņujorkas mara-
tons ir ievērojamākais no visiem, 

tam ir visaugstākais prestižs. Kat-
ru gadu no visas pasaules uz to 
piesakās vismaz 100 000 skrējēju. 
Aizpildot pieteikšanās anketu, 
izrādījās, lai kvalificētos pēc skrie-
šanas rezultātiem, man pietrūka 
3 minūtes pusmaratona distancē, 
es varēju pretendēt tikai uz da -
lībnieku izlozi. Parasti viena ne -
liela daļa dalībnieku šai marato -
nā ir profesionāli sportisti, tad  
tie, kas izpildījuši noteiktus nor-

matīvus, pārējie tiesības iegūst 
loterijā.  

Kopā piedalās 47 000 skrējēju. 
Gan es, gan Jānis saņēmām ziņu, 
ka esam izlozējuši iespēju pieda-
līties, un tai brīdī nemaz nebijām 
pārsteigti. No Latvijas šai loterijā 
bija laimējuši 14, uz Ņujorku aiz-
brauca 11, bet gadījās sastapt arī 
tādus, kas laimīgo lozi nebija 
izvilkuši, tad gan sapratām, ka 
viss, kas ar mums notiek, ir ļoti 
nopietni. 

Pagājušā gada sākumā es biju 
paņēmusi kredītu un uzsākusi 
dzī vokļa remontu. Lieki piebilst, 
ka Ņujorka tobrīd manos plānos 

neietilpa. Nu bija jāpadomā, ko 
darīt, dalības maksa vien ma  ra-
tonā ir 250 dolāru. Jāpērk lid ma-
šīnas biļete, jāmeklē, kur apmes-
ties... Galu galā viss izveidojās 
veiksmīgi, un izmaksas nebija 
nemaz tik lielas, lai tās kļūtu par 
šķērsli šim piedzīvojumam. 

Lai būtu interesantāk, nolē-
mām, ka sakarā ar gatavošanos 
maratonam jāizdomā kāds pa  sā-
kums. Abi taču strādājam reklā-

mas nozarē, gan katrs savā aģen-
tūrā, tāpēc likām lietā savu pie-
redzi un izdomu – jūlijā palaidām 
mājaslapu www.ullapretjani.lv ar 
nodomu pastāstīt, kā gatavoja-
mies maratonam. Tā kā baigi 
prā tīgi sanāk. Lai būtu azartiskāk, 
izdomājām savus līdzjutējus ie -
sai stīt sacen sī bā. Sieviete pret vī -
rieti – Ulla pret Jāni. Kurš kuram 
met izai ci nājumu? Sadalījām lo -
mas – es pār stāvu vairāk piere-
dzē jušu skrē jēju, viņš – puisi no 
tautas, kam garšo alus. Viņš nevar 
dzert, jātrenējas. Arī mājaslapu 
sada lī jām divās daļās, man – rozā, 
vi  ņam – melna. Pasūtījām krek -
li ņus, rakstījām blogu. Es šai la -
pai intervēju cilvēkus, kas bija 
skrē juši maratonu. 

Tad nolēmām sarīkot balsoša-
nu – lai tie, kas ienāk mūsu lapā, 
nobalso, kurš no mums uzvarēs 
un ar kādu rezultātu. Sāka rasties 
atbalstītāji. Mani atbalstīja mana 
darbavieta, Nordea Rīgas mara-
tons iedeva balvas balsojuma uz -
varētājiem, portāls draugiem.lv 
ievietoja banneri ullapretjani.lv. 
Tad sāka griezties vāveres rite - 
nis – mūs aicināja uz rīta pro -    
g ram mu Latvijas televīzijā, por-
tāls aplolo.lv lūdza informāciju, 
palīdzēja radio101... Mūsu mājas-
lapu apmeklēja 22 000, par mums 
nobalsoja 1200 līdzjutēju, visvai-
rāk balsu nodeva par mani. Ma -
ratona laikā Ņujorkā bija TV rai-
dījuma „Viss notiek”  brigāde, vi -
ņi vēl pirms skrējiena nofilmēja 
par mums sižetu un ielika savā 
mā  jaslapā. Bija panākta liela pub-
licitāte, iekustināta plaša interese, 

mūsu draugu atbalsts bija neti -
cami dedzīgs. Viņi dienu pirms 
maratona atsūtīja videosveicie -
nu, un tas patiešām iedvesmoja.

Mēs skrienam! 
Es pati sevi biju izaicinājusi no -

skriet distanci zem 4 stundām, 
biju noskaņota optimistiski, do -
māju – tas nebūs sarežģīti. 

Abi ar Jāni izskrējām kopā, pēc 
trešā kilometra es aizskrēju, un 
pat līdz trīsdesmitajam kilomet- 
ram skrējām ar piecu minūšu 
atstarpi. Mājās palicēji bija skrē-
jienam sekojuši interneta tieš rai-
dē, tur bija iespējams, uzklikšķi-
not mūsu vārdus, vērot virzīša -
nos pa distanci. Un tiklīdz biju 
pārkāpusi finiša līniju, man jau 
pienāca īsziņa ar rezultātu no 
līdz jutēja, kas skrējienam bija 
sekojis tīmeklī. Mans rezultāts – 
3 stundas 48 sekundes, Jānim 4 

stundas 7 sekundes. 
Nebiju domājusi, ka skriešana 

būs tik saspiesta, visi sāk skriet 
barā un beidz barā. Ar mani vie-
nā sekundē finišēja vēl kādi 6 
skrē jēji. Visu laiku starp cilvēkiem, 
tas nav viegli, citi jauc ritmu. Tad 
vēl pilnīgi sveša vieta, nelīdzens 
reljefs, apkārt tūkstošiem skatī tā-
ju, es šai pūlī  jutos pilnīgi viena, 
man apkārt ļaudis kā Nīlas plūdi. 
Tas, protams, radīja papildu stresu. 

Finišā, kad visi spēki ir izlikti, 
pēkšņi iestājās pamestības sajūta, 
neviens mani nesagaida. Paskrē -
ju vēl Jānim pretī, finišēju otrreiz 
kopā ar viņu. Tālāk viss noritēja 
ļoti formāli: iedod medāli par 
piedalīšanos, sedziņu, maisiņu, 
vari iet pēc savām mantām un 
doties projām.

Atgriezāmies viesnīcā, ar pē  dē-
jiem spēkiem aizvilkāmies paēst 
vakariņas, pēc tam nogulēju 14 
stundas. Kad pamodos un izvēlos 
no gultas, jo paiet nevarēju – tūlīt 
pie datora, lai rakstītu blogu sa -
viem līdzjutējiem. Viņi mūs tik 
ļoti aizrautīgi bija atbalstījuši, gri-
bēja taču zināt, kā mums gājis.

 
Atgriešanās Rīgā
Pēc okeāna pārlidojuma bijām 

mazliet tā kā transā, maz gulēts. 
Viena daļa draugu mūs sagaidīja 
lidostā, devāmies uz pilsētu, bet 
tad bija jāpiestāj pļavā aiz lidos-
tas, jo tur bija sarīkota īstā sa  gai-
dīšana – riktīgs trādirīdis ar mū -
ziku, bungām, baloniem un pu -
ķēm. Skaisti un aizkustinoši! 

Kad vēlāk draugiem sarīkojām 
svi nī bas, uzzinājām, ka jau kādi 

seši no viņiem ir pieteikušies Ņu- 
jor kas nākamgada maratonam.

Vai skriešu arī es? Varbūt kādā 
pilsētā, ko pazīstu labāk – Romā 
vai Parīzē, lai iegūtu atkal citādas 
sajūtas. Taču maratons, protams, 
nav veselīgs, tas pārāk daudz pra-
sa no organisma. Tikai apmē ram 
pēc mēneša pāriet fiziskais šoks, 
kas ķermenim jāpiedzīvo. Pēc 
tam iestājas zināma depresija. 
Bei dzies liels posms – gatavošanās 
vesela gada garumā, kaut gan ne -
kas nav beidzies, dzīve turpinās. 
Vajadzīgs jauns izaicinājums, 
jauns mērķis.

Ulla prāto, ka drīz vien jāatrod 
jauns mērķis, un pēc mūsu saru-
nas aizsteidzas uz deju nodarbī-
bām, jo, gatavojoties gadu mijas 
sarīkojumam darbavietā, jāapgūst 
stepa soļi, lai sagatavotu iecerēto 
priekšnesumu. 

Gundega Saulīte

Ulla un Jānis pēc finiša Ņujorkas maratonā 6. novembrī

Bez vārdiem...
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Ku ltūra

Daumants Kalniņš
The Latgalian Treasures
Izdevums iznācis 1000 ek- 

s emp lāros, un to varēs iegādāties 
tikai Latvijas muzejos. Grāmatas 
saturs angļu valodā liecina par 
mērķi, veidot Latvijas tēlu pasau-
lē ar netradicionālu, bet mūs die-
nās svarīgu ikdienas un svētku 
rotu palīdzību, lai panāktu, ka     
šīs rotas kā modes elementu at -
pazīst visās valstīs.

Grāmatas autors Daumants 
Kal niņš atzīst, ka grāmatu rakstīt 
rosinājuši viņa virtuālie tīmekļa 
draugi, galvenokārt amerikāņi, 
ar kuriem jau daudzu gadu garu-
mā ir izveidojušās draudzības 
sai tes. Tāpēc arī grāmatas ievadā 
seno rotu meistars raksta: „Grā-
mata veltīta maniem amerikāņu 
draugiem, kuri rosināja pastāstīt 
par manas zemes teiksmaino pa -
gātni.” Daumants Kalniņš uz -
sver, ka kultūrvēsturiskais man-
tojums ir mūsu tautas pa  mat-
vērtība, kurā ietverts mūsu izdzī-
vošanas kods. „Tas ir iedarbīgs 
rīks, lai Latviju atspoguļotu maz-
liet citādā gaismā. Jo šobrīd tā 
ārzemēs tiek pozicionēta galve-
nokārt ar izklaidi, un mūsu saim-
nieciskajām neizdarībām,” vērtē 
rotkalis Daumants Kalniņš un 
piebilst, ka, kontaktējoties ar ār -
zemniekiem,  veidojusies piere-
dze – senais un autentiskais ir 
tas, kas mūs vieno. Uzrunāts par 
rotkali, Daumants Kalniņš smai-
dot piezīmē:” Esmu vairāk rotu 
dzejnieks, nevis rotkalis.”

Pirmā grāmatas daļa iepazīs-
tina ar eksperimentālās arheo-
loģijas darbu Cēsu pils „Seno 
rotu kalvē”. Otrajā daļā ir neliels 
ieskats vēsturē, trešajā stāsts par 
senās pasaules mītisko uzbūvi. 
Pārējās grāmatas nodaļas jau 
atspoguļo tīri praktiskus pado-
mus – rotu izgatavošanu rotka- 
ļa darbnīcā, sniedz ieskatu par 
rotu veidiem un valkāšanas tra-
dīcijām, un noslēgumā likum-
sakarības, kas no senās pasaules 
cauri šodienai aizved uz nākotni.

***

Heinrihs Strods
Sēlija senāk un tagad
Profesora H. Stroda grāmatā 

apkopoti Sēlijas puses vēsturis- 
kie dati laikaposmā no 9. gadu 
simta  līdz pat mūsdienām.           
Šis ir ceļojums, kas, soli pa solim 
izstaigājot gadsimtu takās at- 
stātās senču pēdas un izdzīvo- 

jot spraigos, priecīgos un reizēm 
tik smeldzīgi sāpīgos notikumus, 
savijas vienotā stāstījumā pār mū  - 
su kopīgo būtību – grūtību un 
ce  rību pilno esības ceļu. Ilūks tes 
novada Dvietē dzimušais pro  fe-
sors ir pazīstams vairāk nekā 20 
dažādu Latvijas vēstures problē-
mām veltītu grāmatu un pāri par 
800 publikāciju  autors.  

***

Alise Tīfentāle 
Fotogrāfija kā māksla Latvijā 

1960-1969
Mākslas zinātnieces A. Tīfen-

tāles grāmata „Fotogrāfija kā 
māksla Latvijā” ir pirmais mūs-
dienu pētījums par Latvijas fo -
tomākslas neseno vēsturi. 1960. 
gadi ir maģiska desmitgade Rie-
tumu kultūrā. Arī Latvijā. Lai       
arī padomju varas apstākļos 
mākslīgi šķirta no Rietumu un 
pasaules informatīvās telpas, 
Latvijas kultūra un māksla meklē 
un atrod veidus, kā saskarties       
un mijiedarboties ar to.  Grāmatā 
aplūkoti Latvijas autoru radīti 
fotomākslas darbi laikposmā no 
1960. līdz 1969. gadam, kuri iz -
stādīti Latvijas un starptautiskās 
fotoklubu un fotogrāfijas salonu 
izstādēs, reproducēti periodikā 
vai albumos.

***

Latvijas leģendas
Gaidot Latvijas Republikas 

100. dzimšanas dienu, cieņā un 
mīlestībā pret savu zemi un vals-
ti iecerēts izveidot 100 stāstus 
par Latviju – Latvijas zemes un 
tautas dzīvo vēsturi, kas atklāta 
izcilu, Latvijai nozīmīgu perso-
nī bu dzīvesstāstos un notiku-
mos.

Šī ir pirmā apgāda „Jumava” 
grāmata, kurā aprakstīti notiku-
mi un personības, kas veidojuši 
Latviju lielāku. No Satekles vald-
nieka Rūsiņa līdz leģendārajam 
latviešu hokejistam Kārlim 
Skrastiņam – grāmatā ievērots 
hronoloģiskais princips – ap -
raks tīti cilvēki un notikumi, 
sākot no senatnes līdz mūsdie-
nām. Grāmatā aprakstīti Rūsiņš, 
Valters fon Pletenbergs, Hercogs 
Jēkabs, Krišjānis Barons, Oskars 
Kalpaks, Valdemārs Baumanis, 
Gunārs Astra, Edgars Kauliņš, 
Kārlis Skrastiņš u.c. Atraktīvi, ar 
piedzīvojumu garšu rakstītie 
stāsti uzsver un atklāj ne vien 

konkrētā cilvēka likteni, bet arī 
raksturo Latvijas vēsturi ko  pumā.

***

Andrejs Kavacis 
Baltu senvēsture
Tauta bez savas vēstures zi -

nāšanām ir kā bērns bez vecā-
kiem, kuram var iestāstīt, ko vien 
grib. Kaut kas tāds ir noticis ar 
baltu tautām. Modernā vēsture 
tām ir nozagusi pirmdzimtības 
patiesību, līdz ar to laupot goda 
un cieņas pilnu stāvokli Eiropas 
attīstības vēsturē. Ņemot vērā 
baltu senvēstures dziļumu un 
pla  šumu, autors necer sniegt 
visap tverošu un izsmeļošu vēs-
turisku aprakstu, bet gan kons-
truktīvu, droši zināmu faktu 
kopsavilkumu, kas dod ieskatu 
baltu senvēsturē un būtu lieto-
jama skolās, mācot vēsturi. 

***

Zigmārs Turčinskis 
Ziemeļvidzemes mežabrāļi 

1944.-1953. g.
Grāmata stāsta par Latvijas na -

cionālo partizānu cīņām Valkas 
apriņķī un Alūksnes apriņķa rie-
tumu daļā. Lasītāji var iepazīties 
ar Kārļa Mūsiņa, Arsēnija Drei - 
j alta, Aleksandra Sarjas, Ludolfa 
Eiklona un vairāku citu nacionā-
lo partizānu grupu darbību un 
likteņiem. Grāmata ilustrēta ar 
fo  togrāfijām un kartēm. Grāmata 
noder par uzskates materiālu, 
mācot vēsturi latviešu sestdie -
nas skolās.

MŪZIKA

Izlase
Leģendas Ziemassvētkos
Lielākā daļa no šajā izlasē ap -

kopotajām dziesmām ir tapušas 
un ierakstītas pagājušā gadsimta 
otrajā pusē, kad Latvijā valdīja 
pa  domju okupācijas režīms un 
Ziemassvētki nebija oficiāli atzīti. 
Latvieši tos vienalga svinēja, gan 

mājās, gan arī slepus un dažkārt 
arī atklāti apmeklējot baznīcas. 
Taču, lai dziesmas nokļūtu tā lai-
ka radio ēterā, tām bija jāiztur 
pamatīga cenzūra. Tāpēc vārdu 
Ziemassvētki šajās dziesmās ne -
atradīsiet, taču to nenotveramo 
un burvīgo svētku sajūtu gan. 
Dziesmas izpilda tautā iemīļoti 
izpildītāji, kuru vārdi komentā-
rus vairs neprasa. Daudzas no 
izlasē iekļautajām dziesmām pla-
šākai publikai agrāk nav bi  jušas 
pieejamas. Visas dziesmas ir to 
oriģinālajās versijās un līdz šim 
glabājušās Latvijas Radio un ska-
ņuplašu uzņēmuma „Melo dija” 
arhīvos.

***

Mūsu zelta dziesma
TV3 raidījumā „Mūsu zelta 

dziesma” ar skatītāju un ekspertu 
balsojuma palīdzību tika no -
skaidrotas pašas iemīļotākās lat-
viešu komponistu dziesmas. Šīs 
dziesmas oriģinālajā izpildījumā 
apkopotas CD. Klausītājam vien-
kopus tiek piedāvātas dziesmas, 
kas pēdējo četrdesmit gadu laikā 
sildījušas katra latvieša sirdi - 
Cie laviņa, Mēs pārtiekam viens 
no otra, Atdziedi dvēsele, Dū  die-
viņš, Pilsētā kur piedzimst vējš, 
Dzimtā valoda, Saule, Pērkons, 
Daugava, u.c.

***
Samovars
Vīteri
Folkloras kopas un kapelas 

„Vīteru” vārds Rēzeknē skan jau 
astoņus gadus, tomēr šis ir viņu 
pirmais albums. Tajā dzirdama 

daudzpusība, jaunības degsme 
un latgaliskais temperaments. 
Jaunieši spēlē vijoli, ermoņikas, 
kokli, cimbalu, dūdas un stabuli. 
Albumā ierakstītas skaistākās 
„Vīteru” izpildītās un Eināra Lip-
ska aranžētās latgaliešu tautas 
dziesmu melodijas. Pielikumā ir 
DVD ar nosaukumu „Samovars 
II”. Tajā – animācijas filmiņa 
dziesmai „Kundzeņš” un divi 
Sandras un Jāņa Staru veidoti 
foto stāsti dziesmām „Samovars” 
un „Atīdami Zīmassvātki”. 

***

Bolts susātivs
(Balta ēna)
Sovvaļnīks
Latgales „metālists ar maigu 

dvēseli” Sovvaļnīks jau labu lai-
ciņu duļķo Latvijas mūzikas ūde-
ņus, koncertē izdot albumus, 
skaļi aizstāvot latgaļu valodu un 
kultūru. Dziesmu teksti ir savu-
laik latgaliešu dzejnieka Ontona 
Kūkoja rakstītās vārsmas. Dzies-
ma, „Latgola” ir kārtīgs hārdroka 
gabals, sērīga „Īt muna tauta”, bet 
„Aizlīnej”, skan kā smaga balāde, 
savukārt dziesmā „Ryugta dvaša” 
jūtami folkmūzikas elementi. 
Gri bi uzzināt vairāk, lasi: 
www.sovvalniks.lv

                                                               

Šajā gaišajā namā jau divdesmit gadus atrodas Madonas 
mākslas skola. Līdz izsūtījumam uz Sibīriju tā bija Latvijas 
armijas pulkveža Andreja Kalniņa mājvieta. Mūsdienās 120 
Madonas novada bērni šeit apgūst mākslu. Mēs mīlam mūsu 
skolu un cienām tās vēsturi. Skolas bibliotēkas materiāli ir 
novecojuši. Aicinām novadniekus draudzīgā aicinājuma vārdā 
atcerēties mūsu skolu. Būsim pateicīgi saņemt dāvinājumā  
grāmatas par moderno mākslu, grafiku, etnogrāfiju, lietišķo 
mākslu. Grāmatas par trimdas latviešu māksliniekiem.

Madonas mākslas skolas direktore
Marika Zeimule

Madonas mākslas skola, Valdemāra bulvāris 3, Madona, 
LV-4801 Madonas nov. Latvija
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Raksti un fotogrāfijas adresējamas 
Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam, 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784

Katskiļu bērnu nometnē kokles spēli apgūst Krista Steele un 
Amanda Byron

Simtiem latviešu jauniešu 18. novembrī piedalījās lāpu gājienā Rīgā

Uzlēcošā zvaigzne latviešu mūzikas debesīs. Koklētāja Laima 
Jansone Minsteres latviešu centrāMēs mīlam Garezeru!

Tradicionālā kultūra piesaista arvien vairāk jauniešu, par to rūpējas biedrība "Latgaļu sāta"

Rotkalšana 3x3 nometnē Katskiļos vienmēr bijusi cieņā
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