
Vo lu me LXIII  Nr. 20 (5574) 2012. ga da 19. maijs – 25. maijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

MAY 19     

(Turpināts 7. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Ilze Garoza, speciāli Laikam

Komunikācijas un sadarbības 
veicināšana starp Amerikas lat-
viešu apvienību (ALA), tās bied-
riem un biedru orga ni zācijām, 
vietējo latviešu centru vajadzību 
apzināšana un ciešākas sadar-
bības veidošana ar vietējām or  ga-
nizācijām šo vajadzību ap  mie-
rināšanā, tie ir daži no galvenaji-
em ALAs darbības virzieniem 
nākotnē. Šie virzieni tika no -
sprausti ALAs 61. kongresā, kas 
norisinājās no 4. līdz 6. aprīlim 
Anarborā, Mičiganā. 

Kongress, kas šogad pulcēja ap 
70 ASV latviešu organizāciju 
pārstāvjus, ir galvenā lēmumu 
pieņemšanas institūcija Ameri-
kas latviešu apvienībā, kura lai-
kā tradicionāli tiek lemts par 
ALAs darba plāniem nākamajam 
ga  dam, kā arī tiek ievēlēta jau-
na apvienības valde. 

Mērķi nemainīsies, bet 
jāstip rina sadarbība

Kā savā uzrunā ALAs 61. kon-
gresa dalībniekiem pastāstīja 
ALAs līdzšinējais priekšsēdis Dr. 
Juris Mežinskis, aizvadītā gada 
laikā ALA ir veikusi plašu izpēti, 
lai noskaidrotu pašreizējo stā - 
  v o k  li latviešu organizācijās un 
izzinātu ASV latviešu sabiedrības 
šābrīža vajadzības. Vispirms ga -
da sākumā ALA savām biedru 
organizācijām izsūtīja aptaujas 
lapu, uz ko atbildes iesūtīja 74 
organizācijas. Turklāt 2012. gada 
janvārī un februārī ALA astoņos 
latviešu centros ASV sarīkoja 12 
„fokusgrupas” jeb pārrunas par 
vietējo organizāciju līdzšinējo 
sadarbību ar ALA, kā arī par to, 
kā to uzlabot priekšdienās. Tāpat 
viens no pārrunu tematiem bija, 
kas ir galvenās problēmas, ar ko 
saskaras vietējās latviešu orga-
nizācijas, kuŗu risināšanā, pēc 
pārrunu dalībnieku domām, 
ALA varētu palīdzēt.

Kopš Latvijas neatkarības at -
gūšanas ALAs galvenās prio-
ritātes ir bijušas latviešu valodas 
un kultūras saglabāšana ASV, kā 
arī palīdzības sniegšana un sa -
darbības stiprināšana ar Latviju. 
Kā par to pagājušā gada decem-
bra valdes sēdē vienojās ALAs 
valde, šie ALAs galvenie mērķi 
vismaz tuvākā laikā nemainīsies, 
tajā pašā laikā šobrīd ALAi 
vissvarīgākais ir veicināt un no -
stiprināt savstarpējo komu ni-
kāciju un sadarbību ar tās bied-
riem un biedru organizācijām. 

ALA: Esam sākuši dialogu, ko ir svarīgi turpināt

“Esam konstatējuši, ka ALAi ir 
laba slava Amerikas latviešos, 
bet ne visi zina, ko ALA dara. 
Tādēļ būtu jāpiestrādā pie 
informācijas aprites starp ALA 
un vietējiem centriem. Mums ir 
jāturpina izplatīt informāciju 
ierastās formās, bet vienlaikus 
jānodrošina informācijas pie-
ejamība jaunos forumos, pie-
mēram, Facebook un Twitter, lai 
uzrunātu gados jaunākos Ame-
rikas latviešus,” savu situācijas 
novērtējumu sniedz Mežinskis, 
pēc kuŗa iniciātīvas pērn tika 
sākts darbs pie stratēģiskās plā-
nošanas.

„Mēs esam uzrunājuši cent-
rus, un centri ir izrādījuši vēlmi 
atbildēt. Esam sākuši dialogu, 
ko mēs gribam turpināt, lai 
Ame rikas latviešu kultūrālo 
dzīvi padarītu interesantāku 
un sais tošāku, lai ALAs darbība 
at  skanētu un būtu izjūtama arī 
mazos centros,“ savu redzējumu 
par ALAs darbu nākotnē pēc 
kongresa izklāstīja jaunie  vēlētā 
ALAs priekšsēde Anita Bata -
raga.

ALAs spēks ir tās 
biedros

“ALA ir tik stipra, cik stipras ir 
tās biedru organizācijas,” šāda 
atziņa izskanēja pēdējā ALAs 
valdes sēdē pirms ALAs kon-
gresa. Šāda devīze ir arī pamatā 
ALAs centieniem nostiprināt 
sadarbību un atbalstīt savas 
biedru organizācijas, daļa no 
kuŗiem atspoguļojas ALAs pē -
dējā valdes sēdē pieņemtajos 
lēmumos, kā arī kongresā ap -
stiprinātajās rezolūcijās. Proti, kā 
izriet no ALAs sarīkotajām 
pārrunām par sadarbību starp 
ALA un vietējām latviešu orga-
nizācijām, šobrīd trīs aktu ālākie 
jautājumi, ar ko saskaras latviešu 
centri kā ASV Austrum krastā, tā 
Vidienē un Rie tum krastā, ir:

■ spēja nodrošināt daudzpusī-
gu un kvalitātīvu kultūras piedā-
vājumu, 

■ spēja piesaistīt jaunus biedrus 
un sabiedriskus darbiniekus, 

■ kā arī atbalsta pieejamība 
latviskajai izglītībai starp bērniem 
un pieaugušajiem. 

Reaģējot uz šīm vajadzībām, 
ALAs valde savā pavasaŗa valdes 
sēdē vienbalsīgi apstiprināja 
$5000 dolaru piešķīrumu TILTA 
ierosinātajai teātŗa izrādes 
„Gūsteknis pilī” tūrei 2012. gadā 
pa latviešu centriem ASV. Turklāt 
jūnija valdes sēdē plānots ap -
spriest ciešākas sadarbības ie -
spējas starp ALA un TILTS Lat-
vijas viesmākslinieku turneju 
rīko šanā. Tāpat, balstoties uz 
ALAs “fokusgrupās” izteiktajiem 
priek š   likumiem, kongress aici-
nāja pa  plašināt Kultūras nozares 
admi nistrēto atbalsta program-
mu mazajiem centriem un darīt 
to pieejamu visiem latviešu cen-
triem ASV. Kultūras jomā kon-
gress uzdeva arī ALAs valdei 
sadarbībā ar Apvienoto baltiešu 
komiteju (JBANC) panākt vīzu 
nosacījumu atvieglojumus vies-
māksliniekiem no Baltijas vals-
tīm. Tas, kā atzīst zinošas perso-
nas, ir ļoti svarīgs, tajā pat laikā 
sarežģīts uzdevums.  Tāpat kul-
tūras jomā tiks turpināts iesāktais 
darbs pie trimdas laika archīvu 
un materiālās kultūras jautājumu 

risināšanas, kas tika iesākts šogad 
ALAs sadarbībā ar Minesotas 
Universitātes Imig rā cijas vēstures 
pētniecības centru un mūzeju 
“Latvieši Pasaulē” rīkotajā Trimdas 
latviešu archīvu un ma  teriālās 
kultūras konfe rencē.

Latviskās izglītības jomā līdz-
šinējā izglītības nozares vadītāja 
un jaunievēlētā ALAs priekšsēde 
A. Bataraga paudusi apņemšanos 
līdz šāgada vasaras beigām ar 
atsaucīgu un pieredzējušu paida-
gogu palīdzību piestrādāt pie 
ALAs izglītības programmas un 
mācību materiālu papildināšanas 
un atjaunošanas, par ko sarunas 
tika iesāktas 2012. gada martā 
notikušajā ALAs skolotāju kon-
ferencē. Jāpiebilst, ka pēc A. 
Bataragas stāšanās ALAs priekš-
sēdes amatā par Izglītības noza-
res vadītāju ievēlēta Andra 
Zommere, kuŗas profesionālā 
darbība ir tieši saistīta ar izglītības 
vadību. Par saviem nākotnes 
plāniem ALAs Izglītības nozares 
vadītājas amatā A.Zommere 
saka: “Vispirms būs jānobeidz 
tādus darbus, kas aizsākti, lai 
latviešu skolām būtu pēc iespējas 
viss vajadzīgais, uzsākot darbu 
2012. gada rudenī.  Pēc tam ceru 
iepazīties ar mūsu skolu va -
dītājiem, darbiniekiem, lai kopā 
piestrādatu pie latviešu skolu 
vajadzībām, pie visa, kas nāks 
par labu mūsu bērniem.“ 

26 rezolūcijas – neviena 
ideo loģiska

Kopumā ALAs 61. kongresa 
delegāti apstiprināja 26 rezolūcijas 
un virkni ieteikumu, kas gal-
venokārt saistās ar apvienības 
iekšējo darbu, tajā skaitā, - uzlabot 
sakarus ar organizācijam, saziņai 
ar esošiem un poten ciāliem gados 
jaunākiem biedriem izmantot 
modernās tech noloģijas, kā arī 
atjaunot ALAs informātīvos 
ma teriālus. Kā savā uzrunā kon-
gresa dalībniekiem paskaidroja 
Rezolūciju komisijas vadītājs Ints 
Rupners: “Šogad pirmo reizi 
ALAs kongresu vēsturē nav 
iesniegta neviena ideoloģiska 
rezolūcija.” 

Reaģējot uz biedru skaita sa -
mazināšanos ALAs biedru orga-
nizācijās, ko apliecina ALAs veik tās 
aptaujas dati, kongresa delegāti 
aicināja Statūtu komisiju un Biedru 
nozari pārskatīt ALAs Statūtus un 
mainīt tos, samazinot nepieciešamo 
biedru skaitu delegāta vietas iegū-
šanai kong resā. 

Jaunievēlētā valde un biroja darbinieki. Pirmajā rindā no kreisās: Vaira Rozentāls, kasiere; Taira 
Zoldnere, Informācijas nozares vadītāja; Iveta Vesmane Felzenberga, Kultūras nozares vadītāja; 
Sarma Muižniece Liepiņa, Kultūras fonda vadītāja; Anita Bataraga, priekšsēde; Dace Eglīte, Biedru 
nozares lietvede; Ingrīda Valdmanis, finanču lietvede; Anita Juberte, ceļojumu programmu koordi-
natore; Ilze Garoza, Speciālo projektu lietvede. Otrajā rindā no kr.: Ēriks Krūmiņš, „Sadarbība ar 
Latviju” nozares vadītājs; Juris Mežinskis, sekretārs; Valdis Kārklis, Revīzijas komisijas loceklis; 
Roberts Šverns, Revīzijas komisijas loceklis; Mārcis Jansons, Revīzijas komisijas loceklis; Raits 
Eglītis, ģenerālsekretārs un biroja vadītājs.
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L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

Māte ir ģimenes sirds, un agrāk 
Latvijā svinēja Mātes dienu. To 
dēvēja arī par Baltās puķes dienu, 
jo šajā dienā, vismaz Rīgā, ielās 
vāca ziedojumus tuberkulozes 
apkaŗošanai. Ziedotājiem kā at -
zinību pie atloka piesprauda baltu 
pīpenes ziedu. Nekad netika pa -
sniegtas tagad tirgotāju reklāmē-
tās rozes un šokolādes kārbas.

 Kalorijām bagātās šokolādes 
kārbas neredzējām arī Toronto 
pensionāru saietā 10. maijā, kad 
ar dziesmām un deklamācijām 
pieminējām māti un viņas mī -
lestību. Saietu atklāja sarīkojumu 
vadītāja Liene Martinsone, dek-
lamējot tautasdziesmas par māti.

 Koris „Rota” vispirms nodzie-
dāja tradicionālo korāli „Gaišais 
rīts” diriģentes Irisas Purenes 
vadībā. Sekoja tautasdziesma „Es 

savai māmiņai” Pāvila Jurjāna 
apdarē. Gunāra Freidenfelda 
dzies  ma „Vecmāmiņai” ar Al -
frēda Krūkļa vārdiem bija veltīta 
vecmāmiņām un vecvec māmi-
ņām. Vēl koris dziedāja divas 
Aivara Šica dziesmas – „Mātei” 
ar Ilzes Kalnāres un „Tev, māt” ar 
Jāņa Valdmaņa tekstu un beigās 
Miķeļa Gruzīša „Pārdomu vējš” 
ar paša komponista vārdiem, 
liekot padomāt „par dienām, kas 
bija, un dienām, kas būs...”.

 Vija Vare izteiksmīgi deklamēja 
Andreja Eglīša „Ir māte mani 
mācījusi” un A. Krūkļa „Dziesma 
nenosalst”, nolasīja izvilkums no 
A. Brigaderes „Dievs, daba, 
darbs” par Anneli un viņas 
vecmāmiņu un beidzot Viļņa 
Plūdoņa dzejoli „Smaržas”.

„Rotas” koristes nodziedāja 

divas tautasdziesmas – „Silta, 
jauka istabiņa” un „Mēs bijām 
trīs māsiņas”.

Vīru ansamblis „Pusstunda” 
programmu sāka ar divām tau-
tasdziesmām – „Vai, māmiņa, vai 
māmiņa” un „Es dziedāju, ga -
vilēju”, sekoja Jāņa Sproģa „Vec-
māmuļa” un „Klusi, klusi ratiņš 
rūc”, kā arī Eduarda Rozen-
štraucha „Ai, māte Latgale”. Bei-
gās viņi visām mātēm simboliski 
dāvināja dziesmu „Ceriņi”, kuŗas 
komponists nav zināms, teksts – 
Green grow the lilacs atdzejo-
jums. Prieks bija redzēt, ka an -
samblis kļuvis prāvāks.

Beigās vēl jāpiezīmē, ka arī 
daudziem pensionāriem aizmir-
susies milzu starpība starp „vec-

māmiņu” un „vecmāti”...   
 da

Mātes diena vai Ģimenes diena?

Par ziedojumiem Piesaulei
Ir zināms, ka Bostonā un tās 

apkaimē dzīvo devīgi cilvēki, 
taču  rakstā ,,Piesaules ideālisms 
un saimnieciskās reālitātes”  š. g. 
Laika  12.-18. maija numurā 
paziņojums par ziedojumu trīs-
kāršošanu radījis pārpratumu. 

Skaidrības labad precīzēšu: 
kāds  labvēlis piedāvājis trīskār-
šot katru ziedojumu Piesaulei, 
kopsummai nepārsniedzot 
7500 dolaru.

I. G.

Kalamazū mākslinieki
Laika 12.-18. maija numurā 

rakstā ,,Izlaidums Kalamazū 
latviešu skolā” pieminētās māk-
slinieces vārds ir Nora Drapče 
(1887-1968), viņa mācī ju si glez-
niecību Kalamazū Mākslas insti-
tutā un saņēmusi pilsētas goda 
diplomu un balvu 1958. gadā. 
Viņas darbi atrodas Klīv landes 
mākslas institūta pastāvīgā kol-
lekcijā. 

Gleznotājs un grafiķis Nikolajs 
Riške (1904-1998) sagatavojis 
vairākas Kalamazū pilsētas in for-
mācijas lapas un brošūras. 
Viņa dzī  vesbiedre Irene Riške 
Latvijas Valsts Mākslas mūzejam 
dāvināja 20 mākslinieka darbus. 

Mākslinieks Ardis (Eduards) 
Vinklers (1907-2000) darinājis 
dekorācijas Jāņa Raiņa, Annas 
Brigaderes, Rūdolfa Blaumaņa, 
Anšlava Eglīša u. c. latviešu auto-
ru lugu izrādēm. Daļa viņa metu 
un skiču glabājas E. Smiļģa Teātŗa 
mūzejā Rīgā.

Ilze Šīmane, Kalamazū

Kļūdas labojums 
Vēlos norādīt uz kļūdainu 

tulkojumu šī gada Laika 18. 
numurā. Pirmās lappuses rak-
sta „Jaunumi no Amerikas 
baltiešu brīvības līgas” tur-
pinājumā 3. lappusē minēts 
līgas pieņemtās rezolūcijas 
„Aicinājumu Krievijas iedzī-
votājiem... paust idejas, kas 
vieno visas pasaules cilvēkus, 
kuŗi mīl mieru.” Pareizi jābūt 
„...paust vērtības (values), kas 
vieno visas pasaules cilvēkus, 
kuŗi mīl brīvību (freedom).”

Patiesā cieņā
Teodors Lilienšteins,

 Amerikas baltiešu brīvības 
līgas (Baltic American Freedom 

League) direktors

VAI AIZVADĪTĀ GADA SKAISTĀKĀ GRĀMATA
 JAU IR JŪSU GRĀMATPLAUKTĀ?

CEĻĀ PIE JUMS 

Z. fon Fegezaka grāmatu SENČI UN PĒCTEČI varat iegādāties Latvijas 
grāmattirdzniecības vietās, arī Okupācijas mūzeja grāmatu galdā.

Redakcija mīļuprāt jums šo grezno izdevumu izsūtīs pa pastu. 
Maksa, ieskaitot pasta izdevumus, uz ASV – USD 56,-, 

uz Eiropas valstīm – Eiro 35,-.
Sazinieties ar redakciju; tālr. - +371 67326761, + 371 29439423, 

e-pasts: redakcija@laiks.us

P.S. Eduarda Silkalna recenziju par Z. fon Fegezaka grāmatu varat izlasīt
 www.laiks.us sadaļā recenzijas.

Viktors Štraubs
NEZIŅAS GADI

JAUNAS 
GRĀMATAS

Sekojiet reklāmai!
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Cik daudz Latvijā cilvēks, ko 
patiešām interesē kultūra, zina 
par trimdā radīto mākslu? 
Iespējams, ne pārāk daudz. Var-
būt pazīst klasiķus – Augustu 
Annusu, Voldemāri Toni, Lu -
dolfu Libertu, Jāni Kalmīti un 
Sigismundu Vidbergu, kā arī 
Dainu Dagniju, Lari Strunki un 
Raimondu Staprānu, kuŗiem bi -
jušas izstādes Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā (LNMM). Kopš 
1981. gada, kad Klāva Sīpoliņa 
fonds Ārzemju mākslas mūzejā 
Rīgā ar panākumiem sarīkoja 
pirmo trimdas mākslas skati, 
LNMM ir apmēram simts ASV, 
Austrālijas, Austrijas, Kanadas, 
Lielbritanijas, Vācijas un Zvied-
rijas mākslinieku darbu kollekci-

Trimdas mākslas lielizstāde Rīgā
ja. Igaunijas mākslas mūzejā 
KUMU 2010. gadā tika rīkota 
vērienīga izstāde „Igauņu māksla 
trimdā”, kas piesaistīja skatītāju 
uzmanību, un izstādes katalogs 
ieguva Igaunijas Nacionālās 
bibliotēkas balvu „Gada skaistākā 
grāmata”. 

LNMM darbiniekiem radusies 
iecere 2013. gada pavasarī un 
vasarā izstāžu zālē „Arsenāls” 
rīkot izstādi „Latviešu māksla 
trimdā”. Laika gaitā mūzejā 
izveidojies stilistiski un tematiski 
daudzveidīgs gleznu krājums – 
mākslinieki un kollekcionāri 
daudzus mākslas darbus dāvi-
nājuši, daži arī pirkti. Austrāliju 
pārstāv Lidija Dombrovska 
Larsena, Mārtiņš Gauja, Haralds 

Norītis, Venita Salnāja, Imants 
Tillers, Reinis Zusters; Kanadu 
– Ēriks Dzenis, Imants Reinholds, 
Ilgvars Šteins, Jānis Zuntaks; 
ASV – Annusu dzimta, Vol de-
mārs Avens, Laimons Eglītis, 
Jānis Kalmīte, Fridrichs Milts, 
Ģirts Puriņš, Gerda Roze, Rai-
monds Staprāns, Edvīns Straut-
manis, Sigurds Vīdzirkste; 
Eiropu – Kārlis Neilis, Niklāvs 
un Laris Strunkes, Juris Soikans, 
Leo Janis Briedītis, Laimonis 
Mieriņš, Valdemārs Tone u. c. 
Paredzēts izdot arī apjomīgu 
katalogu. 

LNMM lūdz atbalstīt izstādi 
„Latviešu māksla trimdā” un tā 
krājuma veidošanu, papildinot 
to ar mākslas darbiem, gan fi -

nanciāli, gan piedāvājot doku-
mentāro materiālu: 

Izstādē būs eksponāti no topošā 
Cēsu Trimdas mākslas mūzeja 
un privātām kollekcijām, tomēr 
joprojām daudzu mākslinieku 
daiļrade ir skopi pārstāvēta. 
Īpaši LNMM interesē jaunāko 
paaudžu mākslinieki, kuŗi 
māksliniecisko izglītību guvuši 
mītnes zemēs.

Apjomīga kataloga izdošanai 
daļa līdzekļu jau ir, taču lūdzam 
privātpersonas, ārzemju fondus 
un organizācijas ar ziedojumiem 
atbalstīt tā izdošanu. 

Katalogam svarīgs doku-
mentārais materiāls – fotografi-
jas (arī digitālās) kā laikmeta 
liecības, kas atspoguļo ne tikai 

māksliniekus, bet arī radošo pro-
cesu un vidi.

Latvijas Nacionālais mākslas 
mūzejs ir lielākā latviešu 
mākslas krātuve pasaulē, kas 
pilda savu misiju apzināt un 
uzkrāt izcilāko mākslinieku 
radītās vērtības ne tikai Latvijā, 
bet arī ārpus tās robežām, kur 
mīt tautas radošais gars. 

Izstādes kurātore ir Dr. art. 
Dace Lamberga; tālr.: 
+37167357404, kabatas tālr.: 
+37129437163; e-pasts: Dace.
Lamberga@lnmm.lv Mūzeja 
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 
10a, Rīga LV 1010 

Māra Lāce, 
Latvijas Nacionālā mākslas 

mūzeja direktore
 

Dziesmu svētkos Milvokos ai -
cināts piedalīties jauktais koris 
„Ogre”. Korim būs koncerts 6. 
jūlijā teātrī Pabst. „Ogre” pie-
dalīsies arī dziesmu svētku at -
klāšanā, garīgā koncertā un 
kopkoŗu koncertā.

Kori dibināt 1972. gada sep-
tembrī Ogres trikotāžas kom-
binātā ierosināja mākslinieciskās 
daļas vadītājs Gunārs Freidenfelds 
un diriģenti Maija Rožlapa un 
Romualds Gibners. Jau nākamā 
gadā koris piedalījās Dziesmu 
svētku simtgades svinībās, un 
svētku gājiena laikā Rīgas ielās 
skatītāji ar gavilēm un aplausiem 
sveica kombināta koristus.

Jauns posms koŗa dzīvē sākas 
1974./75. gada sezonā, kad koŗa 
vadību uzņēmās diriģents Jānis 
Zirnis. Koŗa repertuārs kļuva 
daudzveidīgāks, tajā bija klasiskā 
un laikmetīgā mūzika, latviešu 
tautasdziesmas. Koris uzvarēja 
Ogres rajona koŗu skatē 1977. 
gadā, iekļuva Dziesmu svētku 
koŗu konkursa finālā un ieguva 
godalgoto 2. vietu. Pēc trim gad-
iem, 1980. gada Dziesmu svētkos 
Mežaparka estrādē daudzu 
tūkstošu lielais kopkoris sumināja 
Jāni Zirni un Ogres trikotāžas 
kombināta kori – uzvarētāju 
jaukto koŗu grupā. Korim 1981. 
gadā tika piešķirts Tautas koŗa 
nosaukums. Jāņa Zirņa vadībā 
koris piedalījies visos turpmākajos 
Latvijas Dziesmu svētkos, skatēs 
vairākkārt iekļūstot laureātu 
godā. Dziesmu svētkos 2008. 

„Ogre” – XIII vispārējo latviešu Dziesmu svētku ASV viesu koris

gadā koris piedalījās Dziesmu 
kaŗu finālā un ieguva 12. vietu. 
Šajos svētkos koris ieguva arī 
pirmo vietu latviešu tautas  -
tērpu skatē.

Koris piedalījies vairākos starp-
 tautiskos konkursos: Starp-
tautiskajā koŗu mūzikas konkur -
sā Ventspilī (1992); Olomoucas 
dziesmu festivālā Čechijā (2004), 
iegūstot divas zelta medaļas; 
Starptautiskajā koŗu festivālā 
Vespremā, Ungārijā, (2005), kur 
iegūta speciālbalva; E. Grīga 
starp  tautiskajā koŗu konkursā 
Bergenā, Norvēģijā, (2007).

Korim bijuši koncerti gan 
Latvijā, gan citur – Ukrainā 
(1984), Moldovā (1985), Vācijā 
(1990), Baltijas valstu un ASV 
koŗu festivālā Bridges of Song 
Tallinā (1991), Latvijas un 
Dānijas koŗu festivālā Eversmiling 
Liberty (1993), starptautiskā 
festivālā Musichoridanse Fran  -
cijā (2009).

Koris „Ogre” ir vienīgais Lat-
vijas koris, kas piedalījies visos 
Baltijas un Ziemeļvalstu Dzies-
mu svētkos, kuŗu dibinātājs bija 
Imants Kokars. Pirmie svētki 
notika 1995. gadā Rīgā, turpmā-

kie – 1997. gadā Gotlandē 
(Zviedrija), 2000. gadā Skienā 
(Norvēģija), 2002. gadā Klaipēdā 
(Lietuva), 2008. gadā Tartu 
(Igaunija), 2010. gadā Reikjavikā 
(Islande). Šogad svētki notiks 
Helsinkos, Somijā, 2015. gadā 
pirmajā norises vietā – Latvijā, 
lai svinētu 20 gadu jubileju.

Koŗa repertuārs ir daudzveidīgs, 
tajā ir dažādu laikmetu un tautu 
klasiskā, garīgā un tautas mūzika, 
kā arī mūsdienu populārā 
mūzika. Koristi īpaši iemīļojuši 
izcilus klasikās mūzikas skaņ-
darbus – P. Barisona „Brīnum-
zeme”, I. Kalniņa orātoriju „Dzej-
nieks un nāra”, A. Bruknera 
„Messe in C”, M. Duruflē 
„Rekviēms”, Š. Guno „Messe 
Solennelle”, K. Orfa „Carmina 
Burana”, Dž. B. Pergolezi „Stabat 

Jauktais koris „Ogre”

Mater”, K. Sen-Sansa „Ziemas-
svētku orātorija”, A. Vivaldi 
„Gloria”, F. Mendelszona-Bartol-
di nepabeigtā orātorija „Kristus”, 
Dž. Verdi „Stabat Mater” u. c. 
Piedaloties Ogres Mūzikas svēt-
kos, dziedātas neskaitāmas 
pasaules populārās opermūzikas 
pērles. Sava nenogurdināmā 
diriģenta Jāņa Zirņa vadībā koris 
nemitīgi apgūst jaunu re  per-
tuāru.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas korim paspārni deva Ogres 
pilsētas dome, vēlāk Ogres 
kultūras centrs. Koris ar lepnu-
mu nes savas dzimtās pilsētas 
vārdu – „Ogre”, to vēl aizvien 
vada Jāzepa Vītola Latvijas mū -
zikas akadēmijas profesors Jānis 
Zirnis, koŗmeistare ir Irīna 
Michailovska, koncertmeistare – 

Dzintra Vīcupe.
Koris aizvada jau 40. sezonu, 

taču dziedātāji vienmēr ir sirdī 
un garā jauni. Korim labprāt 
piepulcēja jauni dziedātāji, viņi ir 
koŗa cerība un nākotne. 

Dziedāšana korī ļauj piedzīvot 
to svēto atklāsmi, svētuma sajūtu, 
par kādu stāsta dzejnieks Imants 
Ziedonis: „Reiz tur ar filmēšanas 
grupu bijām... Es sajutu, ka man 
mati ceļas stāvus, jā, ceļas stāvus... 
Lielais koris dzied, un es kā 
enerģijas bumbā esmu iekšā, 
tādā milzīgā akumulātorā, kaut 
kas kosmisks. Kāpēc dziedātāji 
tai korī, visu dienu nīkdami, 
nenogurst? Tad es sapratu, kāpēc 
viņi nenogurst. Viņi tīrā enerģijas 
ķīselī dzīvo.”

Dziesmu svētku Rīcības
 komiteja

 Ierodoties Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrībā, 30. marta vakarā 
mazo izstāžu istabā, ciemiņus 
sagaidīja divas dīvas. Taisnību 
sakot, tie bija manekeni, kas 
ietērpti krāšņos, Latvijas Na -
cionālās operas aizdotos kos-
tīmos. Vakara rīkotāji bija arī 
izdomājuši noorganizēt loteriju, 
kas iepriecināja viesus, bet visus 
vilināja iespēja noklausīties un 
noskatīties operu ārijas. Ar 
sagādātajiem atspir dzināju-
miem ieņēmām vietu lejas zālē. 
Pēc Sandras Milevskas īsa 
ievada, Kristīnes Opolais, Elīnas 
Garančas un Maijas Kovaļevskas 
balsis skaņu ierakstos saviļņoja 

klausītājus, ļāva atraisīties no 
darbadienas ātrā soļa un mierīgi 
izbaudīt piektdienas vakaru 
draugu un paziņu lokā. Sakarā 
ar Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības 120. jubilejas gadu,  
filadelfiešiem nav sveši savie-
sīgie vakari, un visi bija patī-
kami pārsteigti, kad viens no 
mū  sējiem, Ivars Stonins, kas 
pro fesionāli strādājis ar oper-
dziedātāju Maiju Kovaļevsku, 
dalījās savās pārdomās un 
vērojumos par opermākslu.  

Starp izrādītiem filmu frag-
mentiem jautājumi un sarunas 
turpinājās raitas un vieglas. 

Laila Z. Medne

Operas vakars 
biedrībā

Pārdomās dalās Ivars Stonins Izrāžu kostīmi no Latvijas Nacionālās operas
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Kārlis Vanags savu jubileja 
svinēja tieši dienā, kad pirms 
90 gadiem dzimis – 12. aprīlī. 
Svinības notika radu un draugu 
pulkā Rockville Centre restorā-
nā Prime Catch Ņujorkā. No 
Mineapoles ieradās pameita 
Rita Šulce, bet brālis Pēteris 
diemžēl laikus nepaspēja at -
braukt no Latvijas dokumentu 
sarežģījumā dēļ.

Kārlis Vanags daudzus gadus 
bijis aktīvs Virsnieku apvienībā, 
Rotas saimniecībā, Daugavas 
Vanagu apvienībā, ir Ņujorkas 

Šopavasar 6. Maijā Ņujorkas 
un apkaimes latvieši – tie, kuŗiem 
vienmēr rūpējusi latviešu māk  - 
s las pastāvēšana un tālāk vei-
došanās – ar dziļu  novērtējumu 
pieminēja gleznotāju  ainavnie-
ku Alfredu Krūkliņu (1912-
1998) viņa 100. dzimšanas die-
nas atcerē. Atcerējās un pieminēja 
ne tik vien savpatīgā mākslas 
devuma, bet arī viņa radošā ra -
žīguma un sabiedriskās aktī-
vitātes dēļ. Jau kopš 1950. ga -
diem līdz sava raženā mūža 
beigām, ar rēgulāri rīkotām solo 
skatēm, neiztrūkstošo līdzdalību 
Ņujorkas latviešu mākslinieku 
grupas un Daugavas vanagu 
mākslas sekcijas izstādēs, kā arī 
lielajās latviešu kopizstādēs visa 
Amerikas kontinenta mērogā, 
viņš ierindojas mūsu visaktīvāko 
mākslinieku pulkā. Tāpat viņa 
pašaizliedzīgais darbs latviešu 
kultūras notikumu organizēšanā, 
darbojoties ALAs Kultūras 
birojā un īstenojot vērtīgu izstāžu 
projektus, kā arī piedaloties 
Latviešu mākslinieku apvienības 
(ALMA) izveidošanā, Alfredu 
Krūkliņu iekļauj to latviešu 
kultūras sekmētāju lokā, kas it 
kā ar burvju zizli lika uzplaukt 
laikmetam, kuŗu tagad – gluži 
nostalģiski – vedas apzīmēt par 
svešatnes kultūras rosmju „ziedu 
laikiem”. 

Alfreds Krūkliņš  bija dzimis 
ainavnieks un ainavas temai 
palika uzticīgs visu savu radošo 
mūžu, tāpat kā viens no no -
zīmīgajiem latviešu nacionālās 
mākslas pamatlicējiem un dau-
dzu latviešu gleznotāju – gal-
venām kārtām  ainavnieku – 
izaudzinātājs  Vilhelms Purvītis 

(1872-1945), kuŗš pats bija 
veidojies ainavu glezniecības 
dominējošā laikmetā visā 
Rietumu mākslā. Taču Al  freds 
Krūkliņš nav Vilhelma Purvīša 
„izaudzināts”, jo Latvijas mākslas 
akadēmijā – pirms bija jānokalpo 
ar Latvijas likumu paredzētie di  -
vi kaŗaklausības ga  di – paguva 
apgūt vienīgi tā saucamos 
obligātos priekšmetus Kārļa 
Miesnieka un Ludolfa Liberta 
vadībā. Pēc kaŗa dienesta jaunais 
mākslinieks, uzklausot sava tēva 
padomu, sāk archi tektūras studi-
jas Latvijas Uni versitātē, bet 
glezniecību turpina mācīties 
fakultātes mākslas darbnīcā. 

Otrā pasaules kaŗa notikumu 
izraisītie otrreizējas padomju 
okupācijas draudi visam pārvelk 
svītru, jo arī Krūkliņš, tāpat kā 
daudzi tūkstoši, dodas bēgļu 
gaitās. Pēc Vācijas nometnēs pa -
vadītajiem gadiem jaunais māk -
s linieks ar jau Latvijā nodibināto 
ģimeni 1949. gadā dodas uz 
Savienotām Valstīm, kur Ņu -
džersijas pavalstī dienišķo maizi 
pelna architektūras plānošanas 
darbā, līdztekus ar visu sirdi un 
dvēseli nododas savai mākslai. 
Tajā jau kopš pašiem sākumiem 
galveno vietu sāk ieņemt ainava.

Ņemot vērā, ka tajā pašā 
laikposmā dzimtenē komūnisma 
ideoloģijas mērķiem noderīgā 
un bieži vien klaji pakalpīgā 
figūrālā glezniecība ainavu bija 
nobīdījusi tikpat kā pabērna 
lomā, Alfreda Krūkliņa turpmākā 
nodošanās šim žanram un viņa 
savpatīgais pienesums latviešu 
glezniecības pūram pelna vēl jo 
augstāku novērtējumu. 

Ainava, ar kuŗu Krūkliņš ir 

Alfreda Krūkliņa simtgadē            
iemantojis savpato vietu mūsu 
mākslā, ir gadiem ilgu vērojumu 
un meklējumu rezultāts. Dzīvojot 
tik tuvu pasaules mākslas cen-
tram Ņujorkai, kur vienlaikus 
iespējams būt saskarē kā ar 
vēstures gaitā saglabātām, pār-
bau  dītām mākslas vērtībām, tā 
ar jauniem pavērsieniem un 
neskaitāmiem gluži „viendie-
nīgiem” uzbangojumiem, Krūk-
liņš, tāpat kā daudzi mākslinieki, 
ir varējis gūt vērtīgus rosinājumus 
jaunu ceļu meklējumiem un 
svaigas mākslinieciskās domas 
virzībai. 

Kaut arī izteikdamies visai 
abstraktā gleznieciskā valodā, 
Alfreds Krūkliņš savās ainavu 
variācijās ir saglabājis saikni ar 
dabā gūto pārdzīvojumu un 
iedzīvinājis noskaņu nianses,kas 
spēj uzrunāt gleznas aplūkotāju. 
To nenoliedzami sekmē viņa 
izjusti noskaņotā krāsu gamma. 
Vispār Krūkliņa dabiski izjustais 
tonālitātes izsmalcinājums uzlū -
kojams par viņa mākslas „spēka 
punktu”.

Lielākā daļa ainavu komponē-
tas Kārkliņam raksturīgā joslai-
nā sadalījumā: mierīgi ieklātai 
debessjoslai pretstatījumā slā-
ņainās, tonāli noskaņotās ener-
ģiskās faktūrās gleznota zemes 
josla ar vispārinātiem paugurieu, 
meža skupsnu, reizēm arī ēku, 
aprādījumiem, ik vienā gleznā ar 
savādāku, īpatnēji subtīli variētu 
tonālitāti. Ja agrīnākajos darbos 
valda lielāka rokraksta trauk  - 
s mainība, arī krāsu pretmetu ak -
centējumi, tad vēlākajos izjū-
tamas mierīgākas strāvas, kas 
izpaužas kā tonālo pretmetu 
izlīdzinājumā, tā plašāku otas 

ieklājumu radītā viengabalainī-
bā. Maigi pelēkzaļi toņi, siltāku 
pretmetu iedzīvināti, reizēm 
sabiezinās, ainavu gremdējot it 
kā satumsušā krēslainībā. Citā 
gleznā ainava it kā iznirst siltu, 
smilšainu toņu radītā dūmakainā 
izgaismojumā. 

Tonālitātes bagātināšanai un 
gleznas virsmas aktīvizēšanai 
mākslinieks reizēm izmanto 
šķietami pārdrošas, tomēr sa -
skanīgi risinātas pagleznojumu 
un pārgleznojumu radītas ko -

lorīta vibrācijas. Krūkliņa labā-
kajos veikumos ainava no vizuāla 
pieredzējuma pārtop noskaņas 
vēstījumā, no kuŗa runā pa -
tiesīgums. Un tieši šī noskaņa, 
kuŗā bieži ieskanas melancholi-
jas iekrāsots apakštonis, gleznas 
aplūkotāju uzrunā vispār lie ci-
nošāk.

Un jaukākais – mākslinieka 
psīchē pārradītajam „dabas 
stāstam” izstādēs nekad netrūka 
cienītāju un „iekārotāju”.

Eleonora Šturma

Lai gan aizņemts ar daudziem 
citiem darbiem, galdniecības 
meistars un mūziķis Ilmārs 
Vilmanis Floridā vēl vienmēr 
atrod laiku darināt kādu kokli. 
Viņš pats ir liels kokļu spēles 
entuziasts un vada Floridas St. 
Pētersburgas latviešu biedrības 
koklētāju grupiņu, pats arī 
kuplina dievkalpojumus ar kokļu 
mūziku. Dzirdot no Sandras 
Ķuzes, koklēšanas skolotājas, ka 
Toronto “Valodiņas”  skolā vēl 

vienmēr visāda vecuma bērni 
mācās kokļu spēli, bet kādreiz 
trūkst labu instrumentu, viņš 
nodod vienu no pašdarinātām 
koklēm Ariānai Liepiņai, dāvinot 
to “Valodiņai”. Tā Vilmaņa kokle 
ar numuru 64 tiek  pārvesta no 
Floridas un “Valodiņas” izlaidu-
ma dienā, 2012. gada 11. maijā 
tika pasniegta skolotājai Sandrai 
Ķuzei.

Vilmaņa kokles mazliet atšķiras 
no klasiskām latviešu koklēm, jo 

Kārlim Vanagam 90 gadu jubileja 

draudzes loceklis. Atmodas laikā 
Kārlis ar dzīvesbiedri Zentu 
(viņa jau aizsaulē) savās mājās 
bieži izmitināja viesus no 
Latvijas. Kārlis Vanags vienmēr 
Katskiļu Brāļu kapos piemiņas 
brīdim kapusvētkos sagatavo 
skaņu sistēmu. Viņš vēl arvien ir 
fiziski ļoti stiprs, piedalās sēdes, 
strādā dārzā, palīdz kaimiņiem 
un vada savu automašīnu. No -
vēlam viņam spēku un labu 
veselību vēl daudzus gadus.

Ēriks Niedrītis

Alfreds Krūkliņš

Kārlis Vanags

Kokle Valodiņai

parasto koka tapiņu vietā viņš 
lieto dzelzs tapiņas. Sākot eks-
perimentēt ar kokļu būvi Floridā 
1970.  gados, Ilmārs Vilmanis 
tūlīt atzina, ka ļoti karstā un 
mitrā klimata dēļ ar koka tapiņām 
ir gandrīz neiespējami kokles 
noskaņot, lai tās noturētu pareizo 
toni gaŗāka koncerta laikā. 
Meistars nesen pabeidza savu 72.  
kokli un cer, ka šo vasaru varēs 
atlicināt laiku, lai  darinātu vēl 
vairākas kokles, jo pieprasījums 
ir liels, un daudzi no bijušiem 
kokļu meistariem, kas ar instru-
mentiem apgādāja Ziemeļ-
amerikas koklētājus, ir aizgājuši 
viņsaulē.
 Gunārs Liepiņš

Kokļu meistars Ilmārs Vilmanis 
Floridā ar pašdarināto kokli

Ariāna Liepiņa pasniedz Ilmāra Vilmaņa dāvāto kokli Valodiņas 
koklēšanas skolotājai Sandrai Ķuzei 2012.g. 11. maijā, “Valodiņas” 
izlaiduma akta laikā
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Grandrapidu latviešu biedrības 
valde aicināja 6. maijā biedrības 
namā svinēt Pavasaŗa svētkus. 
Sarīkojumu ievadīja biedrības 
valdes priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa ar īsu uzrunu. Viņa 
apsveica viesus, pateicās pro-
grammas dalībniekiem, mielasta 
gatavotājiem un pastāstīja, par 
paveikto un nākamiem sarī -
kojumiem. Uzrunas beigās bied-
rības priekšniece paziņoja, ka 
Grandrapidu latviešu biedrības 
pilnsapulcē Olgai Jansonei par 
izcilo darbu latviešu sabiedrības 
labā piešķirts goda biedres 
nosaukums, un pasniedza viņai 
atzinības rakstu.

Biedrības sarīkojumu daļas 
vadītāja Rūta Puriņa, program-
mu ievadot, teica, ka šis ir 
dziesmu gads, jo Milvokos jūlija 

sākumā notiks XIII vispārējie 
latviešu Dziesmu svētki ASV. 
Dziesma un latviešu dainas 
vienmēr vienoja tautu, saistīja 
paaudzes, tām ir liela garīgā 
vērtība. Dzejnieks Edvarts Virza 
teicis, ka dziesma ir latviešu 
kultūras māte. Anita Ruperte 
deklamēja Erika Gravas dzejoli 
„Maijā”, biedrības dziesmu 
ansambļa dalībnieki – Nellija 
Barkāne, Vija Bovle, Anna Kalēja, 
Uldis Kalējs, Ivars Petrovskis un 
Jānis Rikāns – nodziedāja četras 
populāras dziesmas, Vijai Bovlei 
spēlējot klavieŗpavadījumu. 
Bagātīgo mielastu gatavoja Daina 
Grīnenberga, atspirdzinošus 
dzē   rienus sagādāja biedrības 
dāmas Lidijas Tarbunas vadībā.

Z. Zadvinskis

 

Grandrapidu latviešu biedrības Pavasaŗa sarīkojuma dalībnieki. 
Sēž no kreisās: Nellija Barkāne, Dr. Līga Gonzalesa, Anna Kalēja, 
Anita Ruperte; stāv: Ivars Petrovskis, Vija Bovle, Jānis Rikāns, 
Rūta Puriņa, Uldis Kalējs

Pavasaŗa sarīkojums Grandrapidos

Tas iesākās ar skaistu, saules 
apmirdzētu rītu, kad pulcējāmies 
Sv. Pēterburgas draudzes svēt-
brīdim un brokastīm Latviešu 
biedrības namā. Pati telpa, krāš-
ņiem ziediem rotāta, iepriecināja 
ikvienu atnācēju. Mijās sav-
starpēji Lieldienu prieka vēlējumi. 
Kas tad īsti izraisīja šo prieku? 
Priecājamies par dabas atmodu, 
par visu jaunu un skaistu. Tomēr 
pāri skan prieka sveiciens: „Kris-
tus ir augšāmcēlies!”. Ar šo prieka 
vēsti mācītājs Aivars Pelds 
ievadīja svētbrīdi, kuŗā bez saī-
sinātas liturģijas, mācītāja svēt-
runas, svēto rakstu lasī jumiem 
(Pēteris Ozols), tika jūsmīgi dzie-
dātas dziesmas „Ak, tu priecīgā”, 
“Klints, tu esi mūžīgā”, „Kristus ir 
cēlies”, „Ak, diena gaišā, lielā”, 
„Es zinu, dzīvo Glābējs mans”. 
Mūsu draudzes ērģelniece Alek-
sandra Rituma spēlēja klavieŗu 
pavadījumu visiem dziedā-

Mūsu prieks
jumiem. Turpmākā norisē jaut-
rību izraisīja skaistāko krāsoto 
olu godalgošana, kuŗas izvērtēja 
komisija – Rasma Adams, Māris 
Prāvs un Richards Rollis. Pirmo 
godalgu ieguva Antoņina Ki -
baldidcha, otro – Ingūna Ozo la 
un trešo – Aivars Vilem sons. Jau 
pirms Lieldienām mūsu mācītājs 
ierosināja: ”Kā būtu, ja dāmas 
ierastos Lieldienu cepurēs?” Šim 
aicinājumam bija laba atsaucība, 
kas ienesa līksmu noskaņu, jo 13 
dāmas ieradās košās cepurēs. 
Klātesošie atnesa „groziņus” 
brokastīm un arī olas, kuŗas tika 
katram no 60 atnā cējiem, jo bija 
jāpiedalās olu „kaujās”. Sa -
draudzībā baudījām atnestos 
gardumus. Ar priecīgām un 
pateicīgām sirdīm devāmies 
mājup, jūtot, ka mūs vieno 
Kristus mīlestība – šīs lielās die-
nas kopā saucēja.

Skaidrīte Prince

Ariāna Liepiņa un Daina Jumiķe izskatās lieliski!

Veselu mēnesi izstāžu zāles 
„Arsenāls” otrā stāva radošā darb-
 nīca atvēlēta Rudītei Dreimanei, 
savdabīgai māksliniecei, kuŗas 
īpatais rokraksts un pasaules attē-
lojums savulaik nebija ērts ne viņai 
pašai, ne izstāžu vērtētājiem un jo 
sevišķi mākslas „policistiem” no 
kompartijas mājas.

Viņa ienāca glezniecībā 1970. 
gados, kad katrs mākslinieks 
meklēja savu personisko izteiks-
mi un rokrakstu, vēl vairāk 
sadrumstalojot tā laika mākslas 
kopainu, akcentējot dekorātīvis-
mu, krāsu dominanti pār sižetu.

1973. gadā Rudīte Dreimane 
beidza Latvijas Mākslas akadē-
mijas Glezniecības nodaļu vienā 
laikā ar Helēni Heinrihsoni un 
Anitu Melderi. Tā kā abas bija  
draudzenes, māksliniece glezno-
ja ļoti līdzīgi Helēnai Hein-
rihsonei. Pat nevarēja īsti apjaust, 
kuŗa no kuŗas patapinājusi 
izteiksmi. Viņas gleznoja lielos 
spilgtu krāsu viendabīgos lauku-
mos, uzsveŗot gleznas plakni un 
ignorējot tradicionālo krāsu 
tonālo niansētību, materiālismu, 
dziļumu, telpu. Ārējās formas 
bija tuvas aplikācijām.

Sākotnēji Rudīte Dreimane 
sižetus saviem darbiem ieraudzī-
ja dzīves ikdienas ritējumā ar 
jēgpilno nozīmi mūsu mūža die-
nās. Lēnītēm viss liekais tika 
atmests, cilvēku un lietu ārējie 
veidoli vienkāršojās, pārtapdami 
par izteiksmīgiem siluetiem. Arī 
stāstījums kļuva arvien īsāks un 
īsāks. Tas bija tik nepierasti, 
neordināri, nedz arī ātri uztveŗa-
mi savā vienkāršībā, ka jautās pat 
formālisma draudi. Māksliniece 
atsaucās uz svarīgiem notiku-

miem, taču viņas skatījums da  žu 
acīs likās jau draudīgs, ja jau tur 
nevar saskatīt kaut vai mājienu 
uz ideoloģisko pareizību. Mākslas 
dienu un Rudens izstādēs viņas 
darbus ar iebildēm pieņēma gan 
(viena no viņas lielākajām aiz-
stāvēm bija Džemma Skulme), 
taču centās noslēpt no aizdomī-
gām acīm. 

Kā augstākais daiļrades sāku-
ma perioda darbs uzskatāms 
1980. gada gleznojums „No glez-
notāju Heinrihsonu dzīves”, kuŗa 
kompozicija patapināta no sen-
krievu ikonām. Dievmātes vietā 
centrā attēloti Ivars un Helēna 
Heinrihsoni visai ikdienišķā 
nodarbē, bet ap to kā savdabīgs 
ierāmējums savirknēti īsi skati 
no abu gleznotāju dzīves. Tā -
dējādi autore sakrālizēja māk-
slinieku vietu sabiedrībā. Tā tas 
arī bija 20. gadsimta 80. gados, 
kad ļaudis nacionālo pašlepnu-
mu stiprināja dzejā, teātrī, māk-
slā, mūzikā.

Laikam ritot, Rudītes Drei-
manes gleznas kļuva arvien vai-

Līdz otas izžuva rāk vispārinātas, krāsu skaits 
reducējās uz trim, augstākais čet-
rām. Tās tuvojās abstrakcijai, bet 
tik tālu māksliniece neaizgāja, jo 
viņai, kā pati izteikusies, vienmēr 
ir bijis svarīgs cilvēks.

Būdama visai jūtīga pret kriti-
ku, kā arī sevi šaustīdama un 
apšaubīdama pašas paveikto, 
Rudīte Dreimane nonāca līdz 
tam, ka pēc 2001. gada, kā raksta 
izstādes kurātore Daina Auziņa 
izstādes katalogā, viņas „otas 
pakāpeniski izžuva”. Viņa pār-
trauca gleznot, nerūpējās par to, 
kas notiek ar viņas darbiem, tādēļ 
viena daļa no tiem pazudusi bez 
vēsts, iespējams, gājusi bojā. 
Izstādē savākts nozīmīgākais, kas 
saglabājies, vēstot par gleznotājas 
daiļrades nozīmīgumu latviešu 
mākslā.

Kā rāda izstāde, tās sagatavo-
šana māksliniecei devusi vēlēša -
nos atsākt gleznošanu, un tādē-
jādi šogad pēc vairāk nekā des-
mit gadu pārtraukuma tapis 
„Putns”. Atšķirībā no iepriekšējo 
gadu gleznām, tas ieturēts gai-
šos, dzīvespriecīgos, saulainos 
toņos, bez spēcīgiem košu krāsu 
kontrastiem, tādēļ tas liekas 

Gatves deja. 1985

Putns. 2012

viņai svešs. Labākajos agrāko 
gadu darbos melnās krāsas pret-
statījums sarkaniem, dzeltena-
jiem vai citiem toņiem ienesa 
sasprindzinājumu, drāmatismu. 
Kādā intervijā pati Rudīte 
Dreimane izteikusies: „Lai es 
varētu labi strādāt, man visu 
laiku ir vajadzīgas cilvēciskas 
sāpes...” Tātad šobrīd šo sāpju 
nav. Pievēršanās baznīcai ir 
sakārtojusi viņu, iemācījusi pa -
zemību,māksliniece ir atradusi 
ikdienas dzīvē apmierinājumu. 
Jaunajam garīgajam stāvoklim 
tagad jāmeklē cita izteiksme. 
Jācer, ka viņa turpinās gleznot 
un atradīs jaunu formu. Jāmāca 
arī citiem dzīvot harmonijā ar 
sevi, ar pasauli un ar Dievu.

Māris Brancis

No gleznotāju Heinrihsonu dzīves 

Mārupīte. 
Skulptūru 

parks.
1981
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(Turpināts 7. lpp.)

Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes 
dievnama telpās no 26. līdz 28. 
aprīlim pulcējās Latviešu evaņ-
ģeliski luteriskās baznīcas Ame-
rikā (LELBA) pārvaldes locekļi, 
apgabalu prāvesti, divpadsmit 
nozaŗu (pavisam ir 14) vadītāji 
no visas Amerikas un Kanadas, 
archibīskaps Elmārs Ernsts Ro -
zītis no Vācijas, Rītdienas fonda 
vadītāji un LELBAs revīzijas 
komisijas locekļi. Šajās dienās 
tiešām piepildījās garīgās dzies-
mas vārdi: „No tuvienes un tā -
lienes viens Gars ved kopā dvē-
seles, viens mērķis visus saista!” 

 Šoreiz tomēr likās, ka sēdes 
norisi nevadīja tikai mūsu veiktā 
darba sekas un mērķi. Likteņ-
sakarīgs izrādījās sen paredzētais 
laiks, kad pulcēties – mūžībā 
varējām pavadīt mīļo un cienīto 
amata brāli, prāv. emer. Dr. Vili 
Vārsbergu. Bijām kopā ar ģimeni, 
Sv. Pēteŗa draudzi, Čikāgas lat -
viešiem, „gaŗezerniekiem”, ticības 
brāļiem un māsām, kad tika 
cildināts prāv. emer. Dr. Vilis 
Vārsbergs, viens no LELBAs un 
„Gaŗezera” dibinātājiem, Latvijas 
teoloģijas fakultātes bijušais de -
kāns, Sv. Pēteŗa draudzes mā -
cītājs. Pateicamies Dievam par 
iespēju dalīties sērās un būt bērēs, 
lai Kristus augšāmcelšanās cerī-
bas spēkā un ticībā mēs kopā 
pateiktos Dievam par prāvestu 
un par tām dziļajām pēdām, 
kuŗas viņš aiz sevis atstāja. Viņa 
priekšzīme iedvesmoja visus, kad 
pārrunājam to, kas ir bijis, un to, 
kas vēl būs! 

 Paldies Dievam un tik daudzi-
em patiesiem Kristus kalpiem, ka 
LELBA vēl palīdz pulcināt 
latviešus viņu draudzēs un atbal-
sta darbu, kuŗa dēļ tiek ticībā 
ieaudzināti un stiprināti visu 
paaudžu latvieši, te un Latvijā. 
LELBA lūdz, domā un kopā 
strādā, lai atrastu vēl efektīgākus 
veidus, kā veikt savu misiju un 
turpinātu būt dzīvs un auglīgs 
zars Kristus vīna kokā. Vairākkārt 
dzirdēts, ka nepieciešams labāk 
informēt – ko LELBA dara, kā tās 
darbs ir svētījis ne tikai mūsu 
draudzes locekļus 60 draudzēs 
Amerikā, Dienvidamerikā un 
Kanadā, bet arī neskaitāmus 
brāļus un māsas Latvijā. Par to 
var izlasīt LELBAs mājaslapā: 
www.lelba.org, tomēr, domājot 
par sēdes norisi un ziņojumiem, 
dalos ar iespaidiem, kuŗi varētu 
palīdzēt labāk iepazīt un saprast 
LELBAs darbu. Ticam, ka in -
formējot par mūsu darbu, varam 
atbildēt tiem, kuŗu vārdi kādreiz 
izraisa pārrunas un pat asas 
debates. Tās nes svētību, kad, cits 
citu uzklausot, iemācamies ko 
jaunu. Cerība rodas, kad novēr-
šam pārpratumus un ķeŗamies 
visi pie darba, kas mums visiem 
uzticēts.

LELBAs četri apgabali 
 Austrumu apgabalu vada prāv. 

Anita Vārsberga-Pāža. Apgabalā 
darbojas 17 draudzes, tostarp 
Karakasas Augšāmcelšanās drau-
dze Venecuēlā, Sanpaulas drau-
dzes Brazīlijā un Arģentīnas 
latviešu Augšāmcelšanās drau-
dze. Ņujorkas draudzes nometne 
Katskiļos ir un būs vieta, kuŗā 
bērni un jaunieši pulcējas, lai 
priecātos, mācītos, augtu par 
pateicīgiem, veselīgiem Dieva 
bērniem. Bērnu vasaras pro-

Auglīgs zars Kristus vīna kokā!
gramma ir augstu novērtēta, jo ar 
to iepazīstas ne tikai Ņujorkas 
draudzes bērni, bet arī bērni no 
visas Amerikas, Kanadas un pat 
no Latvijas! Katskiļos „Atpūtas 
namā” pulcējās vecākās paaudzes 
latvieši un Vašingtonā uz dievna-
mu var atnākt tie, kuŗi dzīvo 
blakus celtā dzīvokļu mājā. 

Kanadas apgabala garīgā va -
dītāja ir prāv. Ilze Kuplēna-Evarte 
(Ewart). Apgabalā ir 13 draudzes, 
divām ir arī nometnes – „Sau-
laine” un „Sidrabene”. Ta  jās un 
arī centrā „Tērvete” ik vasaru 
pul  cējās bērni un darbojas jau-
nieši. Apgabala garīdznieki kalpo 
„Kristus dārzā”, garīgi stiprinot 
mūsu mīļos vecļaudis. Prāveste 
ziņoja, ka Kanadas apgabalā jo -
projām ir divas drau dzes, kuŗās 
nav mācītāja. Taču tādos ga  dī-
jumos draudžu locekļi nereti 
kļūst aktīvāki draudzes darbā un 
atklāj līdz tam nezi nāmus talan-
tus. 

Rietumu apgabalā darbojas 10 
draudzes. Apgabala prāvests ir 
Dāvis Kaņeps. Taču gaidāma 
pārmaiņa, jo prāv. D. Kaņeps gat-
avojas pārcelties uz dzīvi 
Austrumu apgabalā. Rietumu 
apgabala konference notiks no 1. 
līdz 3. jūnijam. Vairāki LELBAs 
garīdznieki mācījuši „Kursas” 
vasaras vidusskolā, kas atrodas 
pie Sietlas. Māc. Mārtiņš Rubenis 
pēc ilgu gadu kalpošanas vairs 
nav Denveras un Kolora do-
springu draudžu gans. Paredzēts, 
ka turpmāk draudzē kalpos 
Helēne Godiņa. 

Vidienes apgabalā darbojas 20 
draudzes. Apgabala garīgais 
vadītājs ir prāvests Gunārs Laz-
diņš. Vairākas draudzes dara 
darbu, kas noteiks to nākotni. 
Līdztekus pienākumiem savās 
draudzēs aktīvi tiek atbalstīts 
„Gaŗezers”. Mācītāji māca gan 
Gaŗezera vasaras vidusskolā, gan 
sagatavošanās skolā, gan bērnu 
nometnē. LELBA atbalsta „Gaŗ-
ezera” kapellānu, māc. Robertu 
Franklinu un sedz izdevumus 
LELBAs mācītājiem, kuŗi vada 
dievkalpojumus Gaŗezerā. 

Visos apgabalos LELBA palīdz 
draudzēm, kur nav mācītāja, 
atrodot garīdzniekus. Šobrīd 
vairākām LELBAs draudzēm tiek 
meklēts mācītājs, un pieteikušies 
arī garīdznieki no Latvijas. Viņus 
apzina ar LELBĀL vadības starp-
niecību. Svarīgi, lai katras drau-
dzes nākotne būtu nodrošināta. 
Gan „Rītdienas fonda”, gan pa -
plašinātās sēdes laikā runājam 
par mūsu nākotnes vīziju. Archi-
bīskaps E. Rozītis stāstīja, kā 
pārveidojas latviešu Baznīcas 
darbs Eiropā, un ir draudzes, 
kuŗās pirms gadiem neviens ne -
būtu paredzējis, ka tajās būs tik 
daudz kristību! Draudzēm un 
garīdzniekiem tiek dāvāts jauns 
izaicinājums – iesaistīt, mīlestības 
garā sludināt Kristus evaņģeliju, 
kalpot brāļiem un māsām, kas 
nesen izbraukuši no dzimtenes, 
meklējot darbu un iespējas no -
drošināt savu nākotni. Ir vietas, 
kur, iesaistot šos brāļus un māsas, 
draudzes piedzīvo lielu svētību, 
tiek atjaunots prieks kalpot, jo ir 
jauni palīgi ar savām dāvanām. 
Augļi top!

 Spriedām, kā iesaistīt drau dzēs 
jaunus locekļus, lai mūsu draudz-
es nekļūtu pesimistiskas par savu 
nākotni, bet augtu stiprākas garīgi 

un, ar Dieva palīgu, varbūt arī 
skaitliski! Visiem LELBAs nozaru 
vadītā jiem un pārvaldei mērķis ir 
kalpot Kristum un ar savām dāva-
nām nest augļus par godu Die-
vam, par svētību Baznīcai – 
katram, kas jau ir kādas draudzes 
loceklis un arī tiem, kuŗi vēl nav. 
Paplašinātā sēdē dzirdējām, kā 
šos uzdevumus veikt. 

 Par LELBAs financēm ziņoja 
bijušais kasieris Vilmārs Beiniķis, 
jaunais kasieris Jānis Eizis un 
revīzijas komisija, ko vada In -
grīda Jansone un ko pārstāv arī 
Vilma Bolšteina un Uldis Pūliņš. 
Darbojamies atbildīgi un atklāti, 
lai katrs ziedotājs zinātu, ka 
uzticētie augļi tiek mērķtiecīgi un 
ar lielu pateicību izmantoti mūsu 
kopīgam darbam. 

LELBAs darbs LELBĀL
 Latvijas evaņģeliski luteriskās 

Baznīcas ārpus Latvijas archi-
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis rak-
stveida ziņojumu papildināja ar 
mudinājumu vairāk izplatīt mūsu 
draudzēs Baznīcas gada grāmatu. 
To var dāvināt, to var kopīgi lasīt. 
Tajā ir ne tikai in  formātīvi, bet arī 
daudz celsmīgu rakstu. Viņš arī 
ziņoja, ka ir turpinājušās sarunas 
ar LELB virsvaldes sekretāri 
Helēnu An  der soni par iespējamām 
kopīgām abu baznīcu Draudžu 
dienām 2013. gadā Dziesmu svētku 
laikā Rīgā. Būtu vēlams rīkot 
kopīgu dievkalpojumu. Aicinām 
jau tagad padomāt par piedalīšanos 
Vispasaules latviešu luterāņu 
dienās. 

Mēs tiekam arī iesaistīti plašajā 
pasaules luterāņu baznīcas līdz-
darbībā. Jūnijā archibīskaps pie-
dalīsies jaunievēlētās Islandes 
luterāņu baznīcas bīskapes kon-
sekrācijā. Sarunas turpinās ar 
PLF (Pasaules luterāņu fede-
rācijas) ģenerālsekretāru par 
LELBĀL pārstāvju klātieni PLF 
sēdēs. LELBĀL pārstāvim būs 
novērotāju statuss, bet joprojām 
bez balsstiesībām. PLF sēde 
notiks no 15. līdz 20. jūnijam 
Bogotā, Kolumbijā, kur mūsu 
Baznīcu pārstāvēs prāv. G. Laz-
diņš. Turpmākajās sēdēs LELBĀL 
pārstāve būs prāv. L. Zušēvica. 
Domājot, kā pateikties, archi-
bīskaps aicina piešķirt atzinības 
rakstus ilggadējiem Baznīcas dar-
biniekiem.

LELBAs pārvaldes darbu vada 
prāv. Lauma Zušēvica

 Ziņojums par darbu bija 
iesniegts rakstveidā, un tajā 
pieminētie jautājumi bieži tika 
apspriesti kopā ar nozaru vadītāju 
un citu pārstāvju ziņojumiem. 
Pateicību pelnījuši visi pārvaldes 
locekļi – māc. Kārlis Žols, prāv. 
emer. Dr. Fricis Kristbergs, māc 
Ieva Pušmucāne-Kineiko, kasie-
ris Jānis Eizis, Baiba Liepiņa un 
Voldemārs Pelds. Prāveste ziņoja, 
ka saņemts Daces Aperānes lū -
gums atbalstīt projektu „Baltais 
flīģelis” mūzikāli apdāvinātiem 
jauniešiem Latvijā. Tika nolemts 
šim projektam piešķirt $1000. 
LELBA palīdzējusi saglabāt lat-
visko identitāti gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Draudzes bieži palīdz 
rīkot koncertus un sagādā iespēju 
iepazīt dažādus mūziķus. 

Š. g. 12. maijā paredzēta ak -
cionāru sapulce Gaŗezerā. Ir 
ierosinājums kādu ēku Gaŗezerā 
nosaukt prāv. V. Vārsberga vārdā, 

un LELBAs pārvalde to atbalsta. 
LELBAs pārvaldes pārstāvis ak -
cionāru sapulcē būs J. Eizis.

Prāveste atgādināja, ka Dzies-
mu svētkos Milvokos būs LELBAs 
galds, kur varēs iegūt informāciju 
par LELBAs un „Rītdienas fonda” 
darbu. Dzies mu svētku aicinājumu 
mazliet pārveidojot, uz oikū me-
nisko dievkalpojumu 8. jūli  jā 
pulksten desmitos no rīta Hyatt 
Regency balles zālē visi lūgti tiek 
ar aicinājumu: „Dziedāsim, 
Dievam sirdis atvērsim – latvju 
tautu lūgšanās vienosim!” 

Dievkalpojumā piedalīsies Lat-
vijas katoļu baznīcas prāv. Juris 
Jalinskis un koris „Ogre”; ASV 
Latviešu baptistu apvienības māc. 
Pauls Barbins; Latviešu evaņģeliski 
luteriskās baznīcas Amerikā prāv. 
Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs 
Lazdiņš un citi garīdznieki; 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
ērģelnieks Dāvids Heinze, kā arī 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
audzēkņi. Piederība latvju tautai 
ir dārga Dieva dāvana un beigt 
Dziesmu svētkus ar pateicības 
lūgšanām un dziesmām šķiet itin 
piemēroti, jo tik daudz būsim 
saņēmuši! 

LELBAs 14 nozares 
Ārmisijas nozares darba augļi 

vispilnīgāk redzami Indijā, tomēr, 
lai darbs tur varētu turpināties, 
nozares vadītājam māc. Tālim 
Šmitam un ilggadējai kasierei 
Dacei Blaumanei-Grā matiņai 
nepieciešams atbalsts. Par šīs 
nozares darbību ir plaša informā-
cija mājaslapā. Sēdē pieminēja 
māc. Gunti Poli, kas no Latvijas 
devies kalpot uz Indiju. LELBĀL 
un LELB cer sadarboties, lai svē-
tīgais ārmisijas darbs Indijā tur-
pinātos. 

 LELBAs archīvu vada Juris 
Pūliņš. Viņš piedalījās ALAs rīko-
tajā „Trimdas latviešu archīvu un 
materiālā kultūras konferencē”, 
gūstot atzinumu, ka pēc speciālis-
tu vērtējuma LELBAs archīvs esot 
vienīgais ASV, ko varot tiešām 
dēvēt par archīvu. Drīz varēs lasīt 
viņa rakstu par LELBAs archīvu 
ar lūgumu iesūtīt draudžu mate-
riālus, paši, ja draudze tiek likvi-
dēta. Rakstā būs norādījumi, 
kādus dokumentus archīvam 
sūtīt. Vēlams arī izlemt, kam 
LELBAs archīvs nodos savus 
materiālus – Latvijas archīvam 
vai kādam no ASV lielajiem 
archīviem. Archīvs sa  glabā mūsu 
pagātnes vēsturi. Vai to digitāli-
zēt, lai būtu iespējams to ilgstoši 
saglabāt?

 Tiek domāts, kā mūsu darbības 
noteikumi saskan ar pārmaiņām, 
kas ietekmē mūsu darbu. 
Izveidota LELBAs satversmes un 
struktūras pārskatīšanas komisi-
ja. Par tās priekšsēžiem apstipri-
nāti prāv. I. Kuplēna-Evarte un V. 
Beiniķis. Komisijas locekļi: Ro -
berts Ķeņģis, prāv. emer. F. 
Kristbergs, Patriks Rundāns, māc. 
K. Sūna-Koro, prāv. L. Zušēvica. 
Darba gaitā piedalīsies arī citi 
pieaicinātie locekļi. Komisija par 
savu darbu informēs blogā, lai 
process būtu atklāts un tajā varē-
tu iesaistīties arī draudžu locekļi.

LELBA ir bijis auglīgs zars 
Kristus vīna kokā, ne tikai latvie-
šu, bet arī pasaules kristiešu vidū. 
Globālizācijas un pieaugšās ko -
mūnikācijas iespējas mudina 
meklēt visefektīgākos un finan-
ciāli izdevīgākos veidus, kā sas-
niegt tos, kuŗi vēl nav mūsu drau-
džu locekļi. Nelaiķis prāvests Vilis 

Vārsbergs reiz citēja Jāņa Raiņa 
vārdus: „Pastāvēs, kas pārvērtī-
sies.” Gribam pastāvēt, tomēr 
zinām, ka nav viegli pārvērsties. 
Meklējot jaunas iespējas lai labāk 
informētu un izplatītu garīgo lite-
rātūru LELBAs locekļiem, nolē-
mām „Ceļa Biedrs” vairs neizdot, 
toties tiks uzlabota LELBAs 
mājaslapa, kuŗā ievietos rakstus 
un lūgsim draudžu pārstāvjus ar 
tiem iepazīstināt tos, kuŗi nelieto 
datoru. Mājaslapā būs arī vairāki 
raksti angļu valodā, jo mums 
nepieciešams garīgi aprūpēt tos, 
kuŗiem latviešu va  loda nav pirmā 
valoda, bet kuŗi ir mūsu draudžu 
locekli, vai arī tie, kuŗi vēlas ko 
vairāk uzzināt par LELBAs darbu. 
„Ceļa Biedra” redaktors māc. 
Viesturs Bambāns pelnījis vislie-
lāko pateicību. Pēdējā „Ceļa 
Biedra” izdevumā būs raksts par 
tā vēsturi. Neiz bēgami pieaug cil-
vēku skaits, kuŗi nelasa laikrak-
stus vai pa parasto pastu piesūtīto. 
Viņu informācijas un garīgās lite-
rātūras avots ir tīmeklis. 

Būdami labi un atbildīgi namtu-
ri, LELBAs amatpersonas iz  vērtēja, 
kā visatbildīgāk rīkoties ar mums 
uzticētajiem ziedojumiem. 

 Aprūpēt un stiprināt dvēseles 
var dažādi. Baznīcas liturģijas un 
mūzikas (BLUM) nozare strādā, 
lai dievkalpojumi būtu daudzvei-
dīgi un dažādas dziesmas uzru-
nātu dvēseles, kad ik svētdienas 
sanākam kopā dievnamos. BLUM 
nozarē notiek nozīmīgs darbs, ko 
vada māc. Dr. Sarma Eglīte. Viņa 
ziņoja, ka LELBAs mājaslapā ir 
visas mūsu dziesmu grāmatas 
dziesmas, kā arī citi liturģiski 
materiāli.

Visos apgabalos dāmu komitejas 
locekles ziedo gandrīz pāri saviem 
spēkiem un kopā ar garīdzniekiem 
aprūpē vecļaudis, atbalsta māsu 
draudžu darbu Latvijā un palīdz 
vākt līdzekļus, lai atbalstītu jaunie-
šu līdzdalību „Sveika, Lat vija!” 
programmā, nometnēs, vidussko-
lās. Paldies visiem, kuŗi rūpējas un 
strādā līdz ar LELBAs dāmu komi-
tejas nozares vadītāju Dainu 
Lazdiņu. Viņas ziņojums liecināja, 
cik svētīgus augļus nes dāmu komi-
teju darbs. 

 Draudžu vecļaužu aprūpes 
nozares vadītājs prāv. Ivara Gaides 
sēdē nebija, toties viņa ziņojums 
izraisīja ļoti nopietnas un sprai-
gas pārrunas. Prāv. I. Gaide bija 
rakstījis, ka nav vairs lietderīgi 
domāt par chronoloģisko vecu-
mu, bet gan par apstākļiem; par 
tiem, kuŗi dažādu iemeslu dēļ 
nespēj aktīvi piedalīties draudzes 
dzīvē. Radās jautājums, vai šo 
nozari pārdēvēt par „Pastorālās 
aprūpes nozari”? Nozares izdotās 
grāmatiņas ir ļoti labi novērtētas. 
Archīvā vēl ir daudz šo grāmati-
ņu. Lūgums sazināties ar J. Pūliņa, 
ja tās nepieciešamas. Pārvalde 
lūdza prāv. I. Gaidi uzrakstīt un 
izsūtīt draudzēm lūgumu un aici-
nājumu ieskaņot dievkalpoju-
mus, sprediķus u. tml. un ziedot 
tos Aprūpes nozarei, lai varētu 
izplatīt. Vēlāk būs iespēja tos 
ievietot arī LELBAs mājaslapā. 
Bija ieteikums izdot LELBAs 
apsveikumu kartītes. Draudzes 
izdod daudz līdzekļus par kartī-
tēm, dodoties pie jubilāriem vai 
slimniekiem. LELBA centīsies 
šajā darbā iesaistīt jaunos māksli-
niekus, kuŗi varētu ne tikai izvei-
dot skaistas apsveikuma kartītes, 
bet arī vākus dievkalpojumu 
dziesmu lapiņām. 
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Tāpat Statūtu komisijas uzde-
vums būtu pārskatīt paš reizējos 
noteikumus, kas skaŗ ALAs bied-
ru organizāciju un atsevišķo 
biedru pārstāvību kong resā, un 
pārrakstīt tos biedriem sapro-
tamākā veidā. Biedru nozares 
darba grupā plaši tika apspriests 
jautājums par jaunu biedru pie-
saisti, kas ir aktuāls jautājums ne 
tikai Amerikas latviešu apvie-
nībai, bet arī Amerikas latviešu 
organizācijām kopumā. 

Kā liecina 74 ALAs aptaujāto 
Amerikas latviešu organizāciju 
pārstāvju veiktās aplēses, 64 pro-
centi aptaujāto Amerikas latviešu 
organizāciju biedri ir vecāki par 
61 gadu. Turklāt gandrīz 38 pro-
centi biedru ir vecāki par 76 
gadiem. Ņemot vērā esošo biedru 
struktūru ALAs biedru orga-
nizācijās, ALAi ir ļoti būtiski 
turpināt strādāt savu biedru labā, 
ievērojot viņu intereses un 
vajadzības. Tajā pašā laikā, do -
mājot par ALAs un tās biedru 
organizāciju veiksmīgu darbības 
turpināšanu ilgtermiņā, tai ir 
svarīgi piesaistīt jaunus biedrus 
un atbalstītājus. Savā marta sēdē 
ALA identificēja četras galvenās 
mērķa grupas:

■ latviešu organizācijas ASV 
un sabiedriski aktīvie latvieši, kas 
nav ALAs biedri; 

■ „Pazudusī paaudze“ jeb 
sabiedriski neaktīvie Amerikas 
latvieši; 

■ jauniebraucēji no Latvijas;
■ „puslatvieši“ jeb latviskas 

izcelsmes personas ar minimā-
lām vai bez tām latviešu valodas 
zināšanām. 

Lai nodrošinātu augstāk mi -
nētajām mērķa grupām inte-
resējošu un saistošu piedāvāju-
mu, kas motīvētu tās iesaistīties 

Amerikas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, iepriekš notikušajās pār-
runās izskanēja ieteikumi vei-
cināt pieredzes apmaiņu starp 
dažādiem latviešu cenrtiem, 
proti, smelties idejas un ied-
vesmu citam no cita. Šādā nolūkā 
ALAs kongresa laikā izskanēja 
iero sinājums par “Ideju bankas” 
izveidi ALAs mājas lapā, kuŗā 
būtu apkopota informācija par 
dažādiem interesantiem un 
veiksmīgiem vietējo organizāciju 
rīkotiem pasākumiem un noti-
kumiem. Tā, piemēram, A. Ba -
taraga par īpaši veiksmīgu 
piemēru izceļ Filadelfijas Brīvo 
Latvju biedrības šogad par godu 
savai 120 jubilejai sarīkoto 
sarīkojumu seriju, kas uzrunājusi 
ļoti plašu auditoriju. 

Lai apzinātu, uzrunātu un 
piesaistītu jauniebraucējus no 
Latvijas, ALAs valde ierosināja, 
bet kongress apstiprināja jaun-
iebraucēju lietu referenta vietas 
izveidi ALAs valdē. Referenta 
uzdevums būtu apzināt jaun-
iebraucēju no Latvijas intereses 
un vajadzības un palīdzēt to 
risināšanā, tādā veidā palīdzot 
jauniebraucējus piesaistīt orga-
nizētajai latviešu kopienai ASV. 
Kā norāda ALAs līdzšinējais 
priekšsēdis, tagadējais valdes 
sekretārs J. Mežinskis, šobrīd 
ALAs valdē no 10 balsstiesīgiem 
ALAs valdes locekļiem divi nāk 
no jauniebraukušo aprindām. 
„Ceram, ka šī proporcija turpinās 
augt un ka vienlīdz liela jaun-
iebraucēju proporcija piedalīsies 
vietējo organizāciju darbībā,“ 
pie  bilst Mežinskis. 

Nacionālpolītiskā darba rezo-
lūcijās kongress aicināja valdi 
turpināt sadarboties ar Latvijas 
valdību un atbildīgajām minis-

trijām dubult pavalst nie cī bas un 
pasu jautājuma risinā šanā, kā 
arī sadarbībā ar PBLA veicināt 
vēlē šanu procesa maiņas, kuru 
re  zultātā Latvijā tiktu ieviests 
vēlētāju reģistrs un elektroniskā 
balsošana. Tāpat ALAs kon-
gresa delegāti uzdeva Infor-
mācijas nozarei, sadarbībā ar 
Apvienoto baltiešu komiteju 
(angliski JBANC) piestrādāt pie 
Baltic Caucus rindu papil-
dināšanas ASV kongresā, kā arī 
rēgulārāk informēt ASV 
latviešus un orga nizācijas par 
ALAs darbu. 

Saiknes stiprināšana ar 
Latviju

Līdzīgi kā citos gados, cenšoties 
nostiprināt saikni starp Amerikas 
latviešiem un Latviju, arī šogad 
kongresa delegātus uzrunāja 
vairāki viesi no Latvijas, kas, pēc 
kongresa delegātu atsauksmēm, 
šogad bija īpaši labi izvēlēti. 
Kongresa laikā Latvijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks Rolands 
Lappuķe iepazīstināja delegātus 

ALA: Esam sākuši dialogu, ko ir svarīgi turpināt

Kongresa darba mirklis

ar jaunumiem Latvijas valsts 
sadarbībā ar tautiešiem ārzemēs. 
Polītiskais komentētājs Aivars 
Ozoliņš sniedza savu ieskatu 
Latvijas polītikā pēc Valsts prezi-
denta „Rīkojuma Nr. 2”. Rīgas 
Techniskās Universitātes prorek-
tors Uldis Sukovskis stāstīja par 
augstākās izglītības attīstību 
Latvijā, kā arī RTU iecerēm 
veidot sadarbības programmas 
ar vairākām ASV augstskolām. 
Savukārt Eiropas latviešu ap -
vienības priekšsēdis Aldis Aus-
ters izskaidroja situāciju par to, 
kā un kādas problēmas pārvar 
jaunā emigrācija, veidojot lat-
viešu sestdienas un svētdienas 
skolu tīklu Eiropā, kas pēdējos 
gados ir ievērojami paplašinājies. 
Pēc A. Austera sniegtās infor-
mācijas, šobrīd Eiropā darbojas 
34 latviešu skolas, kuras apmeklē 
1122 audzēkņi. Šajās skolās strā-
dājot 119 skolotāji, no kuŗiem 
pusei ir paidagoģiskā izglītība. 
(Salīdzinājumam, ASV šobrīd 
formāli darbojas 19 latviešu 
skolas). 

Īpaši spraiga kongresa laikā 
izvērtās Latvijas vēstniecības 

ASV vadītāja vietnieka Jura 
Pogrebņaka vadītā Latvijas goda 
konsulu diskusija, kuŗā 
piedalījās Latvijas goda konsuls 
Dienvid kalifornijā kosmētiskais 
chirurgs Juris Buņķis un Latvijas 
goda konsuls Ilinoijas pavalstī 
advokāts Roberts Blumbergs, 
kā arī Pasaules brīvo latviešu 
apvienības priekšsēdis Jānis 
Kukainis. Jā  piebilst, ka J. Ku -
kainis, kuŗš šogad beidza savu 
aktīvo darbību ALAs valdē, 
turpinās būt viens no pieciem 
ALAs pārstāvjiem PBLA valdē. 
Jāņa Kukaiņa vietu Informācijas 
nozares vadītāja amatā šogad 
pārņēmusi Taira Zoldnere no 
Sanfrancisko. Vis vari Ģigu, kuŗš 
septiņus gadus ļoti sekmīgi 
vadīja Sporta nozari, šajā amatā 
nomainīja Toms Trautmanis, 
kuŗš dzīvo un strādā Anarborā, 
Mičiganā. Līdzekļu vākšanas un 
Biedru nozares arī turpmāk 
vadīs Andris Ramāns no 
Kalifornijas. Kultūras nozari 
turpinās vadīt Iveta Vesmane 
Felzenberga no Sietlas, bet Kul-
tūras fondu – Sarma Muižniece 
Liepiņa no Bostonas apkārtnes. 
Savukārt Ēriks Krūmiņš tur-
pinās vadīt “Sadarbība ar 
Latviju” no  zari, kuŗai nākamgad 
uzdots turpināt “Drošā Tilta” 
palīdzības programmas Latvijas 
daudzbēr nu ģimenēm, bērniem 
ar spe ciālām vajadzībām un 
augstskolu studentiem no 
daudzbērnu ģi  me  nēm un stu-
dentiem bāreņiem. ALAs fi -
nances turpinās uzraudzīt Vaira 
Rozentāls no Detroitas ap -
kārtnes. Revīzijas komisijā at -
kārtoti ievēlēts Roberts Šverns 
un Valdis Kārklis no Vašingtonas 
apkārtnes un Mārcis Jansons no 
Detroitas. 

 Evaņģelizācijas nozares darbi-
nieki māc. Gundegas Puidzas 
vadībā ir spraigi strādājuši, veicot 
priekšdarbus 2013. gada Draudžu 
dienām Floridā no 27. februāŗa 
līdz 3. martam. Draudžu dienu 
nosaukums –„Jēzus aicina zve-
jot”. Lūgums mācītājiem jau nāka-
mo divu mēnešu laikā uzzināt 
iespējamo braucēju skaitu, jo 
novembrī jāiemaksā avanss. 
Drau džu dienu programmas sa -
gatavošanā sadarbosies Evaņģe-
lizācijas, Teoloģijas un BLUM 
nozares pārstāvji. 

LELBA aug, kad katrs tās locek-
lis garīgi aug un ar jaunsaņem-
tiem augļiem dalās savās drau-
dzēs. Nākamgad ziemas vidū sa -
tiksimies skaistajā, siltajā Floridā! 

 Informācijas nozari vadīt 
uz ņēmās prāv. emer. Dr. F. Krist-
bergs. Šīs nozares darbs ir neat-
sveŗams. Tika izteikts atzinums, 
ka nepieciešama rakstveida infor-
mācija vismaz reizi ceturksnī, 
kaut vai nolūkā saglabāt vēstures 
materiālus. Māc. K. Sūna-Koro 
pauda viedokli, ka visa informā-
cija par LELBAs darbību nevar 
būt tikai tīmeklī, jo tādējādi zau-
dēsim LELBAs dokumentēto vēs-
turi. Prāvests F. Kristbergs cer 
reizi mēnesī izsūtīt ziņas par 
LELBAs nozaru darbību un dažā-
dām aktuālitātem.

Jaunatnes nozares vadītājs dia-
kons Dags Demandts nesen rīko-

ja saietu iesvētāmajiem „Gaŗezerā”, 
par to var lasīt arī Facebook. Gaŗ-
ezera pārvalde šo tikšanos atbal-
stīja, esam ļoti pateicīgi. Šoreiz 
saiets notika angļu valodā. Bija 
vienreizēja iespēja iepazīties ar 
tiem jauniešiem, kuŗi grib būt 
mūsu draudžu locekļi un aktīvi 
iesaistīties to darbā. Baudījām 
viņu ticības augļus! Meklējam 
iespējas vēl vairāk viņus iesaistīt. 
Pēc teicami veiktā projekta „Lai 
rit!” ir jauns – „Būsim gudri!”. 
Jaunā projekta mērķis ir sagādāt 
iespēju trūcīgākajām ģimenēm 
Latvijā sūtīt savus bērnus skolā. 
„Būsim gudri!” līdzekļu vākšanai 
daudzās draudzēs notiek prāta 
asināšanas spēle. To var elektro-
niski saņemt, sazinoties ar diako-
nu Dagu Demandtu dagde-
mandt   @hotmail.com 

LELBAs pārvaldes locekļi apso-
līja, ka piešķirs šim projektam līdz 
10 000 dolaru, ja savāks tikpat 
ziedojumu. Tos, kuŗi vēlas atbal-
stīt šo projektu, var nosūtīt ziedo-
jumu kasierim Jānim Eizim. 

Mūsu Baznīcu Lutheran 
Immigration and Refugee Service 
(LIRS) organizācijā pārstāv māc. 
Dr. Kristīne Sūna-Koro. Šīs orga-
nizācijas darbs daudziem latvie-
šiem ir svarīgs, īpaši tai paaudzei, 
kas labi atceras bēgļu gaitas .Pat-
laban LIRS atrodas pārejas posmā 
uz jaunu pārvaldes modeli. 
Pārmaiņas nozīmē – vairāk locek-
ļu padomē, aktīvāku līdzekļu 
vākšanu utt. Pasaules bēgļu dienā 

jūnija beigās Vašingtonā paredzē-
tas vizītes pie ASV Kongresa 
deputātiem. Šajā plašajā organi-
zācijā latvieši ir līdztiesīgi locekļi 
un tiek ar cieņu pieminēti. LELBA 
skaitliski ir maza, taču tās devums 
tiek augsti novērtēts un nes svētī-
gus augļus pasaules bēgļiem, kuŗu 
skaits aug.

 Būdami labi namturi, mēs arī 
turpmāk varēsim atbalstīt tos, 
kuŗiem nepieciešama mūsu palī-
dzība. Namturības nozari vada 
Voldemārs Pelds. Ar ticības degs-
mi un kalpošanas prieku viņš 
raugās nākotnē, mūs visus līdzi 
iedrošinot. Viņš ir gatavs braukt 
uz draudzēm, lai runātu par nam-
turības jautājumiem un aicinātu 
draudzes vairāk atbalstīt draudžu 
un LELBAs darbu. Sprieda arī 
par iemaksām archibīskapa atal-
gojuma fondā un draudzes tika 
mudinātas šo maksājumu neno-
vilcināt. 

LELBAs Palīdzības nozares 
darbs ir sevišķi svarīgs. To apzinī-
gi un uzticīgi vada māc. Biruta 
Puiķe. Gadu pēc gada LELBA un 
draudzes ar prieku un mīlestību 
ziedo lielas summas un palīdz 
māsu draudzēm, skolēniem, pat-
versmēm un slimnīcām, vecļaužu 
mītnēm, invalidiem, nometnēm, 
diakonijas centriem, bezpajumt-
nieku patversmēm, skolām un 
daudziem citiem. LELBA nes 
augļus, ko Dievs svētījis, un latvju 
tautas bērni, lieli un mazi, saņē-
muši gan garīgo, gan fizisko die-

nišķo maizi. Paldies itin visiem 
par lielo un pašaizliedzīgo darbu!

Statistikas nozari vada Baiba 
Liepiņa. Drīz vien sēdes proto-
kols tiks izsūtīts draudzēm, un 
katrs varēs ieskatīties iesūtītajos 
datos. Skaitļi vien neizsaka visu, 
tomēr tie apliecina, cik aktīvi, 
devīgi un darbīgi LELBAs drau-
dzes ir darbojušās. 

 Īpaši iepriecina dati, kuŗi aplie-
cina, ka aug audzināmo bērnu 
skaits. Visos apgabalos mācītāji 
māca gan savas draudzes svētdie-
nas skolā, gan latviešu skolās, un 
LELBA mājaslapā Svētdienas 
skolas nozares nodaļā ir ticības 
mācības jaunizveidotā program-
ma. Šo nozari vada diakone Ruta 
Bambāne. Ir iecere rīkot ticības 
mācības skolotāju sanāksmi. 
LELBAi ļoti rūp, ka visas latviešu 
skolas saņemtu programmu, kas 
veicinātu bērnu kristīgo izglītoša-
nu gan draudžu svētdienas sko-
lās, gan visās latviešu skolās. 

Teoloģijas nozares vadītājs māc. 
Kārlis Žols ziņoja par Teologu 
dienām š. g. martā Gaŗezerā un 
pateicās visiem Teologu dienu 
vadītājiem, tostarp māc. D. Sku-
diņai, māc. A. Pūliņai, māc. R. 
Franklinam. Ir ieteikums veicināt 
iesaistīšanos garīgās literātūras 
izdošanā latviešu valodā. Latvijā 
iznākušas vairākas viņa tulkotās 
grāmatas. Prāv. L. Zušēvica mudi-
na mācītājus dalīties ar izlasīta-
jām grāmatām, uzrakstot kopsa-
vilkumu, pārdomas un iespēja-

mos jautājumus, ko draudzes 
varētu izmantot savām studijām 
un pārrunām. Auglīgas diskusijas 
varētu notikt arī mājaslapā. 

 Māc. Kārlis Žols ir arī atbildīgs 
par LELBAs darbu Sibirijā. Uz 
archibīskapa E. Rozīša jautājumu 
par iespēju un vēlmi atbalstīt 
Latvijas mācītāja Juŗa Simakina 
misijas darbu Magadanā, Sibirijā, 
LELBAs pārvaldes darbinieki 
atbildēja pozitīvi. Draudze pār-
svarā koncentrēta vienā pilsētā, 
tajā ir 60-80 locekļu, daļa latviešu. 
Mēs vēlamies šo kalpošanu atbal-
stīt, vismaz trīs gadus, un šim 
nolūkam ir iespējams aicināt 
draudžu locekļus atbalstīt darbu 
Sibirijā. Tika izteikts priekšlikums 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto pie-
miņas dievkalpojumu kollekti 
veltīt darbam Sibirijā. Māc. Kārļa 
Žola vēstule par to izsūtīta visām 
LELBAs draudzēm. 

 Vai esam labāk iepazinušies? 
Ļoti ceru, ka esam! LELBA patie-
si ir dzīvs, auglīgs zars Kristus 
vīnakokā. 

Gribas beigt šo rakstu ar Alberta 
Galiņa vārdiem: „Pretim saulei 
sūti, Dievs, Pretim gaišām die-
nām! Un kad sviedros pūlamies, 
Sekmes dod ikvienam. Galā nākt, 
augļus vākt, Pļauja kad būs tuva, 
Balta mirdzēs druva!” 

Uz redzēšanos Dziesmu svēt-
kos! Aicinu pakavēties pie 
LELBAs galda! Iepazīsimies!

Prāv. Lauma Zušēvica

(Turpināts no 6. lpp.)
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Mūsdienu jaunā paaudze 
apzinās, ka daba ik dienas jo 
vairāk tiek piesārņota. Sāp zemei, 
dzīvniekiem un arvien vairāk arī 
pašiem cilvēkiem. Zeme cieš 
cilvēku slinkuma, nevērības un 
nezināšanas dēļ. Jaunieši un 
bērni saprot, ka Mātei Zemei tiek 
darīts pāri un ka mums pašiem 
ilgi būs jādzīvo piemēslotā 
pasaulē. Tāpēc kādā agrā pa -
vasaŗa sestdienā mācītāja Gun-
dega Puidza lūdza Krišjāņa 
Barona Latviešu skolas vecāko 
klašu audzēkņu palīdzību, lai 
pievērst latviešu uzmanību 
pasaules ekoloģijas problēmām. 
Apspriedāmies, dalījāmies ar 
savām zināšanām, idejām un 
ieteikumiem, un pamazām sā -
kām gatavoties Zemes dienai 
Ciānā. Talkā nāca arī skolotāja 
Silvija Kļaviņa Baršnija 
(Barshney), un kopīgiem spēkiem 
22. aprīlī izdevās ļoti skaists un 
interesants Zemes dienai veltīts 
sarīkojums. Tas iesākās jau ie -
priekšējā dienā, kad lūgšanā mā -
cītāja Gundega nolasīja mums 
Jēzus līdzību par sējēju, un mācī-
ja – mēs katrs varam darīt labus, 
sirsnīgus, palīdzības pilnus dar-
bus ar cerību, ka tie izdosies 
trīsdesmitkārtīgi, sešdesmit kār-
tīgi un simtkārtīgi. Mācītāja 
Gundega atgādināja, ka visiem 
jāsēj ticībā, cerībā un mīlestībā. 
Skolotāja Silvija Kļaviņa Baršnija 
katram iedeva vienu kliņģerīšu 
sēkliņu, mācītāja Gundega aici-
nāja to iesēt zemē Ciānas apkaimē 
un gaidīt katram izaugam savu 

puķi. Mēs gaidīsim un cerēsim, 
ka tā izaugs!

Zemes dienu 22. aprīlī ievadīja 
dievkalpojums, kurā mācītāja 
Gun  dega Puidza bija aicinājusi 
piedalīties arī mūs. Mēs viņai 
palīdzējām, lasīdami Bībeles tek-
stus par Dieva rūpēm: par dabu, 
dabas skaistumu un cik Dievs 
visu brīnišķīgi veidojis. Mācītāja 
teica sprediķi, un mums bija 
dažādi jautājumi Dievam, kā 
Viņš vērtē notiekošo dabā visā 
pasaulē. Palīdzējām mācītājai 
Gun  degai, kad viņa teica lūgšanu. 
Šoreiz dievkalpojumā nebija 
lapiņu, un tādējādi mēs pa  sar-
gājām vismaz vienu koku no 
nociršanas. Skolotāja Silvija Kļa-
viņa Baršnija izmantoja power-
point, un dziesmu teksti ar balti-
em burtiem bija izlasāmi uz 
lielās, brūnās sienas. Sprediķa 
laikā uz sienas vērojām skaistus 
dabas un dzīvnieku attēlus. Mā -
cītāja Gundega draudzei pie-
dāvāja arī bezglutēna dievgalda 
maizi.

Pēc dievkalpojuma devāmies 
uz ēdamzāli. Visi bija aicināti 
paņemt līdzi savu mīļāko, inte-
resantāko vai īpašāko krūzi (lai 
mudinātu nelietot vienreizējos 
traukus, neradot liekus atkritu-
mus). Visas krūzes piedalījās 
konkursā. Tās novērtēja žūrijas 
komisija: viešņa Marija Gailīte 
no Latvijas, Sv. Pēteŗa draudzes 
pārstāvis Dāvids Lāčkājs, mācītājs 
Oļģerts Cakars no baptistu drau-
dzes un Juris Valainis no katoļu 
kopas. Balvām Atis Trezūns bija 

izgatavojis koka puķu podus, 
kuŗos bija sastādīti dažādi garš-
augi – dilles, piparmētras, pēter-
sīļi, oregano un timiāns. Šie 
puķupodi sākumā bija galda 
dekorācijas. Bija padomāts arī 
par ekoloģisku kafijas galdu – 
galdi klāti sarkaniem, zaļiem, 
ziliem un dzelteniem auduma 
galdautiem. Nelietojām papīra 
šķīvjus, plastmasas nažus un 
dakšiņas, bet gan keramikas 
šķīv jus un metalla galda piederu-
mus. Mēs paši pēc tam tos 
nomazgājām! 

Kopā ar vecākiem un citiem 
palīgiem klājām kafijas galdu, 
piedāvājot tikai veselīgus ēdienus 
un dzērienus. Redzējām, ka 
visiem ēdiens bija ļoti garšojis, jo 
nekas daudz pāri nepalika. Sir-

snīgs paldies par ēdieniem un 
dzērieniem Silvijai Kļaviņai Bar-
šnijai, Baibai Liepiņai, Rasmai 
Kraulei, māc. Gundegai Puidzai, 
Solveigai Brunovskai, Benitai un 
Dāvidam Lāčkājiem, Ingrīdai 
Robežniecei, Rinetai Tincu un 
Inetai Dudorānei.

Skolotāja Silvija Kļaviņa Bar-
šnija ar Krišjāņa Barona latviešu 
skolas 5., 7., 8. un vidusskolas 
klases audzēkņu palīdzību bija 
sagatavojusi interesantu Zemes 
draugu izstādi. Tajā bija dažādi 
auduma maisiņi, kuŗos ielikt 
iepirkumus, un tika lūgts nelietot 
plastmasas maisiņus vai vismaz 
tos atdot pārstrādei. Divos 
dažādos stikla traukos bija ieliets 
tīrs un netīrs ūdens un līdzās 
uzraksts: kādu ūdeni tu gribi 

dzert? Skolēni bija pagatavojuši 
rotaslietas un rotaļlietas no ap -
rakstīta vai apdrukāta papīra, 
plastmasas maisiņiem un lupa-
tiņām. To visu var lietot vairākas 
reizes, pirms izmet atkritumos! 
Kāda skolniece mazā akvārijā 
bija atvedusi zivtiņu, parādot, ka 
pat mazas zivis grib dzīvot tīros 
ūdeņos, ko mēs ar savu nolaidību 
piesārņojam. Tāfele bija pie-
rakstīta pilna ar ar dzīvnieku 
nosaukumiem, kuŗiem draud 
izmiršana. 

Visi Zemes dienas dalībnieki 
iesaistījās māc. Gundegas Puidzas 
sagatavotajā powerpoint viktorīnā 
ar jautājumiem un vairākām 
iespējamām atbildēm uz katru. 
Spēle bija interesanta, un mēs 
daudz ko jaunu iemācījāmies. 
Pēc tam mācītāja ar powerpoint 
palīdzību parādīja faktus par 
kaitējumiem, kādus izraisa atkri-
tumi un iespējām, kā tos pār-
strādāt. 

Paviesojušies, sadraudzējušies 
un uzzinājuši daudz ko jaunu 
par dabas aizsardzību, Zemes 
dienas dalībnieki aizkustināti un 
ar ciešu apņēmību sargāt mīļo 
pasauli, devās mājās. Arī mēs 
jutāmies labu darbu izdarījuši, 
paši laimīgi, priecīgi, apgaismoti, 
lepni un sajūsmināti. Zemes 
diena Čikāgā labi izdevās!

Čikāgas Krišjāņa Barona 
latviešu skolas audzēkņi:

 Laila un Kārlis Baumaņi, 
Daiga Cera, Enija Kiusals, 
Dāvids Lāčkājs un Gunārs 

Robežnieks

Zemes diena Čikāgā

Jaunieši mazgā traukus, no kreisās: Laila Baumane, Enija Kiusala, 
Dāvids Lāčkājs, Gunārs Robežnieks, Kārlis Baumanis

Cik liktenīgi, ka divas latvie-
šiem svarīgas dienas maijā ir tikai 
ar dažu dienu atstarpi! Otrā 
pasaules kaŗa pēdējā dienā, 8. 
maijā, pār drupās sagrauto Vāciju 
spīdēja spoža pavasaŗa saule. 
Augļu koki sacentās ziedu kuplu-
mā, it kā liecinot, ka daba turpi-
nās ierasto gaitu. Ielās parādījās 
vācieši, viņi apskāvās, smējās un 
raudāja: kaut arī kaŗš zaudēts, 
tomēr viņi palikuši dzīvi un nebūs 
vairs jābaidās no uzlidojumiem. 

 Taču baltiešu bēgļi drūmi stā-
vēja pulciņos, pavērsuši seju uz 
dzimtenes pusi. Viņi saprata, ka 
visas grūtās un asiņainās kaujas 
Kurzemē tomēr nav spējušas sas-
niegt iecerēto mērķi, nav izdevies 
nepieļaut padomju karaspēka 
atgriešanos Latvijas territorijā. 
Latviešu leģiona dibināšanas 
laikā viņi cerēja, ka Latvijai pēc 
miera līguma būtu vieglāk atgūt 
neatkarību, ja valsti vēl nebūtu 

okupējis padomju kaŗaspēks. 
Jāatceras, ka Latviešu leģions 
tika dibināts pēc Staļingradas 
kau  jas, kad visiem militāri izglī-
totiem cilvēkiem nebija nekādu 
šau  bu – Vācija kaŗu zaudēs.

Kurzemes cietoksnis bija vienī-
gā toreizējo sabiedroto neieņem-
tā territorijā un, kaŗam beidzo-
ties, kaŗavīriem tika paziņots, ka 
kaŗš beidzies, katrs var darīt, ko 
vēlas. Daži gāja uz māju pusi, 
nezinot, kas viņus sagaida. Daži 
devās uz Jūrmalu, meklēja zvej-
nieku laivas, lai dotos uz Gotlandi. 
Daudzi iegāja mežā, lai turpinātu 
cīņu pret okupantiem vēl asto-
ņus gadus. Tā bija dziļa, izmisu-
ma pilna traģēdija un mēs turpi-
nām to pieminēt vēl tagad, pēc 
tik daudziem gadiem. 

 Kopš 1990. gada mums ir vēl 
otra, neticamas sajūsmas pildīta 
diena – 4. maijs. Katrs, kas toreiz 
bija jau pietiekami pieaudzis, lai 

to atcerētos, zina, kur atradies, 
kad uzzināja par Latvijas Augs-
tākās padomes lēmumu atjaunot 
Latvijas neatkarību. Sagadījās, ka 
1990. gada 4. maijā Sanfrancisko 
notika ALAs gadskārtējais kon-
gress. Tam bija paredzēta gaŗa 
darba kārta ar pārskatiem, pār-
runām par budžetu utt. Tā kā 
starp Kaliforniju un Rīgu ir ievē-
rojama laika starpība, jau no agra 
rīta sākās mēģinājumi sazināties 
pa tālruni ar rīdziniekiem, lai 
uzzinātu par balsošanas gaitu. 
Brīdī, kad „par” balsis tuvojās 
pusei, neviens vairs par paredzē-
tajām pārrunām nedomāja, bet, 
kad vajadzīgais skaits bija pietie-
kams, sākās šampanieša dzerša-
na un svinēšana. Toreiz šķita, ka 
līdz ar šo lēmumu viss sa -
sniegts...

Dace Aperāne bija papūlēju-
sies, lai Kurzemes cietokšņa die-
nas atceri Ņujorkas DV namā 5. 

maijā bagātinātu koncerts, kuŗā 
piedalījās viņas kollēgas – mūzi-
ķi, kuŗi strādā Skārsdeilas skolās: 
flautiste Konija Grosmane Levia-
tina (Connie Grossman Leviatin), 
čellists Enriko Orengo (Enrique 
Orengo) un pianiste Lisa Forte. 
Mūziķi vispirms atskaņoja 
Johana Sebastiana Bacha kom-
pozicijas flautai Partita la minorā 
divās daļās, Fransuā Frankēra 
(François Francoeur) Adagio can-
tabile un Allegro vivo čellam un 
klavierēm. Imanta Zemzara „Lī -
biešu dziesmas” papildināja 
Daces Aperānes lasītais Astrīdes 
Ivaskas Kurzemes krastam veltī-
tais dzejolis. Dace Aperāne bija 
pianiste, atskaņojot I. Zemzara 
kompoziciju, kā arī pašas kom-
ponētās „Pastorāli” un „Dainu” 
flautai un klavierēm. Koncerts 
beidzās ar Karla Marijas fon 
Vēbera Trio Op. 63 flautai, čel-
lam un klavierēm līksmi svinīgā 

noskaņā par godu 4. maijam.
Sarīkojumā ievadvārdus teica 

Dagmāra Vallena, viņas teikto 
papildināja Ludis Keggi, kuŗa 
vectēvs ir latviskās izglītības un 
kultūras pamatlicējs Ludis Bēr-
ziņš. Viņa dzimta nāk no 
Džūkstes, kur Kurzemes cietok-
šņa laikā notika smagas kaujas. 
Ludis Keggi atainoja 19. divīzi-
jas traģēdiju ar brīdi, kad Luža 
Bērziņa dēls, tolaik leģiona virs-
nieks, cīnījies vietā, kur par 
kaujaslauku bija kļuvusi viņa 
senču Džūkstes kapsēta. Sarī-
kojumā pasniedza arī Floridas 
Daugavas Vanagu apvienības 
atsūtīto goda rakstu Arnoldam 
Avotiņam, Jānim Ērglim un 
Kārlim Sal miņam. 

 Sarīkojuma beigās notika 
pārrunas pie skaisti klāta cie-
nasta galda.

 
D. Vallena 

 

 

Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums Ņujorkā

 Karnevāls Grandrapidos bijis 
viens no tradicionāliem, gads-
kārtējiem sarīkojumiem. 
Karnevālus aizritējušā gadsim-
ta 50. gados sāka rīkot Grand-
rapidu latviešu biedrība, vēlāk, 
pārnākot uz jauno biedrības 
namu, 60. gados rīkošanu pār-
ņēma Daugavas Vanagu ap -
vienība. Parasti karnevāls noti-
ka pirms aizgavēņa, bet pēdējos 
gados to rīko pēc Lieldienām. 
Iemesls – Mičigenas snieg-
puteņi, jo tie nereti aizkavēja 

tālākus braucējus, īpaši mūziķi 
Dāvidu Zadvinski. Viņš dzīvo 
Kolumbusas pilsētā Ohaijo 
pavalstī. Šogad karnevāls noti-
ka 21. aprīlī, atbildīgie rīkotāji 
bija Sams un Anita Knochi. 
Zāli rotāja Daina un Pēteris 
Lučaki (Luczyk) ar Pastaru un 
Jansonu ģimeņu palīgiem. Šī 
gada Karnevāla temats bija 
„Tropiskais dārzs”. Biedrības 
zāle bija krāšņi dekorēta, un 
liela daļa apmeklētāju ieradās 
kostīmos. 

Bērnus izkaidēja spēles un 
rotaļas – burbuļu laišana, mērķī 
šaušana ar gaisa pistoli, laimes 
aka. Deju muziku atskaņoja 
Dāvids Zadvinskis, un visu 
vecumu dalībnieki varēja no 
sirds izdancoties latviešu tau-
tasdejas un amerikāņu dančus. 
Notika mantu izloze. Par 
labākajiem kostīmiem godal-
goja Dainu Lučaku, Anitu 
Ruperti un Miķeli Lučaku.

 
Z. Zadvinskis

 

Karnevāls Grandrapidos

Grandrapidu karnevāla rīkotāji, no kreisās: Andrejs Ruperts, 
Daina Lučaka, Pēteris Lučaks, Sams Knochs, Līga Ruperte, 
Anita Knocha, Anita Ruperte, Arnolds Ruperts
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Valsts prezidents pieņem 

Kosovas vēstnieku
Valsts prezidents Andris Bērziņš 

darbam Latvijas Republikā 8. mai-
 jā pieņēma Kosovas Republikas 
ārkārtējā un pilnvarotāa vēstnieka 
Lulzima Peci (Lulzim Peci) akre di-
tācijas rakstu. Prezidents pauda 
prieku, ka jaunā valsts jau ir at  sū-
tījusi vēstnieku uz Latviju. Tas ļaus 
abu valstu attiecībām pacelties 
jaunā kvalitātē. 

Lulzims Peci pateicās par Lat vi-
jas atbalstu Kosovas Republikas 
neatkarības atzīšanā 2008. gadā, 
kā arī par sniegto palīdzību valsts 
demokratizācijas procesā. Koso-
vas vēstnieks rezidēs Stokholmā.

Lulzims Peci  dzimis 1966. gadā. 
Ieguvis maģistra gradu starptau tis-
kajās attiecībās. Ilgstoši strādā jis 
aka dēmisku darbu, sarakstījis vai-
rāk nekā 30 publikāciju par starp-
tautisko attiecību jautāju miem.

***
Saeimas prezidija nosodījumu 
izpelnījās Saskaņas centra frak-

cijas vadītājs Jānis Urbanovičs. 
Viņš tika pieķerts skolnieka cie-
nīgos nedarbos — nebija ieradies 
uz Saeimas sēdi, bet izpalīdzīgie 
kollēgas bija piereģistrēušies un 
nobalsojuši viņa vietā. Urbano -
vičs tikmēr partijas uzdevumā  
bija devies uz Maskavu. Saeimas 
deputātiem par neattaisnotu sēdes 
kavēšanu paredzētas bargas sank-
cijas, atvelkot 20% no deputāta 
algas. 

***
Vešņakovs neapmeklē...

Piemiņas sarīkojumā 8. maijā 
Rīgas Brāļu kapos piedalījās liela 
daļa Latvijā rezidējošo vēstnieku, 
tostarp ASV, Francijas, Vācijas un 
Ukrainas vēstnieki. Taču viņu vi -
dū nebija Krievijas vēstnieka 
Aleks andra Vešņakova. Aizsar dzī-
bas ministrijas Militāri publisko 
attiecību departamenta vadītājs 
Airis Rikveilis saka: “Diemžēl tā 
jau ir kļuvusi par tradiciju.” Krie-
vijas vēstniecības preses sekretārs 
Ivans Mostinskis skaidroja, ka 
Krievijas pozicija attieksmē pret 
Brāļu kapiem nemainās, jo tur ir 
apglabāti Latviešu leģiona kaŗa-
vīri. “Mēs neejam tur, kur apgla bāti 
pretinieki, jo sevišķi tad, ja ru  na ir 
par [leģiona ģenerāl ins pektoru Rū -
dolfu] Bangerski un [pulkvedi Vol-
demāru] Veisu,” teica I. Mostinskis. 
Šādu viedokli arī iepriekšējos ga -
dos pauduši Krie vijas diplomātis -
kā korpusa pār stāvji. 

***
Krievija kritizē...

Krievijas Valsts domes Starp-
tautiskās komitejas vadītājs Alek-
s ejs Puškovs Valsts domē bija uz -
stājies ar īpašu ziņojumu “Cilvēk-
tiesību jautājumi ES dalībvalstīs”. 
Pēc tam viņš  kritizēja Eiropas Sa -
vienību  par dubultstandartu ie -
vē ro šanu Latvijas nepavalstnieku 
jautājumā. Ziņojumā kri tizēta 
cilvēktiesību situācija Balti jas vals-
tīs, kā arī norādīts uz ne  pavalst-
nieku jautājumu un leģio nāru pie-
miņas gājieniem.

Puškovs kritizēja ES un ASV,   ka 
tās aktīvi sludinot cilvēktie sību vēr-
tības, taču tas nebūt neno zīmē -     
jot, ka  pašas ievēro cilvēk tie sības.

***
Atbalsta papildu 

piemaksas zemniekiem
Eiropas Parlamenta Lauk saim-

niecības komiteja 8. maijā atbal- 
s tīja deputātes Sandras Kalnietes 

virzītos grozījumus Eiropas Sa -
vienības likumdošanā. Tie ļaus 
Latvijas zemniekiem tiešmak sā-
jumos arī 2013. gadā saņemt līdz-
šinējo 40 miljonu eiro (28 miljonu 
latu) piemaksu no nacionālā bu -
džeta. Ja šos grozījumus dalībval-
s tis apstiprinās vēl ES Padomē, tad 
Latvija arī 2013. gadā varēs tur pi-
nāt piemaksas pie ES tiešmak-
sājumiem, lai nodrošinātu Latvi -
jas zemniekiem līdzšinējo atbal- 
sta saņemšanu.

***
Pēc Eiropas laika

Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, 
svi  nēja Eiropas dienu. 1950. gada 
9. maijā, piecus gadus pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām, Francijas 
ārlietu ministram Robertam Šū -
manam radās plāns apvienot Ei -
ro pas valstu ogļu un tērauda no -
zares, lai tādējādi novērstu vēl 
viena kaŗa iespēju. Šī ideja īsteno-
jās un kļuva par Eiropas Savienī-
bas sākumpunktu. 

Intervijā Latvijas Televīzijai Ār -
lietu ministrijas valsts sekretārs 
Andris Teikmanis uzsvēra, ka Lat-
vija dzīvo pēc Eiropas laika un 9. 
maijā svin Eiropas dienu, nevis 
Uzvaras dienu. “Šis ir laiks, kad 
mums  jāpierod tomēr dzīvot pēc 
Eiropas pulksteņa. Maskavas laiks 
ir beidzies. Latvijā noteikti būs 
cilvēki, kas gribēs dzīvot pēc Ma  s-
kavas laika. Šis pulkstenis mai nī-
sies,” teica Teikmanis.  

Esplanādē par godu Eiropas 
dienai tika izveidots astoņus met-
rus plats un 14 m gaŗš karogs no 
1000 ziliem baloniem un 12 dzel-
teniem lietussargiem. Skanot Ei -
ropas Savienības himnai (Bēt ho-
vena 9. simfonijas pēdējās daļas 
mo tīvs), baloni tika palaisti de -
besīs. “Svinēsim šos svētkus un 
stās tīsim par tiem arī  citiem, lai 
nākamajos gados šeit būtu aiz -
vien vairāk cilvēku, kuŗiem sva-
rīgas  ir Eiropas vērtības,” klāteso-
šajiem sacīja ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs (Reformu partija).

***
Ķīnas aizsardzības 

ministrs Latvijā 
Latvijā vizītē bija ieradies Ķīnas 

Tautas Republikas Ministru pre-
zidenta vietnieks, nacionālās aiz-
sardzības ministrs ģenerālis Lia -
nu Guanlie. Viesis tikās ar aizsar-
dzī bas ministru Arti Pabriku un 
pārrunāja abu valstu sadarbības 
iespējas aizsardzības jomā. Nā  kot-
nē iespējams attīstīt Latvijas un 
Ķīnas Tautas Republikas sadar-
bību militārās izglītības nozarē, 
no  drošinot gan mācībspēku, gan 
studentu apmaiņas iespējas. Pa  b-
riks aicināja Ķīnas bruņotos spē-
kus apsvērt iespēju novērotāju sta-
tusā piedalīties arī kādās no starp-
tautiskajām militārajām mācī -
bām, kas tiks rīkotas Latvijā. Ķī -
nas aizsardzības ministrs tika 
informēts par Baltijas valstu plā-
niem veikt vēl ciešāku integrāciju 
aizsardzības jomā un par vēlmi 
attīstīt sadarbību ar Ziemeļval- 
s tīm, uzsveŗot, ka jau šobrīd Bal-
tijas valstu sadarbība ir ciešākā 
starp visām NATO dalībvalstīm.
Ģenerālis Guanlie novērtēja Lat-
vijas - Eiropas Savienības un 
NATO dalībvalsts nozīmi starp-
tautiski svarīgu lēmumu pieņem-
šanā, kā arī uzteica Latviju kā 
aktīvu reģionālo spēlētāju.

Šī bija pirmā Ķīnas aizsardzības 
ministra vizīte Latvijā kopš neat-

karības atgūšanas. Latvija patla-
ban ir vienīgā no Baltijas valstīm, 
ar kuŗu Ķīna noslēgusi līgumu   
par sadarbību aizsardzības jomā.

***
Ja lauž līgumu...

Intervijā LNT raidījumam 900 
sekundes Satiksmes ministrijas 
parlamentārais sekretārs Klāvs 
Olšteins norādīja, ka jauno pasa-
žieŗu vilcienu piegādes līguma 
laušanas gadījumā Latvijai var 
draudēt soda sankcijas, kas sa -
sniegtu trešdaļu līguma summas. 
Konkrētu summu Olšteins neat-
klāja, tomēr  jau iepriekš ir ziņots, 
ka jauno vilcienu iepirkuma ko -
pējās izmaksas tiek plānotas 144 
miljoni latu, no kuŗiem ES  Ko -
hēzijas fonda līdzfinancējums     
būs 100 miljoni latu. Savukārt otra 
līguma daļa paredz šo vilcienu 
uzturēšanu 30 gadu laikā. Kopu-
mā līguma vērtība ir 610,76 mil-
joni eiro (429,24 miljoni latu).

Olšteins norādīja, ka jauno pa -
sažieŗu vilcienu iepirkumā ir pie-
ļautas kļūdas, un patlaban tiek 
vērtēts, vai pēc vilcienu saņemša-
nas no valsts budžeta nebūs jāat-
maksā nesamērīgi lielas summas 
par saņemto ES Kohēzijas fonda 
līdzfinancējumu.

***
Pārmaiņas Kultūras ministrijā
Kultūras ministre Žaneta Jaun-

zeme-Grende uzteikusi darbu sa -
viem ārštata padomniekiem - 
bijušajiem kultūras ministriem 
Sarmītei Ēlertei un Intam Dāl de-
rim. Lēmumu ministre pamato ar 
domstarpībām Valsts kultūr kapi-
tāla fonda (VKKF) financēšanas 
kārtībā. Pēc Jaunzemes-Grendes 
teiktā, abi padomnieki vēloties 
VKKF budžetu piesaistīt akcīzes 
nodoklim, kā tas bijis agrāk un      
kā to prasa arī kultūras nozares 
pārstāvji, kaut gan Ministru pre-
zidents un finanču ministrs atzi-
nuši, ka tas pašlaik nav iespējams.

Komentējot kultūras ministres 
lēmumu, Sarmīte Ēlerte atzina, ka 
arguments darba attiecību pār-
trauk šanai ir “aiz matiem pievilkts”.

Uz jautājumu, kas būs minis- 
tres jaunie padomnieki un biroja 
darbinieki, Jaunzeme-Grende at -
bildēja, ka apņēmusies nedēļas 
līdz divu nedēļu laikā veikt “visu 
veidu konsultācijas” ar Kultūras 
alianses pārstāvjiem, runāt par 
bū  tiskajiem jautājumiem un uz -
klausīt arī viņu ieteikumus par 
ministres komandu.

***
Parakstu vākšana pieklusināta
Saskaņas centra un PCTVL ak -

tīvisti bija solījuši, ka 9. maijā Pār-
daugavā ar uzviju tiks savākti 
nepieciešamie paraksti referen-
dumam par automatisku pavalst-
niecības piešķiršanu nepavalst-
niekiem. Kaut arī svētki bija vē -
rienīgi un beidzās ar krāšņu ugu-
ņošanu vakarā,  taču akcija neiz-
devās, kā bija iecerēts. Parakstu 
ti  ka savākts maz. Prokrieviskie 
spēki žēlojās, ka akcijai tikuši likti 
šķēršļi. Notāri nav bijuši atsaucīgi 
pret parakstu vācēju vēlmēm un 
nav devušies apmaksātos izbrau-
kumos uz „uzvaras” svinētāju dzī-
 rošanas vietām, kur allaž vēro -
jami dažādi likumpārkāpumi (aiz-
liegta simbolika, alkohola lieto-
šana publiskā vietā u. c.), viesnīcu 
īpašnieki atteikušies izīrēt telpas. 
Uzvaras parkā nav ļauts uzstādīt 
telti, kuŗā bijis plānots dalīt skrej-

lapas. Bija aizliegts arī apkārt stai-
gājot dalīt skrejlapas gaŗāmgā jē-
jiem. 

Pēc polītisko komentētāju do -
mām, šoreiz 9. maija svinību eufo-
rijā saskatāmas arī kādas pozitīvas 
iezīmes. Jaušama sabiedrības vēl-
me ja ne pretoties, tad vismaz ne -
veicināt pretlatvisku akciju norisi. 

***
Valsts prezidenta kanceleja 

darbu Melngalvju namā 
varētu sākt 1. septembrī. Pre-

zidenta preses sekretāre Līga Kra-
pāne aģentūrai LETA norādīja,    
ka patlaban kanceleja izstrādā  
pār celšanās plānu un laika sada-
lījumu. Kancelejas pārcelšanās 
laiks tiks organizēts tā, lai Valsts 
prezidenta darbs netiktu traucēts.

Melngalvju nama telpu pielā-
gošana Valsts prezidenta drošības 
un prezidenta kancelejas darba 
prasībām izmaksās 95 000 latu. 
Provizoriski aplēsts, ka kance le jas 
un Militārās policijas pagaidu 
telpu nomas maksas izdevumi     
no 2012. līdz 2015. gadam būs   
230 059 lati, savukārt pārcelša -  
nās izdevumi tiek plānoti 15 000 
latu apmērā. Šie tēriņi jau ir pa -
redzēti kancelejas budžetā.

***
Par Osipova ielas nosaukuma 

plāksnītēm divās valodās 
Valsts valodas centrs (VVC) 4. 

jū  nijā pieņems lēmumu admi - 
nis trātīvā pārkāpuma lietā par ne -
noņemto ielas nosaukuma plāks-
nīti divās valodās, kas piestipri -
nāta pie mājas Liepājā, Vaiņodes 
ielā, kur dzīvo biedrības Dzimtā 
valoda pārstāvis Jevgeņijs Osipovs, 
aģentūru LETA informēja VVC 
Valodas kontroles nodaļas vadī-
tājs Antons Kursītis.

Tā kā netika izpildīta VVC pra-
sība līdz 3. maijam noņemt plāks-
nīti, VVC 9. maijā ierakstītā vēs-

tulē nosūtījis administrātīvā pār-
kāpuma protokolu mājas īpaš-
niekam - Jevgeņija Osipova tēvam 
Jurijam Osipovam. Osipova tēvs 
var ierasties uz lietas izskatīšanu 
un sniegt paskaidrojumus, taču 
viņa neierašanās gadījumā VVC   
ir tiesīgs pieņemt lēmumu arī      
bez mājas īpašnieka klātbūtnes.

VVC uzdevis noņemt vēl divas 
ielu nosaukumu plāksnītes divās 
valodās, kas piestiprinātas Liepājā 
pie bijušā Saeimas deputāta Vale-
rija Kravcova (Saskaņas centrs) 
īpašuma Ganību ielā un 40 dzī -
vok ļu mājas Reiņu meža ielā. Abos 
šajos gadījumos noteiktais ter -
miņš prasības izpildei ir maija 
vidus, un, ja plāksnītes netiks no -
ņemtas, turpmākās VVC darbī -
bas būs tādas kā Osipova gadīju-
mā, piebilda Kursītis.

Piestiprinot plāksnīti ar ielas 
nosaukumu divās valodās, skaid-
roja Kursītis,  ir pārkāpti Liepājas 
pilsētas saistošie noteikumi “Ēku 
numurzīmju, ielu vai laukumu 
no  saukumu norāžu izvietošanas 
kārtība Liepājā”, kas paredz, ka 
tekstam uz ēku numurzīmēm,   
ielu vai laukumu nosaukumu no -
rādēm ir jābūt valsts valodā. Pār-
kāpts arī Valsts valodas li kums.

***
Mūzeja ekspozīcijai – 80

Ideja saglabāt un nākamajām 
pa  audzēm vienuviet rādīt vēstu-
risko mantojumu radās Ziemeļ-
eiropas valstīs 19. gadsimta beigās. 
Pirmais brīvdabas mūzejs pasaulē 
ir 1891. gadā dibinātais mūzejs 
Skansen Stokholmā. Pēc archi-
tekta Paula Kundziņa ierosināju-
ma šāds mūzejs tapa arī Latvijā. 
1932. gada 13. maijā Rīgā apmek-
lētājiem tika atvērta pirmā brīv-
dabas ekspozīcija Baltijā – Vidze-
mes sēta. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

Pirmajos gados 
pēc Latvijas neat-
ka rības atjau no-
šanas no rietum-
valstīm pienāca 
apģērbu un pārti-
kas produktu saiņi 

t.s. humānās palī dzības iet-
varos - tautas mutē “humpala”. 

Pēdējos mēnešos daži kriev-
valodīgās sabiedrības pārstāvji, 
apzinoties, ka valodas referen-
duma iznākums pārsvītrojis jeb-
kuŗas izredzes uz īpaša oficiāla 
statusa piešķiršanu krievu valo-
dai, kļuvuši savos izteikumos 
mērenāki un vēlas zināmus at -
vieglojumus. 

Te nu ir pamats apsvērt, cik 
lielā mērā šāda praktiska “hum-
pala” iespējama, nekaitējot LR 
pa  mattautas interesēm un ne -
apdraudot latviešu valodas leģi-
timo hēgemoniju. 

Rīgas krievvalodīgās avīzes 
Čas slejinieks Anatolijs Kame-
ņevs spiests atzīt, ka īstenībā 
nevienu krievvalodīgo īpaši 
neuztrauc tas, ka plāksnītēs ar 
ielu nosaukumiem nav kirilli -
cas. Osipova tipa spītniekus, kas 

Humāni apsvērumi un trāpīgas atziņas

izaicinoši piestiprina plāksnītes 
ar krievu uzrakstu pie savu mā -
ju sienas, nav nopietni ņemami, 
liek saprast Kameņevs. 

Viņš arī konstatē, ka pašval-
dību ierēdņi “uz vietām” labprāt 
uzklausa apmeklētājus, kam grū-
  ti komūnicēt latviešu valodā, un 
palīdz tiem kārtot papīrus. 

Tātad praksē tāda pretimnā k-
šana pastāv, un, ja tas notiek at -
sevišķos gadījumos, ievērojot, 
piemēram, pensijas vecuma cil-
vēku grūtības, tad taču nav jā -
zvana valodas inspekcijai. Galve-
nais, ka tas notiek sporadiski un 
nav uzskatāms par normu.

Šāda veida “humpala” tiek 
sniegta, un to var saprast. 

Sāpīga problēma gados vecā-
kiem krievvalodīgajiem ir krie-
visku uzrakstu trūkums dažā - 
du medikamentu un medicīnas 
pre parātu lietošanas pamācībās. 
Līdzās latviskajam tekstam bieži 
vien ir angliskais, bet reizumis 
pat ķīniskais, ja preparāts impor-
tēts. Izņēmuma kārtā šai spe-
cifiskajā gadījumā būtu pieļau-
jama divvalodība, jo pat mazā-
kais pārpratums var kaitēt lie-
totāja veselībai. 

Bet ir tāda joma, kur krieves-
tības entuziastiem jādod pret-
spars: runa ir par tiem, kas 70 
“padomju gadu” rezultātā ģi  me-
nē runā krieviski, bet apzinās 
esam nevis pareizticīgi krievi, 
bet katoļticīgi poļi vai islāmti -
cīgi tatāri. Te nu jāiesaka paklusēt 
Vesti Segodņa publicistam un   
SC deputātam Nikolajam Kaba-
novam, kam briesmīgi nepatīk 
Latvijas Nacionālo kultūras 
bied rību asociācijas (LNKBA) 
rosmes, visnotaļ veicinot ne -
krievu tautību valodu un etniskā 
mantojuma kopšanu. Asociā -
cijā, ko vada armēnis Rafi Ha -
ra džanjans, apvienojušās 22 
organizācijas un apvienības.   
Ha  radžanjans ierosina Rīgā sa -
rīkot īpašu mazākumtautību 
kultūras nedēļu. Līdztekus tam 
LNKBA aktīvisti kā pašsapro ta-
mu rīcību apņēmušies atvieglot 
Latvijas nekrievu kopienām lat-
viešu valodas apguvi. Lai veicas! 

Pie reizes vērts pieminēt nupat 
pa trešam lāgam “kronētā” Krie-
vijas prezidenta Vladimira Pu -
tina prasību: sākot ar 2012. gada 
novembri, visiem viesstrād nie-
kiem, kas ierodas Krievijā, ob  li-

gāti jānokārto eksāmens trijos 
priekšmetos - krievu valoda, 
Krievijas vēsture un likum do-
šanas pamati. 

Te ir runa par viesstrādnie-
kiem, kas uzturas Krievijā zi -
nāmu laiku un nemūžam nevar 
pretendēt uz pavalstniecību. Bet 
Latvijā ir lērums pastāvīgi te 
mītošu nepavalstnieku, kam 
šāda eksāmena nokārtošana 
pavalstniecības iegūšanai rādās 
kā nezin kāda inkvizīcija...

Bijušais Rīgas domes deputāts 
Aleksandrs Giļmans kādu laiku 
savos avīžu rakstos bija tikpat 
agresīvs kā Osipovs un Gapo-
ņenko. Taču - varbūt te sevi liek 
manīt gadu nasta - pēdējos mē -
nešos viņš savos izteikumos kļu-
vis tāds mērenāks un nāk klajā 
ar gluži prātīgiem apsvēru-
miem. 

Avīzē Čas, pieskaŗoties t.s. Uz -
varas dienas svinībām Pārdau-
gavā, Giļmans pievērš uzmanību 
diviem aspektiem: “Tagadējās 
etniskās proporcijas Latvijā 
izveidojās pēc kaŗa. Ja nebūtu 
Uzvaras, te nebūtu tik lielas 
krievvalodīgo kopienas. Lielum 
lielajam vairākumam no mums 

kaut viens no senčiem ir apme-
ties Latvijā pēc kaŗa. Un, tā kā 
mēs šo zemi mīlam, tad sumi-
nām notikumu, kuŗa rezultātā 
mēs esam šeit nokļuvuši.” 

Tātad viņi nevēlas, lai viņus 
sauc par okupantiem, bet oku-
pācijas sekas viņus iepriecina, 
vai ne?

Un otrs Giļmana atzinums: 
“Uz  varu izcīnīja Padomju Savie-
nība - valsts, kuŗas vairs nav. 
Uz  varētāji bija padomju patrioti. 
Un šodien, pamatoti lamājot 
slikto, kas bija Padomju Savie-
nībā, nevar aizmirst labo, kas 
tajā valstī bija. 9. maijs ir lielisks 
iemesls šādam rezumējumam. 
Šai dienā ir acīm redzams, ka 
Bakū, Odesas un Tambovas ļau-
dis joprojām ir mūsu tautieši,     
jo svin to pašu notikumu ar 
tādām pašām jūtām kā mēs. Tas 
mūs visus vieno. Tātad Uzvaras 
diena kļūst par pēcpadomju  
telpas konsolidācijas dienu.” 
(Izcēlums mans. - F. G.) 

Tātad gandarījums par oku-
pāciju un imperiska nostalģija. 
Giļmans “to tā nav domājis”, bet 
no viņa vārdiem izriet tieši tas. 

Franks Gordons

Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Baku 
nule jāsākas šī gada 
Eirovīzijas dziesmu 
konkursam. Iespē-
jams, ka ārpus Ei -
ropas dzīvojošie 
mū  su avīzes lasītāji 

nezina, kas tas tāds ir, tāpēc pa -
skaidrošu: Eirovīziju rīko Eiro-
pas Raidorganizāciju savienība, 
un katru gadu katra savienības 
valsts uz konkursu deleģē vie -     
nu mūzikas priekšnesumu. Tā 
valsts, kuŗas pārstāvis gūst uz -
varu, iegūst tiesības konkursu 
rīkot nākamajā gadā. Tā, pie mē-
ram, 2002. gadā laurus plūca 
Latvijas pārstāve Marija Nau mo-
va, un tāpēc nākamajā gadā Ei -
rovīzija tika rīkota Rīgā (tiesa, ar 
ļoti lielu Zviedrijas televīzijas 
palīdzību).

Šogad Eirovīziju draud aizēnot 
valsts, kuŗā tā tiek rīkota. Azer-
baidžāna nav pazīstama ne ar 
mazāko cieņu pret cilvēka tie-
sībām. Lai Eirovīzijas vajadzī -
bām uzceltu jaunu koncertzāli, 
valsts režīms nojauca veselu 
rindu vēsturisku ēku, tostarp 
tādas, kuŗās vēl dzīvoja cilvēki. 
Vismaz vienā gadījumā, tā ziņo -
ja telesabiedrība BBC, ēku sāka 
nojaukt brīdī, kad tur vēl kāds 
dzīvoja, piedevām naktī, kad šis 
kāds bija aizmidzis. Baisāku kre-
tīnismu grūti iedomāties, un       
tas vien rada pietiekami lielu 
iemeslu spriest par to, vai Eiro-
vīzijas rīkošanai tāda zāle būs 
piemērota.

Taču vēl daudz lielāks jautā-
jums ir par Azerbaidžānas at -
tieksmi pret pašām cilvēka tie-
sībām. Minētajā BBC sižetā bija 
stāsts par mūziķi, ko varas ie -

Par cilvēka tiesībām un kultūru
stādes aizturējušas par „prezi-
denta apvainošanu” (tas nu ir 
„noziegums,” kas ir kopīgs visām 
pasaules diktātūrām), un cietu-
mā viņš ticis spīdzināts. Vēl BBC 
reportieris slimnīcā atradis žur-
nālistu, ko piekāvuši valsts naftas 
sabiedrības sargi, salaužot tam 
vairākas ribas un izraisot arī 
smadzeņu satricinājumu.

Par to, cik ļoti Azerbaidžāna 
pārkāpj pat elementārākās cil-
vēka tiesību normas, var spriest 
katrs Laika un Brīvās Latvijas 
lasītājs, apmeklējot starptautiski 
pazīstamās cilvēka tiesību orga-
nizācijas Human Rights Watch mā -
jaslapu internetā (www.hrw.org). 
Paskatieties vien, kas tur ziņots 
par Azerbaidžānu: „Mediju brī-
vība ļoti apdraudēta,” - „Policijas 
aizturēto personu spīdzināšana 
turpinās aizgūtnēm,” - „Pūlis uz -
brūk nevalsts organizācijai,” - 
„Aizturētiem televīzijas žur nā-
listiem liedz pieeju ģimenei un 
advokātam,” - „Cilvēka tiesību 
pārkāpumi bojā valsts starp-
tautisko reputāciju,” u. tml.

Te nu rodas jautājums - vai 
tām valstīm, kuŗas cilvēka tiesī-
bas tomēr ievēro, būtu jāsūta 
savs pārstāvis uz Baku. Latvijas 
gadījumā šīs tiesības šogad ie -
guva meitene ar skatuves vārdu 
Annmary, viņa tur paredzējusi 
dziedāt dziesmu A Beautiful 
Song, un, man rakstot, Anmary 
jau ir devusies uz Baku, lai pie-
dalītos mēģinājumos, preses 
kon ferencēs un visās pārējās 
aktīvitātēs, kādas tur notiek. 
Ma nuprāt, viņai būtu jābrauc 
mājās, iekams konkurss vēl nav 
sācies.

Jo cilvēka tiesības, raugi, tomēr 
nav nekas tāds, ko ignorēt. 

Protams, tūdaļ kāds bildīs, ka 
kultūras notikumus nevajag boi-
kotēt, jo kultūra nav polītika. 
Pati Eirovīzija allaž apgalvo, ka   
tā ir ļoti apolītiska, lai gan izteik-
ti polītiskas dziesmas laika gaitā 
ir dziedājuši gan Izraēlas, un 
Ukrainas, gan Gruzijas pārstāvji, 
piedevām 1974. gadā Portugales 
Eirovīzijas dziesma tika izman-
tota par radio signālu, lai sāktu 
sacelšanos pret toreizējo valsts 
režīmu. Taču kopumā Eirovīzija 
nav polītisks pasākums. Starp ci -
tu, pirms pāris gadiem tā notika 
Maskavā pēc tam, kad Krievija 
bija rupji iebrukusi Gruzijā un 
okupējusi daļu tās territorijas 
tieši tāpat, kā PSRS savulaik oku-
pēja mūsu valsti. Var jau teikt, ka 
būtu slikti jaunkundzei no Lat-
vijas liegt iespēju, iespējams, vie-
nīgo reizi mūžā, uzstāties tik lie-
las auditorijas priekšā.

Taču tas nav un nevar būt argu-
ments. Piedalīšanās Eirovīzijā 
sevišķi ironiska šogad būs tāpēc, 
ka Rietumeiropas grandi pat -
laban ļoti aktīvi sola boikotēt vi -
su, kas notiek Ukrainā, tāpēc ka 
tur režīms ir slikti izturējies      
pret kādreizējo premjērministri 
Jūliju Timošenko. Bija paredzēta 
Viduseiropas un Austrumeiro-
p as valstu galotņu apspriede, bet 
Ukrainas valdība to atcēla, līdzko 
kļuva skaidrs, ka tajā nepiedalī-
sies vairāki minēto valstu vadī-
tāji. Tas, protams, ir konkrēti 
po  lītisks sarīkojums, taču tikpat 
naski rietumeiropieši bijuši, ap -
galvojot, ka viņi boikotēs arī 
Eiropas Futbola meistarsacīkšu 
spēles Ukrainā, un tas jau ir 
sporta notikums.

Protams, sporta sarīkojumu 
boi kotēšana arī nav nekas ne -

pieredzēts. 1980. gadā Olimpis-
kās spēles Maskavā boikotēja 
vesela 61 valsts, lai protestētu 
pret PSRS iebrukumu Afgānis-
tānā, un četrus gadus vēlāk, kad 
spēles tika rīkotas Losandželosā, 
tās, izdarot atbildes gājienu, boi-
kotēja 15 valstis, lielākoties no tā 
dēvētās „sociālistiskās sadrau-
dzības.” Tas bija izņēmums, ne 
likumsakarība, taču toreiz es 
piekritu tam, ka mana toreizējā 
mītnes zeme Amerika uz Ma  s-
kavu nebrauca, lai arī tas no -
zīmēja, ka plūdmales volejbolā 
nevarēja piedalīties un tāpēc ne -
varēja iegūt medaļu vairāki 
Amerikas latvieši (toties zelta 
medaļu ieguva šķēpmetējs no 
Padomju Latvijas Dainis Kūla). 
Un piekrītu arī tam, ka būtu 
boikotējamas futbola spēles 
Ukrainā.

Skumja patiesība: brīdī, kad      
pa durvīm ienāk polītiskas vai       
it īpaši ekonomiskas intereses, 
cilvēka tiesības acumirklī tiek 
izmestas pa logu. Attiecības ar 
Ķī  nu uztur visa pasaule, kaut gan 
pēc tā, ko pēdējās nedēļās esam 
redzējuši notiekam ar nere dzī - 
 go ķīniešu juristu Čenu Guan-
čengu, varam spriest, ka cilvēka 
tiesības tur netiek turētas nekā -
dā vērtē. Latvijas valdība ir sting-
ri iebildusi pret Eiropas Savie-
nības organizētām sankcijām 
pret Baltkrieviju, kur pēc pēdē-
jām prezidenta „vēlēšanām” visi 
tie, kuŗi bija uzdrīkstējušies kan-
didēt pret valsts diktātoru Lu -
kašenko, nākamajās dienās no -
nā ca aiz restēm. Jo mūsu valstij, 
lūk, ar Baltkrieviju ir ļoti plašas 
ekonomiskas attiecības. Kad 
kād reizējais Valsts prezidents 
Valdis Zatlers devās vizītē uz 

Uzbekistānu un Turkmenistā -
nu, viņš jau laikus paguva pazi-
ņot, ka par groteskiem cilvēka 
tiesību pārkāpumiem minētajās 
valstīs viņš nerunās. Galu galā 
arī Amerika ir novērsusi acis no 
cilvēka tiesību jautājumiem Uz -
bekistānā (kur, kā ziņots, režīma 
oponenti kādreiz dzīvi mesti 
verdošas eļļas katlos), jo Uzbe-
kistāna pamanījās būt „palīdzīga” 
saistībā ar Afgānistānas kaŗu.

Taču arī tad, ja kaut kādā līme-
nī to visu var saprast, mazāk 
nožēlojams tas nekļūst tik un tā. 
Tomēr nav absolūti nekāda aiz-
bildinājuma rīcībai, kad notiek 
auklēšanās ar valstīm, kuŗās re -
žīmi apspiež savus iedzīvotājus. 
Mūsdienās no citu acīm neko 
noslēpt vairs nevar, dažne da-
žādas technoloģiskas ierīces ļauj 
fiksēt itin visu un pēcāk izplatīt 
pa visu pasauli. Taču cilvēkiem, 
kuŗi dzīvo šādās apspiedēju val-
s tīs, labāk no tā parasti nekļūst, 
tāpēc ir vērts padomāt par pa -
sauli, kas to visu redz, bet neko 
nedara. Vēl jo vairāk tad, ja at -
tieksme pret cilvēka tiesībām     
un to ignorēšanu ir selektīva, jo 
tas, ka reālpolītika reizēm „liek” 
rīkoties citādi, niknumu par ne -
taisnību nesamazina ne mazākā 
mērā.

Ir pareizi boikotēt futbola 
spēles Ukrainā. Manuprāt, vienas 
Gruzijas daļas okupētājai Krie-
vijai būtu arī atņemamas tiesī -
bas rīkot 2014. gada ziemas 
Olimpiskās spēles Sočos. Un pil-
nīgi noteikti esmu pārliecināts, 
ka Latvijai un visām pārējām 
Eiropas civīlizētajām un „civīli-
zētajām” valstīm būtu jāboikotē 
Eirovīzija Azerbaidžānā.

Kārlis Streips
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Hermanis Dzelzkalns dzimis 
1909. gada 23. decembrī un līdz 
Otrā pasaules kaŗa sākumam ko -
pā ar vecākiem dzīvojis Bauskas 
rajonā, Lietuvas pierobežā, pie 
Mēmeles. 1939. gadā viņš apņē-
mis par sievu Paulu, skolotāju. 
Pats vēl Latvijas laikā darbojies     
ar skautiem un bijis saistīts ar tā 
laika iekšlietu sistēmu.

Kaŗš Dzelzkalnu ģimeni izšķīra. 
„Bija parasts va  saras vakars. Ābo-
liņš bija no  pļauts, labība vēl ne-
bija pļaujama. Nekas neliecināja, 
ka būs kādi sa  asinājumi, un vecā-
ki nolēma aiz  braukt ciemos pie 
manas māsas, savas meitas, kuŗa 
ar vīru dzīvoja Jelgavas rajona 
Vilcē, kur svainim bija dzimtas 
īpašums. Tā bija pē  dējā reize, kad 
viņus redzēju,” at  ceras sirmais 
kungs. Tomēr kaŗadarbība nav 
paredzama, un kaŗaspēks ienāca 
pārāk strauji. 24. jū  nijā Hermanis 
ar sievu pameta mājas Bauskas 
pusē un sāka bēg ļu gaitas. 

„Patiesībā man veicās. Tajā die-
nā es biju meklēts, jo biju saistīts 
ar skautiem un militāro jomu, bet 
mana sieva tolaik tolaik  strādāja 
skolā par pārzini, un es biju aiz-
gājis pie viņas. Armijas cilvēki bija 
paskatījušies tikai dzīvesvietā – 
tur manis nebija, un tālāk viņi 
ne  bija meklējuši.»

Tiesa, meklētāji bijuši ne tikai 
divi vien, bet gan apmēram 30 cil-
vēku grupa no pagasta. «Gribējām 
doties uz Kurzemi, bet uz turieni 
braukt nevarēja – tur bija krievi. 
Tāpēc nācās doties uz Vidzemes 
pusi,» stāsta H. Dzelzkalns. Viņi 
nonākuši Ropažos, kur kāds 
saim nieks pie Tumšupītes ļāvis 
bēg ļiem apmesties savā saimnie-
cībā.

Jau drīz saņemts aicinājums 
vīriešiem aizstāvēt Bausku, jo tu -
vojās krievu kaŗaspēks. Herma -
nis atceras, ka ar ieroci rokās de -
žūrējis Bauskas pilsdrupās. Mē -
nesi vēlāk saņemta pavēle, ka 
jānodod zirgi, bet to nu neviens 
negribēja. „Ātri sapakojāmies un 
aizbēgām uz Kurzemi, lai nebūtu 
jāatdod zirgi. Kādu laiku uztu-
rējāmies Kandavas un Sabiles ap -
kaimē, palīdzējām lauku darbos.”  
Bēgļu grupa pamazām tuvojās 
Liepājai, no kuŗas pavērās iespē-
jas emigrēt.

«Kad nonācām Liepājā, visi 
kuģi bija aizņemti, bet beigās 
mums izdevās atrast vienu vācu 
kuģi, kas veda uz Vāciju zirgus, 
un viņiem vajadzēja kādu, kas tos 
zirgus pieskatīs un apkops. Mēs, 
vīri, pieteicāmies, un mūs pieņē-
ma,» atceras Hermanis. Kuģa 
galamērķis bija Kēnigsberga, kas 
ne visiem bija pa prātam. Bēgļu 
grupā esot bijuši arī divi brāļi 
Āriņi, un viens no viņiem domā-
jis, ka Kēnigsberga esot pārāk 
tuvu, tāpēc viņš gaidīšot citu ku -
ģi, kas dosies, piemēram, uz Dan-
cigu. Tā brāļi izšķīrās. „18. no -
vembri sagaidījām vēl Liepājā, 
gai dot savu kuģi. Mājas jau bija 
tukšas, un mēs apmetāmies kādā 
dzīvoklī. Te pie mums ienāca 
pāris vācu kaŗavīru un atnesa 
mu  ciņu, lai mēs pasargājot, kamēr 
viņiem kārtojamas darīšanas. 
Piekritām.  Vakarā atgriezušies, 
ka  ŗavīri atzinās, ka mučelē esot 
konjaks, vai mēs negribot. Nebija 
jau kur ieliet, atradām kaut kādu 

Norvēģijas latviešu biedrība: Hermanis Dzelzkalns
Norvēģijas Latviešu biedrība  dibināta 1952. gadā, 

un par tās dibinātāju un idejas autoru uzskatāms Hermanis Dzelzkalns. 

mutes bļodu, mums ielēja kon-
jaku, un mēs varējām svinēt,” 
stāsta sirmgalvis. Sešas dienas vē -
lāk kuģis devies ceļā uz Vāciju, un 
Dzelzkalnu ģimene bija uz tā. 

Kuģim uzsākot ceļu, bijis arī uz -
lidojums, tomēr kuģim, uz kuŗa 
bija grupa latviešu, netrāpīja. „Tā 
jau tajā kaŗā bija – neko zināt ne -
varēja, kas un kā notiks,” nosaka 
Hermanis un piebilst, ka vēlāk sa -
ņemtas ziņas - Āriņu ģimene, kas 
bija palikusi Latvijā gaidīt pie-
mērotāku kuģi, vēlāk  apcietināta 
un izsūtīta uz Sibiriju.

„Kēnigsbergā mūs sagaidīja tā 
saucamie fazāni jeb Hitlera cilvē-
ki, norīkoja darbos un teica, ka 
pēc nedēļas mūs pārvedīšot uz 
no  metni. Divi no mūsu grupas 
aizgāja uz staciju noskaidrot, vai 
nevar tikt kur tālāk. Teica, ka 
nevar. Bet tad viņiem piemetās 
divi dūšīgi vīri, arī no Latvijas, 
kuŗiem līdzi bija  nauda un spe-
ķis. Mums tas nāca par labu, jo   
nu varējām tirgoties,” stāsta H.
Dzelzkalns un piebilst, ka tolaik 
Vācijā visvērtīgākā manta bijušas 
olas un speķis. Tā nu, piesolot 
spe ķi, izdevies sarunāt vagonu 
vilcienā, kas dodas uz Dancigu.

Nokārtojuši visas nepiecieša-
mās atļaujas, lai dotos ceļā, un – 
aidā! Braukuši vairākas dienas, 
līdz, vienu rītu pamostoties, seci-
nājuši, ka vagons atāķēts. Tas  esot 
bijis Šlēgholšteinā, Hermanis saka, 
bet, visticamāk, tā būs bijusi vieta, 
kas mums zināma ar nosauku -
mu Šlēsviga-Holšteina. „Tolaik 
Vācijā cilvēki dzīvoja ciemos un 
viensētās, un mums abiem ar sie-
vu izdevās iekārtoties pie viena 
ve  ca saimnieka viensētā. Viņam 
bija četri dēli, kuŗi visi bija armijā, 
un pa māju saimniekoja meita ar 
tanti. Viņām tas bija galīgi apni-
cis, un saimnieka meita jautāja, 
vai Paula protot gatavot ēst. Paula 
atzina, ka protot gan, un saim-
niekmeita viņai piedāvāja  turp-
māk saimniekot pa virtuvi, gata-
vot ēst un turēt tur visu tīru, ka -
mēr pašas uzņemsies darbus kūtī,” 
stāsta Hermanis. Tā viņi tur no -
dzīvojuši no decembŗa līdz mai-
jam.

Reiz solītais par izvietošanu no -
metnē maijā piepildījies – bēgļi 

strādāt nedrīkstēja un tika izmi-
tināti nometnēs. «Sākumā bai-
dījāmies, kā tur iztiksim, ko no -
metnē ēdīsim, bet mums izde -      
vās izlūgties saimniekam govi.      
Tā nu mēs katru dienu gājām to 
govi slaukt, un bija mums piens, 
ēdiens,» atceras Hermanis. No -
met nē Dzelzkalnu ģimene dzīvo-
jusi mazā istabiņā, un, kā atceras 
Hermanis, blakus istabiņā dzīvo-
jis grāmatizdevēja Rapas brālis.

Dzelzkalnu ģimene Vācijā pa -
vadīja piecus gadus – no 1944. 
līdz 1949. gadam. Tad dzīve viņus  
aizveda uz Norvēģiju. «Uzgājām 
sludinājumu, ka Norvēģijā kāda 
angļu diplomātu ģimene meklē 
divus cilvēkus, kas veiktu mājas 
darbus un strādātu ar bērniem. 
Pieteicāmies. Vispār pieteikušies 
bija daudzi, bet, tā kā vajadzēja 
pieskatīt bērnus un Paula bija 
skolotāja, izraudzījās mūs,” atce-
ras H. Dzelzkalns. Norvēģija iz -
raudzīta bez īpaša mērķa, tur tikai 
pavērušās darba iespējas. „Toreiz 
cilvēki pārsvarā devās uz Kana -
du, kur bija darbs mežos, uz Ame-
riku un Austrāliju, kur varēja at -
rast darbu, piemēram, kokvilnas 
novākšanā,” stāsta Hermanis.

Ceļā devušies 1949. gada 8. de -
cembrī. Braukuši ar autobusu,  
kas bijis pilns ar sievietēm, kuŗas 
devušās apciemot radus. Her ma-
nis stāsta, ka tā bijusi pirmā reize, 
kad sievietēm, kuŗas bija precē-
jušās ar vāciešiem un dzīvoja Vā -
cijā, bija dota atļauja braukt uz 
Norvēģiju apciemot radiniekus. 
Oslo Dzelzkalnus sagaidījusi an -
gļu sūtņa ģimene, pie kuŗas viņi 
bija norīkoti  strādāt. Jau uzreiz 
viņi nobrīdināti, lai vāciski neru-
nā, jo norvēģi vāciešus ne acu 
galā nevarot ciest. Angļu ģimenē 
auga četri bērni – dēls, kas mācī-
jās Anglijā diplomātu skolā, des-
mit gadus vecas dvīnes un trīsga-
dīga meitenīte.

Tā kā norvēģi esot lieli ceļotāji, 
pirmajā atvaļinājumā vasarā arī 
Dzelzkalnu ģimene nolēmusi 
paceļot pa Norvēģijas vidieni. Un 
tas kļuvis par ieradumu. Sākumā 
ceļojuši ar velosipēdu, tad nopir-
kuši motociklu un, kā saka  Her-
manis, apceļojuši visu Norvēģiju. 
„Tā ceļojot mēs sastapām arī kā -

dus latviešus. Vairāku gadu laikā 
apzinājām apmēram 40 tautie -
šus, no kuŗiem daudzi uzturējās 
veco ļaužu mītnēs. Kad Vācijā 
likvidēja bēgļu nometnes, Norvē-
ģija uzņēma nelielu skaitu slimu 
cilvēku – tuberkulozes slimnie-
kus, neredzīgos, kuŗi bija dzēruši 
spirtu un zaudējuši redzi,” Her-
manis stāsta. Šie cilvēki, dzīvojot 
veco ļaužu mītnēs, bija ļoti vien-
tuļi, valodu neprata. Un tā Her-
manim radusies ideja par latvie -
šu biedrības izveidi.

Par oficiālo biedrības dibināša-
nas datumu tiek uzskatīts 1952. 
gada 11. maijs, kad tika sasaukta 
kopsapulce, bet jau gada sākumā 
Hermanis uzrakstījis uzsaukumu 
latviešiem, aicinot viņus iesaistī-
ties. Vēstules teksts, kas datēts ar 
1952. gada 11. janvāri, ir saglabā-
jies:

Man ir ienākuši vairāki ierosi-
nājumi dibināt Norvēģijā pašpa-
līdzības kopu, kuŗas uzdevums 
būtu atbalstīt nepieciešamos gadī-
jumos vecos un slimos tautiešus 
Nor vēģijā un Vācijā. Strādājošie 
ie  maksātu katru mēnesi noteiktu 
summu pēc savām iespējām.

Kuŗi būtu ar mieru piedalīties 
šajā pašpalīdzības darbā, laipni 
lūdzu aizpildīt klātpielikto anketu 
un atsūtīt man pēc iespējas drīz, 
lai darbs nekavētos.

Pēc ziņu savākšanas varēs izrau-
dzīt vienu vai vairākas personas, 
kas šīs lietas kārtos.

Būtu patīkami dzirdēt arī no ci -
tiem kādus ierosinājumus, priekš-
likumus un norādījumus šajā vir-
zienā.

Ar tautisku sveicienu
/H.Dzelzkalns/
Aicinājumam nebūt nav atsau-

kušies visi tolaik Norvēģijā dzī-
vojošie latvieši. Tomēr ļoti atsau-
cīgi bijuši tā sauktie veclatvieši, 
kuŗi Norvēģijā uzturējāušies 
daudz ilgāk, piemēram, Latvijas 
goda ģenerālkonsuls Norvēģijā 
Arturs Vanags un Milda Nord-
hei ma (dzimusi Augulis). Ģene-
rāl konsuls pastāstījis, ka norvēģi 
ir ļoti nacionāli noskaņoti. „Viņš 
man teica, ka vietējie viņu par 
norvēģi netur, kaut gan Vanagu 
ģimene bija turīga, Norvēģijā 
nodzīvojusi apmēram 40 gadus, 

viņu bērni tekoši runāja norvēģu 
valodā,” atminas Hermanis. Savu-
kārt Nordheima kundze bija pre-
cējusies ar norvēģi, viņiem bija 
di  vas meitas, un visi ģimenes lo -
cekļi bija aktīvi iesaistījušies lat-
viešu dzīvē. «Tolaik, kad dibinā-
jām biedrību, nebija nekādas pre-
testības no norvēģu vai Norvēģi -
jas valdības puses. Viņi bija ļoti 
pretimnākoši,” saka H.Dzelzkalns.

Pirmajos biedrības gados tās 
misija bijusi palīdzēt tautiešiem, 
kā vien iespējams, – par biedru 
naudu dažiem cilvēkiem tika iz -
maksāti pabalsti, citiem  pasūtinā-
ta prese, vēl citi pie Dzelzkalna 
kundzes mācījušies latviešu valo-
du. Vēlāk nodibināts arī korītis, 
kuŗā dziedātas latviešu dziesmas. 
«Man tā dziedāšana tuva jau no 
bērnu dienām. Bērnībā mācījos 
vijoles spēli, vēlāk arī klavieŗspēli. 
Ģimnazijā Bauskā pat spēlēju 
orķestrī,» atceras sirmgalvis. Tāpat 
biedrībā svinēti latviešiem nozī-
mīgi svētki, piemēram, 18. novem-
bris, Jāņi, Ziemsvētki. Vienīgais 
Jānis tolaik bijis kāds puika no 
jauktas ģimenes – māte latviete, 
tēvs norvēģis. Iespēju robežās ie -
vē rotas senās tradicijas – pīti Jāņu 
vainagi, rotāta eglīte, dziedātas 
dziesmas, ģērbti tautastērpi.

Trimdā Dzelzkalnu ģimene, lai 
saglabātu latvisko identitāti, ap -
guvusi arī ko jaunu. Piemēram, 
Paula iemācījusies aust – pirmās 
stelles vīri izgatavojuši no koka 
kastēm. Paulas  austie audekli vēl 
tagad rotā Hermaņa māju un silda 
sirdi. Savukārt Hermanis pats ie -
mācījies darināt kokles. Tās esot 
pat izstādītas dažādās izstādēs,    
kur guvušas atzinību.

Laiks, kas nodzīvots Norvēģijā, 
ir samērā īss – 1956. gadā Dzelz-
kalnu ģimenei radusies iespēja 
pārcelties uz Ameriku, jo piedā-
vāts darbs lielā restorānā. Tad 
biedrības vadību pārņēmis Harijs 
Valdmanis, kas Norvēģijā ieceļo -
jis gadus piecus vēlāk nekā Dzelz-
kalnu ģimene. Norvēģijā pavadīto 
laiku atgādina arī metalla vāze ar 
gravējumu, ko Hermanim dāvā-
juši kollēgas un domubiedri. Ar 
Hariju Hermanis sazinās jopro-
jām un pārrunā jaunumus. „Ha -
rijs teic, ka tagad jau jaunie pārņē-
muši vadību, bet domāju, ka bied-
rība ir uz laba ceļa, un vajag tikai 
rīkoties,” saka H.Dzelzkalns.

Tomēr vecais vīrs it nemaz nejū-
tas kā revolūcionārs vai vēstures 
veidotājs. „Citi jau saka, ka esmu 
izdarījis labu darbu... Bet mans 
tēvs teica:

Vai tavs mūžs kam lieti der,
To vis neteic ilgie gadi;
Viens tas brītiņš dārgi sveŗ,
Ko ar labiem darbiem vadi,- tā 

H. Dzelzkalns 102 gadu vecumā 
bez grūtībām citē Neikenu Juŗa 
dzejas rindas. Norvēģijas Latviešu 
biedrībai viņš vēl: „Saticību savā 
starpā, atcerēties Latviju, uzturēt 
dzies mu garu un saglabāt valodu.”

Pēc 40 Amerikā nodzīvotiem 
ga  diem Hermanis pats ar dzīves-
biedri atgriezās Latvijā un apme-
tās uz dzīvi Siguldā. Nu jau Lat -
vijā nodzīvoti 15 gadi. Viņš  ziedo-
jis ievērojamus naudas līdzekļus – 
2000 latu – Brīvības piemineklim 
un Rīgas Brāļu kapiem.

Ilze Knusle-Jankevica
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Pagājuši vairāk 
nekā divi gadi, kopš 
mani ievēlēja par 
Brīvās Latvijas Izde-
vēju kopas (BLIK) 
priekšsēdi, un es vē -
los īsi aprakstīt, kā 
mums ir gājis, kas 

plānots, kādas izredzes nākotnei. 
Pašiem pirmajiem vēlos pateik -
ties jums, Brīvās Latvijas lasītā-
jiem, par jūsu turpināto atbalstu 
un līdzdalību. Bez tās mēs nebūtu 
nekas.

Mūsu avīzes priekštece Londo-
nas Avīze iznāk jau kopš 1942. 
gada marta. Kopš avīzi 1986. gada 
oktobrī apvienoja ar Vācijā iz -
doto Latviju, dodot vēsturiski no -
zīmīgo un simbolisko nosauku -
mu Brīvā Latvija, esam turpinājuši 
ziņu sniegšanu latviešu valodā 
Rie tumeiropā dzīvojošiem tau tie-
šiem. Un kopš trešās atmodas sā -
kuma, nu jau pāri par divdesmit 
gadiem, esam „pauduši latvisko 
domu” ne tikai latviešiem bijušās 
trimdas zemē, bet arī Latvijā un 
pat Krievijā. Un lai neviens nesa-
ka, ka šis darbs nav vairs vaja-
dzīgs!

Avīzes filozofija un jēga
Brīvā Latvija atspoguļo tās vēr-

tības, ko latviešu bēgļi atveda no 
dzimtenes uz savām mītnes ze -
mēm. Kultūra, dzīvesstils un polī-
tika mainās, bet pamata vērtības 
ne. Un tieši šo vērtību dēļ avīzei 
joprojām ir svarīga loma šodien 
un ne tikai latviešu sabiedrībā 
Anglijā, Vācijā un Zviedrijā, bet 
arī latviešu un Latvijas plašsaziņu 
līdzekļu pasaulē. Saskatu avīzei 
šodien četras pamatlomas:

• Ārzemju latviešu dzīves do  ku-
mentācija: katru dienu Eiropas 
zemēs ārpus Latvijas latviešu dzīve 
rit: sabiedriskā, ģimeniskā, darba 
un pat valstiskā. Katru dienu tiek 
bagātināts latviešu tautas pūrs,        
un tas ir jāpieraksta, lai neietu zu -
dumā. Manā ieskatā avīzei var vēl 
paplašināt darbu šajā laukā, lai at -
spoguļotu jauno situāciju Eiro pā, 

PAR AVĪZI
kur dibinās jaunas latviešu ko  pī - 
bas un sabiedriskas organizācijas.

• Informācijas darbs: avīzei 
joprojām ir svarīga loma infor mā-
cijas sniegšanā – paziņojumos pa -
rādās mūsu plānotie sarīkojumi  
un tiek aprakstīts, kas noticis mūsu 
organizācijās, draudzēs un pilsētās, 
kur latvieši ir iebraukuši no jauna 
un sākuši rosīties. 

• Saikne ar Latviju bijušās trim-
das vecākām paaudzēm: dau-
dziem no mūsu vecākās paaudzes 
pārstāvjiem, kam nav pieejams 
tīmeklis, „Brīvā Latvija” ir gandrīz 
vienīgais veids, kā viņi var uzzināt, 
kas notiek Latvijā un viņu mītnes 
zemju latviešu sabiedrībā. Šie cil-
vēki uzbūvēja trimdas sabiedrību 
un bija mūsu organizāciju dibi  - 
nā tāji un pamats. Esam viņiem 
daudz parādā.

• Rietumu latviešu vērtību un 
kultūras nešana uz Latviju: ar avī-
zes starpniecību bagātinām Latvi-
jas kultūras pūru, darām zināmus 
mūsu ieskatus vēsturē, sniedzam 
neatkarīgu informāciju, kuŗas šad 
un tad trūkst Latvijas informātī-
vajā telpā, veicinām rietumniecis-
ku domāšanu un varam lepoties, 
ka mūsu avīze līdz ar Laiks iznāk 
Endzelīna ortografijā ar labu lat-
viešu valodu bez padomju „pie li-
kumiem“. Avīze pašreiz tiek sūtīta 
simtiem bijušo latviešu leģionāru 
Latvijā, lai arī viņiem būtu pie -
ejama objektīva informācija. Vēlē-
šanu laikā un citos nozīmīgs brīžos, 
piemēram, referendumā par otru 
valsts valodu, avīze tiek sūtīta arī 
Latvijas polītiskām partijām, bib-
lio tēkām un tautiešu kopienām. 

Panākumi pēdējos divos gados
Varam lepoties, ka avīze pēdējos 

divos gados ir bijusi aktīva un sais-
tījusi lielu uzmanību Latvijā. Do -
māju, ka abas vēlēšanu kam paņas 
(10. un 11. Saeimas vēlēša nām) iz -
devās labi. Varējām vēlē ša nu laikā 
dubultot metienu. Esam lūguši 
pre zidentus, ministru pre zidentus 
un ministrus sniegt in  terviju avī -
zei un esam arī varējuši no viņiem 

prasīt atbildību. Arī 18. februāŗa 
referendumā par valsts valodu mēs 
savu lomu paveicām izcili sadarbī-
bā ar kampaņu „Ce lies un ej!”.

Šogad ir panākts līdz šim nebijis 
Latvijas abonentu skaita kāpums 
(uz 313). Turklāt tagad avīzi izsūta 
219 Latvijas bibliotēkām. Līdz šim 
nepieredzētā apjomā cēlusies sa -
dar bība ar Daugavas Vanagu (DV) 
organizāciju. DV oktobrī paslu di-
nāja akciju gan atsevišķiem cilvē-
kiem, gan DV nodaļām samaksāt 
abonementus bijušajiem latviešu 
leģionāriem, kas dzīvo Latvijā.

Kaut mums arvien vēl ir jātiek 
galā ar demografisko spiedienu, 
situācija ar abonementiem ir sta-
bilizējusies. Samaksāto abonentu 
skaits tagad ir lielāks, nekā tas bija 
pirms pieciem gadiem. Varam 
prie cāties, ka Latvijas ienākumi 
un abonentu skaits aug

Varam lepoties arī ar to, ka jau 
gadu avīzei ir savs ziņu portāls – 
www.brivalatvija.lv - esam ienā-
ku ši diģitālā laikmetā. Drīz ceram 
pasludināt iespēju katram, kas to 
vēlas, pirkt avīzi tīmeklī un to lasīt 
datorā vai pašam izdrukāt. Ceram 
arī ar laiku piedāvāt pieeju avīzes 
archīvam. Pēdējā gadā esam ra -
dījuši iespēju kontaktēties arī ar 
jauno iebraucēju paaudzi ar jau-
nās mājaslapas starpniecību, taču 
daudz vēl jādara, lai to populāri-
zētu un ar šo lapu BL izpildītu 
savu svarīgo misiju: sniegt Latvijas 
iedzīvotājiem un pavalstniekiem 
ārpus Latvijas arvien vairāk objek-
tīvas un bagātas informācijas. 

Finances
Izdevēju kopas sēdē Rīgā 2011. 

gada oktobrī nolēmām 2012. gadā 
abonementu maksu ārzemēs no -
turēt tajā pašā līmenī kā 2011. un 
2010. gadā. Bet Latvijas abone-
men tu maksu nupat esam pacē-
luši no Ls 29 uz Ls 34, jo līdzši nē-
jās cenas nesedza pasta un dru kā-
šanas izmaksas. 

Latviešu nacionālā padome 
Lielbritanijā (LNPL) un Daugavas 
Vanagu Fonds (DVF) 2012. gadā 

piešķīruši papildu līdzekļus, par 
ko izdevēju kopa sirsnīgi pateicas. 
Joprojām esam daļēji atkarīgi no 
lasītāju ziedojumiem un orga ni-
zāciju pabalstiem, bet šo divarpus 
gadu laikā esam varējuši vismaz 
stabilizēt avīzes finances. Un tas 
nemaz nav maz, ja padomā, kāda 
situācija bija pirms diviem ga -
diem: tad nebija reāla budžeta, 
avīzei bija parādi un abonementu 
cena sasniedza tikai 60% no vaja-
dzīgā līmeņa, lai varētu segt izde-
vumus. 2010. gada sākumā runa 
bija pat par avīzes slēgšanu vai sa -
mazināšanu līdz 24 izdevumiem 
gadā.

Avīzes 2012. gada budžets ir 
veidots ar nelielu iztrūkumu, taču 
es ceru, ka paaugstinātie ienākumi 
no Latvijas un lasītāju atbalsts 
palīdzēs šo summu segt. 

Organizātoriskās pārmaiņas
BLIK sastāvā ietvertas piecas 

orga nizācijas trīs zemēs: Latviešu 
kopība Vācijā (LKV), LNPL, DVF, 
Zviedrijas Latviešu apvienība 
(ZLA) un Zviedrijas Latviešu 
cent rālā padome (ZLCP). Ar de -
cembŗa beigām LKV izstāsies no 
Brīvās Latvijas Izdevēju kopas. 
Tomēr tā arī turpmāk adminis  -
trēs avīzi un maksās par saviem 
abonementiem, kā arī jopro -       
jām populārizēs BL un BL mājas-
lapu.

Kā vēl Brīvās Latvijas lasītāji 
varētu palīdzēt?

Man ir prieks par lasītāju at -
balstu un atsaucību. Vēl ir daudz, 
ko varam kopā darīt.

• Lūdzu, informējiet avīzi par 
jaunumiem latviešu sabiedrībā. 
Latviešu kopības, skolas un sarī-
kojumi ārpus Latvijas tagad vai-
rojas kā sēnes pēc lietus! Gribam 
atspoguļot to, kas notiek jaunajos 
latviešu centros, un būt arī jau-
najai latviešu sabiedrībai Eiropā 
uzticams informācijas avots.

• Kā jau minēju, bez privātiem 
un organizāciju ziedojumiem      
mēs nevaram iztikt. Es dziļi pa -
klanos jums, kas visus šos gadus 
esat atbalstījuši avīzi. Varu apgal-
vot, ka jūsu ziedojumi nes Lat -
vijai un latviešiem kaut ko vēr -
tīgu. Lūdzu šo zelta vērto atbalstu 
turpināt.

• Lūdzu, populārizējiet mājas-
lapu! (www.brivalatvija.lv) Jo vai-
rāk interesentu apciemos mājas-
lapu, jo drīzāk varēsim pārdot 
rek lāmas, kas palīdzēs avīzi fi -
nancēt. Ja jums patīk kāds raksts, 
lūdzu, pārsūtiet to ar saiti savam 
draugam.

Lai darbs rit uz priekšu, un 
paldies, jums visiem!

Aivars Sinka,
BLIK priekšsēdis

Pilnie abonenti 872 872 822 597 624
Latvijas abonenti (samaksāti) 57 57 74 90 313
Kopā samaksātie abonenti 929 929 896 687 937

Tuvojoties 9. maijam un vēl pēc 
tam, Rīgas ielās redzami gan jau-
nāki, gan vecāki cilvēki ar melni 
oranži strīpotām lentītēm pie 
krūts. Parasti tie ir krievi. Šādas 
lentītes plīvo arī pie automašīnu 
antenām. Kas tās ir par lentītēm? 

Vēsturnieka prof. Heinricha 
Stro da ieskatā: „Neiegūtajās ze -
mēs kolonisti parasti ir lielāki pa -
trioti nekā viņu tautieši dzimtenē. 
Savu nereālizēto mērķu atgūšanai 
viņi izmanto visas iespējas, lai pie-
rādītu zaudētās ieceres, pat valkā 
Sv. Juŗa lentītes par godu tiem,      
kas šo ordeni un tā valkātājus 
gandrīz pirms 100 gadiem iznīci-
nāja un savus tautiešus piespieda 
pašu Juŗa ordeni aizmirst. Grezno-
šanās ar 20. gadsimtā sabrukušās 
imperijas militārā ordeņa lentīti 
21. gadsimtā ir visai bezcerīgs un 
bezkaunīgs žests – tas nozīmē go -
dināt krievu militārās elites –        
Sv. Juŗa kavalieŗu šāvējus un šī 
ordeņa noliedzējus 70 gadu ga -
ŗumā.”

Sniedzam mūsu lasītājiem pro-
fesora vēsturisko skaidrojumu.

Svētais Juris 
(Georgs) esot bi -
jis imperātora 
D i o  k l e  c i ā n a 
(284–305) Ro -
mas im    perijas 
ka  ŗavīrs, miris 
mocekļa nā  vē 
303. gada 23. ap -

rīlī. Leģen das par  Juri sāka izpla-
tīties 6. gadsimtā, taču leģendas 
par viņa cīņu ar drakonu parā -
dījās tikai 13. gadsimtā pēc grā-
matas „Zelta leģenda” (Golden 
Legend) iznāk ša nas. Pēc šīs grā-
matas zi  ņām, Ju  ris bijis kristīgs 
bruņi nieks, kas ieradies Silenes 
(Sylene) pilsētā, kur čūskveidīgs 
drakons  terrori zē jis pilsētu – pie-
prasījis upu  ŗus. Par pēdējo dra-
kona upuri bijusi izraudzīta prin-
cese. Juris dra konu nogalinājis, 
atbrīvojis prin  cesi un, kad pilsētas 
iedzīvo tāji pie kri tuši pieņemt 
kristīgo ticību, at  devis princesi 
pilsētai. Vēlāk bru ņinieks Sv. Juris 
princesi appre cējis. 

Juŗa kults, tāpat kā citi varoņ-
kulti, patiesībā cēlies no mirušo 
kulta. Svētā Juŗa tēlā apvienoti 
sengrieķu dieva Perseja, ēģiptiešu 

Anglijas lordu un cara kalpu ordeņu lentītes 9. maijā

(Turpinājums sekos)

dieva Gora, persiešu dieva Mitras 
un citu dievu īpašības. Svētais   
Juris ir slavenākais no kristīgo svē-
tajiem, kas cīnījušies ar pūķi un to 
uzvarējuši. 

Anglijā Svētais Juris kļuva pazīs-
tams ne agrāk kā 8. gadsimtā. Vi -
duslaikos Rietumeiropas valdnie-
ku galmos Svēto Juri godināja kā 
uzticamu Baznīcas kalpu un zirgu 
kopēju patronu. Par viņa krāsām 
kļuva karaļu un augstmaņu sim-
bols - oranžā krāsa un ļaunā sim-
bols - melnā krāsa. Šīs krāsas sim-
bolizēja valdnieku un bruņinieku 
cīņu pret nekristīgajiem. Vidus-
laikos Sv. Juris kļuva par bruņi -
nie ku un kaŗavīru, īpaši krusta 
ka  ŗotāju patronu. Sv. Juŗa kapella 
(baznīca) pie Rīgas pirmās Zoben-
brāļu ordeņpils celta ne vēlāk kā 
1207. gadā un ir pirmā Rīgas baz nīca. 

„Sv. Juŗa armija” valkāja baltu 
apģērbu ar sarkanu krustu uz tā. 
Šis krustnešu apģērbs kļuva par 
Britu armijas kaŗavīru un jūr -
nieku uniformu pamatelementu. 
Sarkanais krusts bija valsts karoga 
(Union Jack) un angļu aristokratu 
„Bikšu lentes ordeņa” (Order of 
the Garter) zīme. Šo ordeni ap 

1347. gadu dibināja Anglijas kara-
lis Eduards III (1312 –1377). Sv. 
Juŗa kults izplatījās uz austru -
miem Palestīnā un Bizantijas im -
perijā. Pēc tam kad 330. gadā 
kristietībai pievērsās zemes starp 
Kaukazu, Melno jūru un Kaspijas 
jūru, grieķu misionāri tur izpla -
tīja Sv. Juŗa valsts Baznīcu (Georgis-
che Kirche) ar katolikosu (vadītāju) 
priekšgalā, un Sv. Juŗa kults no 
Mchetas pie Tbilisi 5.–10. gs. plaši 
izplatījās Gruzijā, Armēnijā un 
ap   kārtējās Kaukaza zemēs. Pāvesti 
Aleksandrs VI (1492–1503) un 
Pāvils III (1534–1543) sakarā ar 
tur ku apdraudējumiem nodibi-
nāja Sv. Georga ordeņus.  Vācijā 
Ba  vārijas kūrfirsts Kārlis Albrechts 
atjaunoja jau krusta kaŗu laikā 
dibināto Bavārijas Sv. Georga bru-
ņinieku ordeni. Pēc Konstantino-
poles krišanas 1453. gadā rietumu 
„georgiāniskā Baznīca” nonāca 
līdz Maskavai, kas pasludināja   
sevi par „Trešo Romu”. 14.–16. gs. 
Sv. Juŗa attēlu atveidoja Lietuvas 
un Maskavijas valsts ģerboņos. 
Pa  reizticīgā Baznīca pasludināja 
Sv. Juri par lielmocekli un uzvarē-
tāju. 

Sv. Juŗa militārais ordenis kā 
Krievijas imperijas militārs ap -
balvojums virsniekiem un ģene-
rāļiem dibināts 1779. gada 26. 
novembrī. Ar to apbalvoja preti-
nieka galvenā komandējošā s  a  stā-
va sagūstītājus, pretinieka karoga 
ieguvējus u. c. 1815. gadā „georgiā-
nisko Baznīcu” ieplūdināja krievu 
pareizticībā. Ar Sv. Juŗa militāro 
pirmās šķiras ordeni četrstūrai -
nas zvaigznes formā platā lentē ar 
trim melnām un divām oranžām 
svītrām pār labo plecu rotājās 
Krievijas ķeizariene Katrīna II, 
viņas favorīti kņazs Potjomkins, 
kņazs Orlovs u c. lielmaņi. 

Sv. Juŗa krusts dibināts 1807. 
gada 27. (13.) februārī ar imperā-
tora Aleksandra I (1777–1825) 
ma  nifestu kā Sv. Juŗa militārā or -
deņa Goda zīme. Juŗa krustu pie-
šķīra apakšvirsniekiem, kareiv-
jiem un matrožiem par nopel niem 
kaujās līdz 1825. gadam, ap   bal-
votos vienlaikus ieceļot muiž nie-
ku kārtā. Kopš 1856. gada šim 
apbalvojumam bija četras šķiras 
krusta formā ar Sv. Juŗa attēlu. 

Heinrichs Strods



LAIKS 132012. ga da 19. maijs – 25. maijs

„Es neesmu literāts. Man nav 
speciālas izglītības, un nevaru būt 
autoritāte. Tagad pensijā man 
vaļas domāt par valodu, izteiks-
mi, vīziju,” savās ārpusnieka pie-
zīmēs reiz pieticīgi bildis Dzin-
tars Sodums, kam šajā maijā svi-
nētu deviņdesmitgadi.

Dzimis Rīgā 1922. gada 13. 
mai jā Andreja un Ellas Sodumu 
ģimenē. Beidzis Rīgas 23. pamat-
skolu un Rīgas pilsētas 1. ģim-
naziju. Analitiskā pieeja valodu 
mācībām ģimnazijā rosināja (in -
teresanti, arī līdzaudzis A. Jo -
hansons sāka atdzejot ģimnazi -
jas gados) tulkot. Tulkošana bija 
zibensnovedējs valodas pārpil-
nībai galvā. 1941. gada notikumi 
izposta Dzintara Soduma radu 
saimi, deportēts tiek arī tēvs ar 
jauno ģimeni. Studējis filozofiju 
un klasisko un ģermāņu filolo-
ģiju Latvijas Universitātē (1942-
1943), studiju gados atdzejojis 
la  tīņu un vācu autorus. 1943. ga -
da pavasarī iesaukts Latviešu 
leģionā, bijis kaŗa ziņotājs līdz 
1944. gada oktobrim, 1945. gada 
pavasarī devies svešuma gaitās 
uz Zviedriju, kur Stokholmā strā-
dājis par burtlici, korrektoru 
(apgādā „Daugava”). Par burtlici 
mācījos, lai spētu eksistēt, un 
domāju, ka to darbu spēšu darīt. 
Zviedrijā izveidojis ģimeni, pie-
dzimuši divi dēli – Andris un 
Mārcis. 1963. gadā pārcēlies uz 
dzīvi ASV, Masačusetas pavalstī 
turpinājis darbu par tipografu 
(līdz 1974. g.). Palaikam studējis. 
1984. gadā pensionējies, kopš       
tā laika nodarbojies tikai ar 
rakstniecību. Dzīvojis Itakā, vē -
lāk Spenserā, 2006. gada ru  denī 
atgriezies Latvijā. 

Dzintaram Sodumam raks tu-
rīgs zināms robustums, ironija, 
lakonisms, ne-romantizēšana. 
Sa   va veida skarbums bija iezī-
mīgs viņa paaudzes vaibstos, vi -
ņu sāpe nav vārdos izstāstāma, 

„Man garšo valoda kā kūka” -
atminoties dzejnieku, rakstnieku un tulkotāju Dzintaru Sodumu (1922–2008)

jaunības ieceŗu sabrukums un 
leģionāra gaitas „apzīmogoja” uz 
mūžu. Divdesmitā gadsimta         
50. gadu jaunā trimdas paaudze, 
pēc Soduma domām, nozīmīga 
tieši valodas ziņā – viņi to ba -
gātināja, padziļināja izteiksmi, 
radīja ekspresiju, ienesa tajā laik-
metīgumu. Latviešu valodu visu 
mūžu dēvējis „par savu otro 
līgavu”. Viņam allaž bijis arī sva-
rīgi zināt, kas notiek Latvijā (20. 
gs. 90. gados Latvijā izdoti vai-
rāki viņa darbi, publikācijas arī 
periodikā). Visu mūžu Sodu-
mam paticis domāt par dzeju, 
jau kopš pirmajām publikācijām 
un kopkrājuma „Trīs autori” 
(1950, kopā ar Veltu Sniķeri un 
Ojāru Jēgenu), kas kļuva par bū -
tisku pagriezienu latviešu trim-
das dzejas poētikā, noskaņā, vēs-
tījumā, intonācijā, tomēr dzeja 
vairāk pieder viņa jaunības lai-
kam, vēlāk viņš pievērsās prozai. 
Ilgus gadus viņš nevēlējās, lai 
jaunības laika dzejoļus pār dru-
kātu, mana daļa rakstīta savam 
laikam un toreiz derēja. Mūslai-
kos tajos dzejoļos ir trūkumi: 
forsēts, kaut kas no histerijas, jo 
tie radīti nelāgos apstākļos. Siltu 
ēdienu Stokholmas augstskolas 
studentu ēdnīcā varēju atļauties 
pārdienas. Pārējo laiku pārtiku 
no biskvītiem un plūmēm, ko 
pirku tirgū pie Koncertnama. 

Vakaros saliktuvē mācījos par 
mašīnburtlici, saliekot latviešu 
tekstus. Atzinis, ka tolaik viņam 
bijusi cita valodas koncepcija – 
savā veidā „polītiski vientiesīga 
valoda, kas bijusi paņemta līdz 
no 40. gadu sajauktās Latvijas”. 
Viesturs Vecgrāvis Sodumu no -
dēvējis par unikālu personību 
latviešu literātūrā: Daudziem 
nebija pieņemams, ka Sodums 
latviešu lirikā ieviesa sarunu      
valodu, vulgārismus, žargonu, 
epatāžu. Soduma dzeja bija sava 
veida šoka terapija latviešu liri -
kas vispārējā romantiskā izteik- 
s mē. [..] Taču ironija un sarkasms 
nenozīmēja, ka Sodumam būtu 
sveša tēvzemes mīlestība un pa -
triotisms. Tie vienkārši bija citā -   
di – balstījās personiskajā piere-
dzē un dzīves nesaudzīgā ska tī-
jumā.

Savukārt prozas tekstos ienā -
cis paša autora dzimtas liktenī -
gums, paša personības un likte -
ņa vērtējums daždažādos skatī-
jumos, nereti konfrontējot tos     
ar sabiedrības vispretrunīgā ka-
jiem uzskatiem un rīcībām. Ro -
māns „Savai valstij audzināts” 
(1993) ietveŗ stāstījumu par sa -
vas dzimtas saknēm, „Taisām 
tiltu pār plašu jūŗu” (1957, 1993) 
ir vēstījums par vācu okupā -  
cijas laika beigām un aizbrauk-
šanu no Latvijas, savukārt „Jauni 
trimdā” (Karogs, 1997) stāsta par 
trimdinieka dzīvi Zviedrijā līdz 
aizceļošanai uz ASV 1963. gadā; 
„Blēžu romāns” iezīmē kaŗa zi -
ņotāja gaitas Otrā pasaules kaŗa 
beigās; romāns „Lāčplēsis trim-
dā” aizsāk t. s. demītoloģijas   
vilni, ironiski vēstījot par trim-
dinieku sadzīvi, ideālu trauslu-
mu. Būtisku Dzintara Soduma 
literārās personības šķautni vei-
do tulkojumi (H. Heses „Narciss 
un Zeltamute”, E. Hemingveja 
„Ardievas ieročiem”, T. S. Eliota 
poēma „Tukšā zeme” u. c.), īpaši 

Džeimsa Džoisa „Ulisa” tulko-
jums (1960) ar savu leksikas un 
stila novitāti. 

Dzintars Sodums bija LZA 
Goda loceklis, saņēmis PBLA 
Kultūras fonda Goda balvu par 
romānu „Jauni trimdā” (1997), 
Triju Zvaigžņu ordeni (2002), 
Literātūras Gada balvu par mūža 
ieguldījumu (2006), Latvijas Re -
publikas Kultūras ministrijas 
balvu par mūža ieguldījumu 
(2006), kā arī citas atzinības, 
tomēr rakstniekam pati lielākā 
balva – ja viņa darbus lasa un tie 
raisa diskusijas. 

Dzintara Soduma mūža gā -
jums izritējis cauri Latvijai, 
Zvied rijai, Amerikai. Mūža no -
galē, iegūdams atsaucīgas do -
mubiedres, viņš 2006. gada ru -
denī atgriezās Latvijā. Dzīvo-
dams pie rakstnieces Noras Iks-
tenas Ikšķilē, viņš ieguva ļoti 
daudz – ieguva mājas un sagai-
dīja daudzu savu darbu atgrie-
šanos pie Latvijas lasītāja septiņu 
Kopotu rakstu sējumu formā 
(2001-2008), kuŗos iekļauti gan 
agrākos gados publicēti darbi: 
romāni „Savai valstij audzināts”, 
„Taisām tiltu pār plašu jūŗu”,     
gan pirmpublicējums „Blēžu ro -
māns. 1943-1944”, pirmpubli cē-
jums grāmatā „Jauni trimdā”, 
pirmpublicējums „Varoņu kon-
ference: stāsti, lugas un Kultur-
knutte. Atsevišķā izdevumā iz -
dota arī dzeja un sējums „Viņ-
puse”, kas, pamatojoties uz do -
kumentāriem faktiem, aptveŗ 
chronoloģiskus Amerikas laika 
(1963–2006) ikdienas gaitu pie -
rakstus, vērojumus, atziņas. „Viņ-
puse” iznāca pēc dzejnieka aiz-
iešanas mūžībā 2008. gada 18. 
maijā. Viņu apbedīja Ikšķiles ka -
pos, un atvadīšanās izvērtās par 
latviešu kultūras ļaužu satik -
šanos un kopābūšanu. Izteikas 
un prātojumi sakopti grāmatā 
„Virtuves piezīmes” (2011), sa -

vukārt Noras Ikstenas faktiski 
(literāri) autobiografiskais darbs 
„Vīrs zilajā lietusmētelītī” (2011) 
tekstā atklāj topošas rakstnie -  
ces un vieda rakstnieka garīgo 
tuvināšanos, sapratni.

Atceroties un godinot Dzin-
taru Sodumu, 2012. gada va -
saras ieskaņā Latvijā pie lasītāja 
nonāks atkārtots viņa latvis  -
kotais Džeimsa Džoisa „Uliss”, 
notiks citi atceres brīži. Reizēm, 
tikai gadiem ritot, mūžam no -
slēdzoties, nāk apjausma par cil-
vēka gara spēku un sava veida 
vienreizību un unikālitāti. No 
šodienas pozīcijām, šķiet, daudzi 
vēlētos būt bijuši Dzintara So -
duma draugi, savējie, bet, kāda 
būtu bijusi paša rakstnieka iz -
vēle? Viņš, manuprāt, ir gana sa -
režģīta personība, kas atklājas 
(vai ieslēpjas) savos literārajos 
tekstos, tomēr latviskajā kultūr-
telpā vēl joprojām neizprasta un 
īsti nenovērtēta. Viņa īpatnējā 
proza krasi atšķiŗas no citiem 
trimdas prozas tekstiem – tā nav 
tradicionāli reālpsīcholoģiska, ar 
grodu sižetu un vispusīgi atklā-
tiem raksturiem” (A. Skurbe). 
Vai katram būtu savs stāstījums 
par rakstnieku – personiskāks 
tiem, kuŗi sastapās dzīvē, ik -
dienā, sarunās, savs tiem, kas 
„sastapušies” ar autoru viņa 
literārajos darbos un tulkoju  -
mos. Vienaldzīgo nebūs ne vienā 
pusē. Viss Dzintara Soduma 
mūžs aizritējis „valodā” – dze -
jojot, raks tot, tulkojot, prātojot 
un dzīvojot. Latviešu valoda no 
viņa saņēmusi pārradītu reāli -
tāti, kas ļauj just ar prātu un do -
māt ar jūtām, reiz rakstīja Nora 
Ikstena.

Kaut mēs ik mirkli spētu teikt, 
ka dzīvojam latviešu valodā, kā 
teicis Dzintars Sodums. Tas ir 
vieds novēlējums.   

Inguna Daukste-Silasproģe

Dzintars Sodums

Re-minors parasti aso-
ciējas ar pelēcīgi tumšu 
no krāsu (pēc Debisī un 
Mesiāna uzskatiem) vai 
gaiši dzeltenu (Skrjabins) 
toni. Mūzikā re-minors ie -
mīļots gan klasiķiem, gan 
romantiķiem skumju, tra-
ģisku vai nenoteiktu izjūtu 
izteicējs – J. S. Bacha „Jāņa 
Pasija”, V. A. Mocarta „Rek-
viēms”, J. Brāmsa – „Vācu 
rekviēms”, pat Dmitrija Šo -
stakoviča 5. simfonija – 
„Pa  domju mākslinieka 
praktiskā atbilde kritikai” - 
1937. gadā ir rakstīta re-mi-
nora pamattoņkārtā. Tā   
pa  matos ir visai drūmu 
priekš nojautu atslēgā sa -
cerēta mūzika, un pavasaŗa 
jautrības tajā maz. Arī da   -
bā šis pavasaris atnācis  ar 
negaidītiem pretstatiem – 
te pēkšņi aprīlī sniegs, te 
karstums līdz 20 gradiem pēc 
Celsija. Īsts re-minors dabā!

Arī koncertprogrammu pie-
dāvājumi šajā mēnesī bija pie-
tuvināti pelēcīgi-elēģiski-patē-
tiskajai noskaņai. Jau sākot ar 
Valsts koŗa Latvija un Latvijas 

Dīvainais pavasaris un re-minors

Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
(diriģenta no Polijas Zbigņeva 
Gracas vadībā) piedāvāto V. A. 
Mocarta populāro „Rekviēmu” 
(solisti Inga Šļubovska – soprāns, 
Baiba Berķe – meco, Viesturs 
Jan sons – tenors, Romans Poļi sa-

dovs – bass) - tā re-minorīgā sā -
kot ne un izskaņa Sv. Jāņa baz -
nīcā gan labi saskanēja ar kom-
ponista dziļi personisko traģis-
mu, taču mazāk ar Lielās Piekt-
dienas garīgo vispārinājumu.  
Kaut atskaņojums bija dziļi emo-

cionāls un viens no spožākajiem 
VAK atskaņojumiem vispār.      
Arī orķestris bija uzmanīgs un 
smalkjūtīgs koŗa un solistu at -
bals tītājs, kaut dažviet triviāli 
tradicionālie, gadsimtos izstrā-
dātie klišejiskie momenti centās 

pierādīt savu dzīvotspēju Tuba 
mirum vai Lacrimosa daļās. Taču 
kopumā tieši koris noturēja šo 
ģeniālo diždarbu Lielās Piekt-
dienas kopskaņā. 

Pauls Dambis

Inga ŠļubovskaBaiba BerķeInts Dālderis

(Turpinājums 15. lpp.)
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S V E I C A M  J U B I L Ā R U S !

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

Mudīte Hoogland-Krasta šo -
gad aprīlī nosvinēja  70 gadu ju -
bi leju un 50 gadu darbošanos 
latviešu sabiedrībā. Jubilāres      
dzīvesstāsts sākotnēji līdzinājās 
daudziem viņas gadugājuma ka -
ŗa laika latviešu bērniem. Divu 
gadu vecumā kopā ar brāli un 
vecākiem viņa bēgļu laivā nonā-
ca Zviedrijā. Ģimene apmetās 
Vesterosā, kur, kā jau visas latvie-
šu atvases lielākos latviešu cen-
tros, mācījās latviešu papildsko-
lā. Gadu gaitā viņa arvien vairāk 
iesaistījās latviešu sabiedriskā 
dar bā, dziedāja latviešu korī, ie -
stājās Stokholmas latviešu ama-
tieŗu teātrī, bija audzinātāja Stok-
holmas latviešu skolā,  kā arī va -
dīja Zviedrijas latviešu bērnu 
vasaras nometnes. Jubilāre savu 
dzīvi veltījusi Latvijai un latvie-
šiem, 50 gadus darbojās Zvied-
rijas Latviešu centrālā padomē 
(ZLCP) gan par ģenerālsekre tāri, 

Mudīte Hoogland-Krasta, Zviedrijas Latviešu centrālās padomes 
daudzgadējā priekšsēde, svin jubileju

gan vēlāk par valdes priekšsēdi. 
Priekšsēdes amatu viņa atstāja 
š.g. februārī. Daudzus gadus Mu -

dīte pārstāvēja ZLCP Eiropas lat-
viešu apvienības (ELA) prezidijā.

 Mudīte aktīvi strādāja Pasau-

les brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) ietvaros, jau sākot ar 
1973. gadu, kad notika konfe-
rence Helsinkos par Drošību un 
sadarbību Eiropā (EDSO). Pie-
dalījās memorandu rakstīšanā, 
preses konferencēs un demons-
trācijās. 1977. gadā ko  pā ar Oļ -
ģertu Pavlovski (Ame rikas lat-
viešu apvienības locekli) Mudīte 
apmeklēja EDSO koncerenci 
Belgradā.  Par polītisku darbo-
šanos tika izraidīta no Dien-
vidslavijas. 1980. gadā strā dāja 
PBLA birojā Madridē un vēlāk 
PBLA informācijas birojā Stok-
holmā.

Jubilāre dzīvo un darbojas 
Stok  holmā. Viņai ir ģimene: vīrs 
Henriks un divas pieaugušas 
meitas - Veronika un Johanna. 
Galvenās brīvā laika intereses        
ir opera, koncerti, teātŗa un ba -
leta uzvedumi. Algotais darbs 
bija vispirms par farmaceiti un 

vēlāk pētniecības laukā ar dar -  
ba aizsardzības jautājumiem. 
Līdz pensijai Mudīte strādāja 
Darba aizsardzības pārvaldē ar 
likumu formulēšanu. 

Mudīte pati par sevi saka: 
”Esmu optimistisks cilvēks. Dzī-
ve mani mācījusi, ka vienmēr 
jāmēģina redzēt pozitīvo. Tā dzī-
ve kļūst vieglāka. Raizēšanās at -
ņem spēku, kas nepieciešams, 
darbojoties radošās sfairās. Sa -
biedriskais darbs, gan latviešu,  
gan zviedru, man devis galveno-
kārt prieku un enerģiju. Esmu 
daudz piedzīvojusi, piedalījusies 
jaukos, svarīgos un interesantos 
notikumos un ieguvusi daudz 
draugu.”

Pazīstot jubilāri, bez šaubām 
var rakstīt, ka viņas darbošanās 
latviešu sabiedriskajā laukā nav 
beigusies. 

Ilze Šakare

Jubilāre ar meitām Veroniku un Johannu

Pēdējā laikā Latvijas presē ar 
grāmatu recenzijām ievērību 
atkal guvis Eduards Silkalns pēc 
pensionēšanās un atgriešanās        
no trimdas Austrālijā. Savā laikā 
parallēli skolotāja un docenta 
pie nākumiem Melburnas uni-
ver sitātes Skolotāju sagatavoša-
nas kolledžā viņš aizrautīgi se -
koja trimdas latviešu grāmatnie-
cības attīstībai un, sākot ar 1957. 
gadu, apcerēja izdotās grāmatas 
vairākos trimdas preses izde-
vumos. Ievērību un diskusijas 
ra  dīja grāmatā izdotā neparastā 
„Kritikas krāja” (1994. gadā),  
do  dot iespēju iepazīties ar Sil kal-
na recenzenta īpatnībām. Sil-
kalns tagad aizpilda robu latviešu 
presē, jo vienīgi Brīvā Latvija un 
Laiks sniedz grāmatu recenzijas 

Paidagogam, rakstniekam un kritiķim 
Eduardam Silkalnam 75

klasiskā izpratnē.
Eduards Silkalns dzimis Rīgā 

1937. gada 18. maijā, ieguvis pa -
matizglītību trimdā Rietum  vā-
cijā un Austrālijā, studējis humā-
nitārās zinātnes ar uzsvaru pai-
dagoģijā Melburnas universitātē. 
Strādājis par skolotāju Minsteres 
Latviešu ģimnazijā, vācu klasis-
kajā ģimnazijā Hamburgā un 
vairākās Austrālijas vidusskolās. 
Sekmīgi izvirzījies un strādājis 
par docentu un audzinātāju Me l-
burnas universitātes Skolotāju 
institūtā (1970. –1975. un 1978. – 
1994.). Bijis Latviešu ģimnazijas 
direktors (1975. – 1978.). Ilgāku 
laiku vadījis Latviešu Preses 
biedrības Austrālijas kopu un 
publicējies LPB BIĻETENĀ 
BRĪVĪBAS VĀRDS, darbojies 

jaunatnes, kultūras un rakst -
nieku dienu rīcības komitejās,    
kā arī rakstījis dzeju un prozu, 
kas publicēta presē un grāmatās. 
Visu nemaz nevar  uzskaitīt. Jā -
piemin darbošanās sabiedrībā: 
bijis Latvijas ev. lut. Baznīcas 
trimdā virsvaldes loceklis, PBLA 
Kultūras fonda preses nozares 
referents, Melburnas Latviešu 
biedrības  biedrs, K. Zariņa fonda 
valdes loceklis u.tml.

Jāuzsveŗ viens no svarīgākiem 
Eduarda Silkalna trimdas laika 
nopelniem: viņa trīs gadu darbs 
Minsteres Latviešu ģimnazijas 
direktora amatā. Viņš izcīnīja      
no Melburnas skolotāju kolle-
džas bezalgas atvaļinājumu šim 
svarīgajam uzdevumam. Sa  dar-
bībā ar LCP un LCK vadības 

priekšsēžiem un LCK Izglītības 
daļas vadītāju māc. Miķeli Liz-
diku Silkalns nostiprināja MLĢ 

pastāvēšanas tiesības un Rie -
tum vācijas valdības atbalstu šai 
trimdas latviešu jaunatnes mā -
cību iestādei. Silkalns veiksmīgi 
sadarbojās ar skolotājiem, au - -
dzi nātājiem un skolēniem. Par 
šo darbošanos var pārliecināties 
nupat pagājušā gadā izdotajā 
manā  grāmatā „MINSTERES 
LAT VIEŠU ĢIMNAZIJA iz  dzī-
voja”,  527 lpp., apgādā Valters un 
Rapa Rīgā.

Novēlam  Eduardam Silkalnam 
Dievpalīgu arī turpmāk.

Alberts Spoģis

Dzīve dziļā pateicībā dāvā mū -
žīgu jaunību tiem cilvēkiem, kas 
nav slēpuši savu sirdi piesardzības 
bruņās, kas nav vaicājuši: ko es sa -
ņemšu, bet neatlaidīgi meklējuši: 
ko es varu dot?  

(V. Belševica)

Vītolu fondā ir dibinātas ne -
skaitāmas stipendijas, kas vēstī ju-
šas par cilvēku vēlmi palīdzēt 
Latvijas jauniešiem izaugt un ie -
gūt izglītību, taču kopš pagājušā 
gada viena no tām ir ar neparasti 
mīļu nosaukumu – Māmulītes   
stipendija. Tās dibinātāju Andri 
Kļaviņu tolaik vadīja vēlme sa -
glabāt savas vecmāmiņas Martas 
Tupiņas piemiņu, jo viņas dzīve 
savulaik ir bijis apliecinājums 
spējai visus sev tuvos darīt laimī-

Trīs jaunas stipendijas
Andŗa Kļaviņa fonds – Māmulītes, Ainas Kļaviņas, Valdas Neimanes, Ērika Brītiņa piemiņas stipendijas

gus un neapstrīdams pierādījums 
mātes mīlestības visaptverīgajam 
spēkam.

Šī gada aprīļa nogalē Andris 
Kļaviņš atkal ciemojās Vītolu fon-
dā un šoreiz visus iepriecināja ar 
ziņu, ka vēlas dibināt vēl trīs sti-
pendijas - savas mammas Ainas 
Kļaviņas, tantes Valdas Neimanes 
un krusttēva, Latvijā labi pazīsta-
ma un iemīļota aktieŗa Ērika 
Brītiņa piemiņai. Tās tiek novē-
lētas topošiem māksliniekiem, 
aktieŗiem un tiem, kas studēs 
bioloģiju vai dabas zinātnes. 

Andris Kļaviņš pieder pie tiem 
cilvēkiem, kuŗi nealkst īpašu pa -
teicības vārdu un nevēlas publi-
citāti, viņš ļauj labajiem darbiem 
runāt pašiem. Un tie stāsta par 
sirdsgudru, godīgu latviešu dzim-

tu, kas allaž turējusi godā seno 
mācību: ,,Dod, Dieviņ, otram dot, 
ne no otra mīļi lūgt”…

Savulaik māte Andrim uzdā -  
 vi nāja Dzimtas koku un pašas 
raks tītu dzīvesstāstu. Šai dzimtai 
acīmredzot ir ļoti stipras saknes 
un ne mazāk spēcīgs turpinā -
jums, ja tajā  izauguši cilvēki, kas 
ne tikai paši sevi spēj apliecināt 
mākslā, mūzikā un zinātnē, bet 
prot palīdzēt stiprākām un varī-
gākām nākotnē kļūt arī tām dzim-
tām, kuŗu jaunā paaudze izrādī-
jusi vēlmi mācīties, pilnveidot      
sevi un nākotnē radoši darboties 
katram savā jomā.

Maijs ir mēnesis, kad mēs ik -
viens vairāk domājam par māti, 
ģimeni un ģimenes vērtībām,       
jo īpaši skaidri apzinoties, ka 

allaž katras dzimtas aizsākums, 
tās centrs ir bijusi māte un viņas 
beznosacījumu mīlestība, kuŗai 
nav ne sākuma, ne beigu. Tā ap -
tveŗ sev tuvos kā pavasaŗa ziedu 
smarža, sasilda kā saulīte pus dien-
laikā un sargā no salnas barguma. 
Tā sniedz drošību un pārliecību 
par sevi, un laimīgi un stipri izaug 
cilvēki, kas mātes mīlestību sa -
ņēmuši. Viņiem pietiek spēka un 
gribas laimīgus darīt arī citus.

Savas dzimtas, savas mātes, 
vecmāmiņas un citu sev tuvo 
cilvēku vārdus Andris Kļaviņš 
nākotnes grāmatā raksta tā, kā     
to prot tikai viņš, - klusi, it kā 
nemanāmi, tikai cilvēkmīlestību 
tik ļoti, ļoti apliecinot.

Vita DiķeAndris Kļaviņš

No redakcijas. BL un Laika 
iz  devēji un redakcija pievie-
nojas gavilnieku sveicēju pul-
kam un novēl viņiem dzīves-
sparu, vese lību, možu garu!
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Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Fonds „Sibirijas bērni” (di  bi-
nāts 2000. gadā), kas apvieno 
vairāk nekā septiņsimt 1941. 
gada represijās izsūtītos cilvē-
kus un viņu pēctečus, un reži-
sore Dzintra Geka ir radījuši     
10 filmas, ir izdotas grāmatas    
ar izsūtīto likteņstāstiem, ir rī -
kotas konferences, piemiņas 
koncerti 14. jūnijā, organizēti 
braucieni pa Sibiriju, atzīmējot 
izsūtījuma vietas ar piemiņas 
plāksnēm, intervēti tālumā vēl 
dzīvi palikušie latvieši, neļau -
jot atmiņai aizaugt ar zāli.

Pirmizrādi nesen piedzīvoja  
jau nākā filma „Maršruts Ķeka -  
va – Omskas apgabals 1949”. Tas 
ir turpinājums 1941. gadā izsū-
tīto stāstiem. Iecerētas vēl vairā-
kas filmas. 

Izdota arī apjomīga grāmata 
divos sējumos „Sibirijas bērni”. 

LAI PASAULE SAREDZ UN UZKLAUSA
Tajā ietvertas 740 intervijas ar 
1941. gadā uz Sibiriju aizvesta-
jiem bērniem. Angļu valodā pir-
mo sējumu tulkojuši Margita 
Gailītis, Amanda Jātniece un 
Kār lis Streips. Šobrīd tiek tulkots 
grāmatas otrais sējums. Stāsti ir 
emocionāli sāpīgi. Salauzti bēr -
nu likteņi. Traģēdijas. Un foto-
gra fijas, kas uzrunā lasītāju  un 
neatstāj to vienaldzīgu.

Gan Latvijā, gan citviet pasau -
lē dzīvojošie latvieši ar Dzintras 
Gekas veidoto filmu starpniecī -
bu ir uzzinājuši šos skaudros lik-
teņstāstus. Taču tie jāzina ne ti -
kai latviešu sabiedrībā. Kā stāsta 
ELJA 50 (Eiropas Latviešu jau-
niešu apvienība) valdes locekle, 
tulkotāja Margita Gailītis, gan -
d rīz katrs latvietis,  lai kur viņš 
dzīvo, ir saticis cilvēkus, kas par 
Sibirijas bērnu likteņiem neko 

nezina. Un viņiem ir jāstāsta, jā -
skaidro. Margita atceras: „Ar 
Zviedrijas stipendiju strādāju 
Rakstnieku namā Visbijā. Kādu 
vakaru, kad mēs, rakstnieki un 
tulkotāji, sarunājāmies, kāds      
sāka stāstīt nepatiesību par lat-
viešiem. Bijām tur divi latvieši 
un, protams, metāmies aizstāvēt 
savējos, centāmies izstāstīt mūsu 
stāstu. Tas bija Zviedrijā. Bet kā 
tad ir citur – Kanadā, Amerikā?!.. 
Kad mēs, latvieši, pirms gadiem 
stāvējām roku rokā Baltijas ceļā,  
daudzi cittautieši pat nezināja, 
kas tā Latvija ir, kur tā atrodas.”

Pasaulei par mums ir jāzina. 
Un tādēļ iecerēts kāds ļoti no -
zīmīgs un gluži nepieciešams 
projekts – ceļojoša izstāde par 
Sibirijas bērniem. 

ELJA 50 priekšsēde Ilze Tēr-
mane stāsta, ka šī ideja izveidot 
izstādi par Sibirijas bērnu likte-
ņiem radusies Margitai Gailītis. 
„Un izstādei noteikti jābūt ceļo-
jošai,” Ilze saka. „Mums  pasaulei 
jāstāsta par sevi. Neviens cits 
mū su vietā to nedarīs. Gluži pre-
tēji - tie, kas ir nelabvēlīgi Lat-
vijai, aktīvi darbosies, jūtot, ka 
mēs neko nedarām. Viņi jopro-
jām stāstīs par mums nepatie-
sību.” 

Margita: „Jau tulkojot grāmatu 
par Sibirijas bērniem, ievēroju, 
cik ļoti bērnu fotografijas uzru -
nā to skatītājus.  Vai tad  šie bērni 
varēja būt noziedznieki un tāpēc 
izsūtīti uz Sibiriju?! Mazs bēr -
niņš  noziedznieks, tautas ienaid-
nieks?!.. Bet tāds zīmogs viņam 
bija uzlikts. Izstādei katrā ziņā 
jānonāk  ārzemju auditorijās,  ne 
tikai pie latviešiem.  Sibirijas bēr-
nu liktenis jāzina pēc iespējas 
vairāk cilvēkiem pasaulē.”

Iecerei atbalstu izteikusi Lat -
vijas institūta direktore Kārina 
Pētersone, arī Ārlietu ministrijā 
piedāvāts izstādi reklāmēt visām 
vēstniecībām, kā arī palīdzēt or -
ga nizātoriskos darbos. Ar savām 
idejām un budžeta sastādīšanu 
aktīvi palīdz  Pēteris Tērmanis. 
Pir mo izstādi iecerēts sarīkot 
Briselē – Eiropas sirdī. Lai šī ie -
cere „aizdegtos”, apgalvo ceļo-
jošās izstādes iniciātori.

Iecerēts sagatavot arī izstādes 
katalogu vairākās valodās. „Arī 
krievu valodā,” piebilst Ilze. Pē -
teris Tērmanis atgādina, kā jāveic 
daudz it kā nemanāmu darbu, 
kam arī nepieciešams financē-
jums, piemēram, jāpalielina fo -
tografijas, un tām jābūt kvalitā tī-
vām,  nepieciešams statīvs. Turk-
lāt visam jābūt izturīgam, lai ce -
ļojums pa pasauli izstādei nekai-
tētu. Derētu arī izveidot karti,      
lai cilvēki pasaulē varētu izsekot 
ceļam, ko nācies mērot Sibirijas 
bērniem. Lai izstāde taptu un 
būtu spējīga bez problēmām ce -
ļot, ir jāiegulda liels darbs,  arī 
tulkošanā. Un, protams, jāgādā 
nauda transporta izdevumiem.

Dzintra Geka: „Gada sākumā 
Rīgā, Kino mūzejā, demons-  
trēju fragmentus no filmām par 
Sibiriju un stāstīju par 11 gados 
piedzīvoto un pārdzīvoto, par 
braucieniem uz mūžīgā sasalu -
ma zemi, uz Tālajiem ziemeļiem, 
par Sibirijā palikušajiem. Tikša-
nās dalībniekiem acīs bija asa -
ras, arī mūsu grāmatas tulkot ā - 
jai Margitai Gailītis. Vakara tur-
pinājumā pārrunājām, ka uni -
kā lās fotografijas, ko ievietojām 
grāmatā „Sibirijas bērni”, varētu 
palielināt, pievienot izvilkumus 
no grāmatas un mēģināt par to 

stāstīt pasaulei.
Esmu ilgus gadus sadarbo -

jusies ar mākslinieci Lindu Lūsi, 
kas veidojusi grāmatu vizuālo 
ietērpu, DVD filmu vāciņu dizai-
nu, viņa strādā ar  izstādes kon-
cepciju. Linda arī mēģinājusi 
fotografijas atjaunot un retušēt, 
lai varētu skaidri redzēt, kā jau-
kie, rūpīgi sapostie bērni Sibirijā 
izvārguši, kā skaistās latviešu 
ģimenes izpostītas... Fotografijas 
un fragmenti no intervijām runā 
un apsūdz.

Esmu pateicīga ELJA 50 bied-
riem, kuŗi ar lielu dedzību ķē -
rušies pie ceļojošās izstādes  pro-
jekta īstenošanas. Mana darba 
mērķis būs sasniegts, ja par Si -
birijas bērnu likteņiem uzzinās 
Eiropā un pasaulē.” 

Izstādes autori aicina projekta 
tapšanā iesaistīties ārzemēs mī -
tošiem tautiešiem. Piemēram, 
viņi varētu sarunāt telpas izstā -
dei savās mītnes zemēs. Varbūt 
arī sniegt palīdzīgu roku izstādes 
iekārtošanā un financēšanā.

Izstādi iecerēts atklāt šogad 
Rīgā 18. novembrī.

Lai izdodas!
Armīda Priedīte

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

Ziedojumu čekus ASV var sūtīt 
Aivaram Jerumanim – 1600 EL.
Rito Ave, Glendale, CA 91208, 
USA. Koordinācijas tālrunis – 
Dzintra Geka -+371 29273016

5. aprīlī vēlreiz devos uz Na -
cionālo operu, lai noskatītos kād-
reiz bargi kritizēto Dmitrija      
Šo  stakoviča baletu „Gaišais 
strauts”, par kuŗa iestudējumu 
jau rakstīju pirms gadiem laik-
rakstā Latvija Amerikā. Toreiz 
pirmizrāžu laikā mani pārstei -
dza Normunda Šnē satriecoši 
diletantiskā orķestŗa diriģēšana. 
Viss vienā tempā bez jebkādas 
dziļākas izpratnes par tādiem 
jēdzieniem kā emocionālie kon-
trasti, interpretācijas koncep -  
cija, nerunājot nemaz par sava 
lasījuma meklējumiem. Toreiz    
tā bija līdzīga zaļumballes „dril l ē - 
  šanai” ar pūtējorķetŗa kapel meis-
taru pie pults, kuŗš turklāt, iebā-
zis galvu partitūrā, nezina, kuŗā 
pusē orķestrī kas sēž. Šoreiz     
gāju ar nodomu pārliecināties, 
kā diriģents būs pa šo laiku 
„radoši nobriedis”. Taču šoreiz 
atkal gaŗām! Šķita, ka orķestris 
atklāti smej par diriģenta neva-
rību un spēlē pats, kā grib un 
māk.

Skatoties baletu un klausoties 
šo samērā vienkāršo, bērnišķīgo 
mūziku, sāku domāt, kas tad ir 
tas faktors, kas spēj mums pēkšņi 
atvērt acis un ausis uz vecām 
lietām jaunā, citā gaismā. Dziļi, 
dziļi mūsu smadzenēs atrodas 
kāda limbiska sistēma kā sētas 
vārtiņi mājas aizmugurē, kuŗa 
kontrolē mūsu instinktus. Kad 
izdarām kaut ko bīstamu, negai-

dītu, atklājam sev ko jaunu, tie 
atveŗas un ievada mūsu sma-
dzenēs dopomina porciju, kas 
ievada mūs euforijā. To mēs va  -
ram redzēt lielo Dziesmu svētku 
virsdiriģentu sejās par tikko at -
skaņoto dziesmu. Kādu mirkli 
vai divus viņš nemaz nespēj sevi 
kontrolēt, viņš ir iegrimis tīrā 
ekstazes okeanā! Viņš simtiem 
reižu dziedātā dziesmā ir atklā -
jis ko jaunu sev un citiem! Tas 
vairs nav ne re-minors, ne arī 
kāds cits minors, bet gan ir varens 
mažors, kas skan viņa galvā!

Di emžēl balets „Gaišais      
strauts” šādus brīžus laikam ne -
piedzīvos. Ne diriģents, ne skatī-
tāji nepieredzēs Leonīda Vīgnera 
vai Andŗa Nelsona jaunrades 
katarses brīžus. Homo proponit, 
sed Deus disponit!

Sv. Pēteŗa baznīcā 9. aprīlī divi 
Rīgas zēnu koŗi (Rīgas Doma 
skolas un Jāzepa Mediņa 1. mū -
zikas skolas), profesionālais pū -
tēju orķestris Rīga, solisti Gunta 
Davidčuka – soprāns, Viesturs 
Jansons – tenors un Krišjānis 
Nor velis diriģenta Romāna Va -
naga vadībā atskaņoja pasaulē 
maz spēlēto Š. Guno Messe 
Solennelle de St. Cècile, 1855 
(Svētās Cecīlijas mesu). Kaut gan 
programmā rakstīts, ka šī mesa 
komponistam „atnesa atzinību 
un slavu”,  tās atskaņojumi ir vi -
sai reta parādība. Šķiet nedaudz 
nobružāts iepriekšējos gadsim-

Dīvainais pavasaris un re-minors
tos, šodien šis darbs vairs nespēj 
tā īsti nevienu nopietni uzru -   
nāt. Mūzikas valodas klišejis-
kums, romantiskie harmonijas 
un melodiju standarti ir iepriekš 
paredzami, un radošu pārstei-
gumu te nav ko gaidīt. Diriģents 
un koŗi bija sagatavojušies no -
pietni un profesionāli, taču 
klausītāju nelielais skaits acīm-
redzot viņus satrieca, un tas at -
stāja iespaidu uz visu atskaņo-
jumu.

Lielajā ģildē 26. aprīlī  kamer-
mūzikas koncerts ar kvarteta 
Sensus piedalīšanos. Program -
mā Jozefa Haidna Stīgu kvar-
tets G-dur un Feliksa Mendels-
zona (kamdēļ, „Mendels-zons?”) 
kvartets D-dur. Taču interesi 
saistīja klarnetista un bijušā 
kultūras ministra Inta Dāldeŗa 
kopā ar Sensus spēlētais Žana-
Renē Fransē (Jean-Rene-Desire 
Françaix, 1912 – 1997) Kvintets 
ar klarnetes solo, sacerēts pag.    
gs. 30. gados. Savā laikā Francijā 
iemīļots un bieži spēlēts autors, 
kuŗa mūzikā, līdzīgi kā F. Pu -
lenkam, iespeķota modernāka 
harmonija un pat dodekafo - 
niski aizmetņi. Apvienota ar 
modīgo neoklasicismu, šī mū -
zika frančiem bija kā smalki 
pūdēts siers, šodien jau piemirsts 
un savu slavu zaudējis. Kādēļ 
vajadzēja archaioloģiskos iz -
rakumus, lai pierādītu šāda iz -
miruša dzīvnieka dzīvotspēju 

Latvijas apstākļos? Šāda veida 
mūzika, viegli dzimusi, tikpat 
viegli arī mirusi; klarnetistam – 
eksministram acīmredzot nav 
bijis laika pameklēt ko intere-
santāku un laikam piemērotu.     
Te nu re-minorīgās noskaņas bija 
radušas izpausmi paša solista 
nabas pētīšanas procesā, no kuŗa 
diemžēl atklāsmes gan nebija.

Pavasaris tiešām ir dīvains 
gadalaiks! Tu, cilvēks, uzmanīgi 
pētī, par cik milimetriem no 
zemes būs izspraucies pirmais 
zāles kušķītis, cik grūts, apbrī -
nas vērts ir pirmā zieda uzplauk-
šanas process! Te ir ko mācīties! 
Te ir ko padomāt!

Pauls Dambis

(Turpināts no 13. lpp.)

Ar Latviešu fonda atbalstu 
iz  dota grāmata – “Sibirijas 
bērni” 1.sējums angļu va lo-
dā (340 intervijas ar 1941. 
ga  dā uz Sibiriju aizvesta  -
jiem bērniem).

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

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

Grāmata kopā ar sūtīšanu
maksā 70 USD.
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Krustvārdu mīlas 
(BL Nr. 19) atrisinājums
Līmeniski. 1. Stacija. 4. 

Skandēt. 7. Paksis. 8. 
Melase. 10. NATO. 11. Iezis. 
13. Rīsi. 14. Ils. 15. Eža. 17. 
Segas. 18. Ods. 19. Liesa. 

22. Asti. 23. Rīga. 27. Sacīt. 28. Pie. 
29. Spars. 31. Avs. 33. Tie. 34. Kāši. 
35. Inese. 36. Mats. 39. Starts. 40. 
Stutes. 41. Stadula. 42. Satekas. 

Stateniski.  1. Skārnis. 2. Inki. 3. 
Apinis. 4. Skepse. 5. Akas. 6. 
Turcija. 7. Pātaga. 9. Etīdes. 12. 
Zods. 14. Isparta. 16. Alianse. 20. 
Āte. 21. Pīt. 24. Ecēšas. 25. Bize. 
26. Pakavs. 27. Sektors. 30. Susliks. 
32. Sietla. 33. Teltis. 37. Tabu. 38. 
Otēt.     

Latvijas Kaŗa mūzejā 10. maijā Valsts izglītības attīstības aģen -
tūra  apbalvoja 30 bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Ei - 
ropa skolā” laureātus. Konkursa temati bija „Ko es varu iemācīties no 
gados vecākiem cilvēkiem?” un „Kā es varu palīdzēt gados vecāka 
cilvēka ikdienu padarīt interesantāku?”. Bija iesniegti 522 literārie un 
vizuālās mākslas darbi, kas līdz 25. maijam apskatāmi izstādē Lat -  
vijas Kaŗa mūzejā.

Daugavpils mākslas vidusskolas Saules skola 24 skolēni apmeklēja 
Eiropas Parlamenta (EP) mītni Strasbūrā. Tā bija balva par aktīvu 
dalību EUROSCOLA projektā, kuŗa laikā skolā notika EP vēlēšanu 
imitācija - ar polītisko partiju izveidi, deputātu kandidātu izvirzīša -     
nu, priekšvēlēšanu cīņām un vēlēšanām. Informāciju sakopoja un 
materiālus nosūtīja EP birojam Rīgā.

Griķu pamatskola (9 km no Bauskas) 11. maijā svinēja 155 gadu 
jubileju, kuŗā pulcējās arī bijušie absolventi un darbinieki. Skola izvie-
tota divās ēkās, kur mācās 113 skolēni un bērnudārza grupa ar 37 
audzēkņiem. Griķu skola ir vienīgā novadā, kur darbojas DVL 
vanadzēnu kopa. Bijušais skolas direktors Valdis Veips ir Bauskas no -
vada domes priekšsēdis. 

Lestenes ev. lut. baznīca tikusi pie 16 jauniem soliem, ko darinājuši 
Rīgas Amatniecības vidusskolas skolēni. Soli izkārtoti kā kādreiz - baz-
nīcas malās. Šāds novietojums bijis raksturīgs Kurzemes baznī cām - vi -
dus vienmēr bijis tukšs, lai varētu notikt iesvētības, laulību ceremonijas. 

Ventspilī 11. maijā Latvijas Pasts rīkoja pirmās dienas zīmogošanu 
jaunajai pastmarkai „Ventspils brīvosta” serijā „Latvijas ostas”. Tās no -
minālvērtība ir Ls 0,35, tirāža - 500 000 eksemplāru. 2013.gadā apritēs 
750 gadu, kopš Ventspils osta pirmoreiz minēta rakstos. Ventspils 
brīvosta ir jūras osta, kas harmoniski iekļaujas pilsētvidē. Tai ir prāmju 
līnijas ar Zviedriju, Vāciju un Krieviju. 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā 
Eiropas dienā 8. maijā akcijas „Atpakaļ uz skolu” laikā viesojās Saeimas 
deputāte Vineta Poriņa (Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK). 
Akciju  pirms pieciem gadiem aizsāka Vācija, tolaik Eiropas Savienības 
prezidējošā valsts.

Tēvzemes Daugavas Vanagu Tukuma nodaļa  nosvinējusi 20 gadu 
jubileju. Ciemos bija ieradušies draugi no citām nodaļām - Kandavas, 
Talsiem, Madonas, Salacgrīvas un Rīgas. 

Lielākajā lauksaimniecības uzņēmumā Zemgalē SIA „Uzvara-
Lauks”(dibināts 1995.g.) jau pabeigta vasarāju sēja. Tīrumi atrodas 
Gailīšu un Vecsaules pagastā un Rundāles novadā. Uzņēmuma apsaim-
niekotajos laukos vasaras mieži, rapsis un kvieši aug 1900 ha platībā.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

12. maijā Jēkabpils Vēstures 
mūzejā un 16.maijā Latvijas Kul-
tūras akadēmijas dārzā notika 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) tradicionālās dziedāša -
nas kopas „Saucējas” un Kultū-
ras menedžmenta centra „Laus-
ka” klajā laistās grāmatas un 
mū  zikas albuma „Dziediet, mei-
tas, vokorā!” atvēršanas svētki. 

„Mūzikas albums „Dziediet, 
mei tas, vokorā!” piešķiŗ skanēju-
mu Sēlpils un Vārnavas mūzikālās 
folkloras tradicijai, ko 1891. un 
1923. gadā notīs salikuši pazīsta-
mākie latviešu tradicionālās mū -
zikas vācēji Jurjānu Andrejs un 
Emilis Melngailis. Albumā iekļau-
ta krāšņākā sēļu daudzbalsība pa -
vasaŗa rotāšanas dziesmās, ganu 
gavilēšana, kāzu apdziedāšana, da  - 
    žādas tematikas sižetiskās  dzies-
mas. Savukārt priekšstatu par 
instrumentālo mūziku sniedz āž -
raga un kokles spēle,” stāsta LKA 
lektore un kopas „Saucējas” va -
dītāja folkloriste Iveta Tāle.

 „Saucējas” gavilē Sēlijā un Rīgā 
 Grāmatas un mūzikas albuma 

„Dziediet, meitas, vokorā!” atvēr-
šanas svētkos Jēkabpils Vēstures 
mūzeju Krustpils pili un Rīgā - 
LKA dārzu pieskandināja kopas 
„Saucējas” dalībnieces: Marian-
na Auliciema, Kristīne Jansone, 
Indra Mētra, Zane Pērkone, Sig-
ne Pujāte, Vineta Romāne, Iveta 
Tāle, Vija Veinberga. Lai sniegtu 
priekšstatu arī par vīriešu reper-
tuāra dziesmām un instru men-
tālajām melodijām, grāmatas un 
albuma veidošanā tika uzaicināti 
piedalīties Eduards Klints, Oskars 
Patjanko, Gatis Gaujenieks, An- 
d ris Pujāts un Jēkabs Pujāts. Svēt-
kos klāt bija arī LKA apakšpro-
grammas „Tradicionālā kultūra 
un latviešu folklora” studiju vadī-
tājs - Dr.hist., Dr.habil.art. Juris 
Urtāns.

Šķiet, ka kopas „Saucējas” dzie-
dātājas vislabāk varēja iz  ga vilē - 
ties un pavasarīgi rotāties, kad no 
Jēkabpils Vēstures mū zeja svētku 
dalībnieki devās uz Sēlpils pagasta 
tūristu iecienī tajiem „Boļāniem”, 
kur mastā plīvoja Latvijas sarkan-
baltsarkanais karogs un sagaidīja 
viesmīlīgā saimniece Maija Daina 
Paegle Sēlijas tautastērpā. Pat lie-
tavas un skaudrais vējš neizbie -
dēja gavilēšanu Sēlijas pakalnos. 

Albumā „Dziediet, meitas, vo -
korā!” iekļauts arī etnomū zi ko-
loģes Ievas Tichovskas, folklo -
ristes Ivetas Tāles un valodnieces 
Maijas Poišas sagatavots plašs in -
formātīvais materiāls par Sēlpils 

un Vārnavas mūziku, tās teicējiem 
un vācējiem, kā arī par vietējo iz -
lokšņu īpatnībām. Tekstus papil-
dina bagātīgs vēsturisko fotogra-
fiju materiāls. Latvijas Radio 
Klas ika programmu vadītājs un 
žurnāla Mūzikas Saule galvenais 
redaktors Orests Silabriedis par 
jauno albumu „Dziediet, meitas, 
vokorā!” saka: „Tā ir neiedomā-
jami skaista mūzika – ja grib, var 
par tālām sendienām domāt, bet 
var arī nenobrīnīties, cik laikme-
tīgi skan šī savādā rotāšana, lī -
gošana, midzināšana un citas bur-
vības, ko jaunajā skaņu krājumā 
piedāvā „Saucējas” un domu-
biedri.” 

 Par šo kvalitātīvo jauno pie -
nesumu latviešu etnografijas sa -
glabāšanā - grāmatā un skaņās 
„Dzie diet, meitas, vokorā” - jāpa-
teicas arī Kultūras menedžmenta 
centra „Lauska” valdes priekšsēdei 
Dainai Zalānei un projektu va -
dītājam Jurim Zalānam, kas bija 
klāt atvēršanas svētkos, kā arī 
Valsts Kultūrkapitāla fondam. 

 LKA tradicionālās dziedāšanas 
kopa „Saucējas” izveidota 2003.
ga  dā ar mērķi apgūt un populā-
rizēt latviešu etnografiskās dzie-
dāšanas stilus un technikas. Savu 
repertuāru veido, galvenokārt pa -
matojoties uz archīvu studijām   
un pašu veikto pētījumu rezultā-
tiem, kas gūti ekspedīcijās pa 
novadiem. Ārpus Latvijas „Sau-
cējas” koncertējušas Lietuvā, Igau-
nijā, Austrijā, Bulgārijā, Polijā, 

Gruzijā, Baltkrievijā un Krievijā. 
 Kopas „Saucējas” vadītāja folk-

loriste Iveta Tāle ir labi pazīstama 
ārvalstīs dzīvojošo latviešu sai -
mei, jo viņa 1994.gadā piedalījās 
Latviešu kultūras dienās Brisbanē, 
bet no 1992. līdz 2003. gadam bija 
lektore vasaras nometnēs 3×3 
ASV, Austrālijā un Latvijā.

Savukārt kopas „Saucējas” ska-
nīgā balss Marianna Auliciema 
dzimusi Toronto, Kanadā, uzau-
gusi Brisbanē, Austrālijā. Ieguvusi 
Bachelor of Arts (Honours) Kvīns-
landes universitātē, profesionālo 
diplomu Graduate Diploma in 
Mu  seum Studies Dīkina univer si-
tātē un Certificate in Editing and 
Publishing Grifita universitātē. Bi -
jusi vēstures kurātore Kvīnslandes 
un Viktorijas mūzejos Austrālijā. 

Speciālizējusies dzīvesstāstu krā - 
š a nā un to izmantošanā vēsturis-
ko priekšmetu interpretācijā. Vei-
do Latvijas Mūzeju asociācijas 
mā  jaslapu www.muzeji.lv, kuŗā 
iekļauta elektroniska izstāde par 
latviskiem vēsturiskiem tema -
tiem. Tulko no latviešu uz angļu 
valodu. Kopš 2004. gada vada 
virtuālā archīva www.dpalbums.lv 
izstrādi. Vada mūzeja un pēt nie-
cības centra “Latvieši Pasaulē” - 
www.lapamuzejs.lv - biroju Rīgā.

LKA kopas „Saucējas” dalīb nie-
ces ir talantīgas katra savā profe-
sijā, bet vienojošais ir mērķis - 
godā celt latviešu tautas mūziku 
visā tās daudzveidībā . 

Valija Berkina
Foto: Valija Berkina un kopas 

„Saucējas” archīvs

Ivetas Tāles (1. rindā pirmā no kreisās) vadītā Latvijas Kultūras 
akadēmijas tradicionālās dziedāšanas kopa „Saucējas”

Līmeniski. 1. Angļu dzejnieks 
(1795-1821). 4. Novada centrs 
Latvijā. 6. Dzelzceļa pietura pos-
mā Rīga – Jelgava. 7. R. Vāgnera 
opera. 8. Angļu fiziķis (1824-
1907). 10. Profesija. 13. Krokodilu 
ģints dzīvnieks. 15. Mechanikas 
nozare. 17. Rupjš audums izšū-
šanai. 19. Telpa publiskām lek-
cijām. 20. Valsts Dienvidame -
rikā. 22. Vienkāršs mechanisms. 
23. Panātŗu dzimtas augs. 26. 

Decimāllogaritma daļa aiz ko -
mata. 29. Sena spāņu tautasdeja. 
30. ASV pavalsts. 31. Lapu koks. 
32. Kazrags. 33. Gredzenveidīga 
ko  raļļu sala ar lagūnu. 34. Ze -
mes īpašumtiesības feodālismā. 

Stateniski. 1. Svīŗveidīgo kārtas 
putni. 2. Elektromotora nekus-
tīgā daļa. 3. Liroepisks dzejolis 
senfranču dzejā. 4. Franču filo-
zofs, matēmatiķis un dabas zi-
nātnieks (1596-1650). 5. Perso-

nas, ko polītiska vai valsts 
organizācija sūta uz citu 
valsti ar noteiktu uzdevu-
mu. 7. Pēc kāda laika. 9. 
Antilopju dzimtas dzīv-
nieks. 11. Strinkšķināmais 
mūzikas instruments. 12. 
Eiropiešu dots nosaukums 
ķīniešu feodāļiem. 14. Ap -
klāta. 16. Masīvas akmens 
kraujas. 17. Guļamvietas 
uz kuģa. 18. Zivs kauls. 21. 
Daugavpils agrākais no -
sau kums. 23. Zodiaka 
zvaigznājs. 24. Valsts gal-
vaspilsēta Viduseiropā.     
25. Tropu augs ar sulī giem, 
aromatiskiem aug ļiem.    
26. Pilsēta Indijas dienvi-
dos. 27. Prinča tituls Spā-
nijā un Portugalē. 28. 
Ābolu šķirne. 
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Viņu māte bija laba šuvēja, bet 
reimatisma dēļ viņai bija grūti 
staigāt. Viņa paslepen šuva mājās, 
jo privāta strādāšana bija aizlieg-
ta. Vajadzēja īpašu atļauju, ja to 
gribēja darīt, un jāmaksā augsti 
nodokļi, ko neviens nespēja 
nomaksāt. Vilma ar vīru tika 
arestēti. Viens Grīnberga brālis 
ar sievu Aļu, divus gadus veco 
meitu Ritu un sievas māti dzīvoja 
blakus klubam. Viņš tika arestēts. 
Otram Grīnberga brālim sieva 
bija krieviete, kas izskatījās pēc 
čigānietes. Viņu dēli Viktors un 
Fredis nāca uz mūsu klubu, bet 
māte nekad. Jaunākais, 14 gadu 
vecais Fredis mums, bērniem, 
rādīja visādus jokus: rija mušas, 
tārpus un kukaiņus, par ko 
brīnījāmies. Vecākais dēls Viktors 
bija pieķerts zagšanā. Viņu tēvs, 
trešais Grīnbergu brālis, arī tika 
arestēts. 

Kārļa Romana un viņa sievas 
Amālijas Geisteres meita Mirdza 
bija manas agrās bērnības drau-
dzene, kopā apmeklējām bērnu-
dārzu un baletā dejojām pārī. 
Atceros, kādu dienu, no skolas 
mājās nākdama, iegriezos pie 
viņiem un ieraudzīju izsvaidītas 
grāmatas, papīrus, skatu kartītes, 
gultas drēbes, veļu un citas man-
tas. Mirdza un viņas māte sēdēja 
stīvas un mēmas. Ieraugot mani, 
abas sāka krampjaini raudāt. Es 
nespēju bilst ne vārda, jo tas bija 
šausmīgs skats. Ko te varēja mek-
lēt? Palielā istaba bija pustukša. 
Dārgas mantas, ja kādam tādas 
bija, tika iemainītas pret pārtiku 
bada laikā, kas turpinājās gandrīz 
visus padomju gadus. Kratītāji 
bija paņēmuši vēstules no Latvijas 
un arī Mirdzas māsīcas un 
brālēna iesvētību fotografijas, uz 
kuŗām redzami vienkārši darba 
cilvēki labās drēbēs. Tas kratītājus 
kaitināja, un viņi apvainoja 
Mirdzas ģimeni par sakariem ar 
ārzemēm. Es aizvedu Mirdzu 
pārnakšņot pie mums, bet viņas 
māte aizgāja pie saviem drau-
giem Kalniņiem. Viņu istabā viss 
palika kā kaujas laukā. Vācu 
okupācijas laikā Kalniņi ar 
Amāliju un Mirdzu tāpat kā 
daudzi citi latvieši no Ukrainas 
pārcēlās uz Latviju. Vēlākos 
gados es katru reizi, Rīgā iebrau-
cot, apciemoju savu draudzeni.

Manas mātes bijušais skolas 
biedrs Arvīds Paegle bija ļoti glīts 
cilvēks ar aristokratisku izskatu. 
Viņa māte, kaŗa laika atraitne, 
visus spēkus veltīja dēla au -
dzināšanai. Arvīds bija dzimis 
aktieris un mūsu teātrī spēlēja 
galvenās lomas. Neaizmirstams 
bija viņa Uldis Jāņa Raiņa lugā 
„Pūt vējiņi”. Viņu arestēja, un 
viņa māte kaŗa laikā nomira bada 
nāvē. 

Kārlis Erasts apprecēja Martu 
Eglīti, kas bija manas mātes tuva 
draudzene. Tēvs ar znotu tika 
apcietināti vienā un tai pašā 
naktī. Kārļa māte bija liela partij-
niece un centās panākt dēla 
atsvabināšanu. Tas viņai izdevās. 
Pēc viena gada cietumā Kārlis 

Atmiņas par latviešu klubu „Darbs” Charkovā,
Ukrainā, un manu ģimeni

pārradās mājās. Vācu okupācijas 
laikā visa ģimene pārcēlās uz 
Latviju. Bērnu viņiem nebija, bet 
viņi pieņēma meitenīti no 
daudzbērnu ģimenes. Maiga ko -
pā ar vīru kļuva ievērojami 
mākslinieki. Mēs ar Mirdzu 
ciemojāmies pie Maigas Rīgā.

Vilis Krastiņš, sieva poliete, 
bērnu viņiem nebija. Arestēts, 
nosēdēja cietumā Kazachstānā 
20 gadu. Sieva viņu nesagaidīja 
un apprecējās ar kādu citu. Pēc 
atlaišana brīvībā arī viņš, nove-
cojis un novārdzis, apprecējās 
otrreiz. Vidzemes zvejnieku cie -
mata bijušie iemītnieki Vilis un 
viņa brālis Arvīds bija bijuši sar-
kanie strēlnieki. Arvīds netika 
arestēts. Viņš bija precējies ar 
ebrējieti, kam brālis bija augsts 
partijas darbinieks Kijevā. Vi -
ņiem bija divas meitas. Pēc kaŗa 
Arvīds pārcēlās uz Latviju, kur 
sapulcināja ap sevi citus sarkanos 
strēlniekus un dibināja mūzeju. 
Arvīds bija ļoti darbīgs un savus 
komūnistiskos uzskatus nekad 
nemainīja. Viņš saglabāja labu 
fizisko formu ar skaidru atmiņu 
un nodzīvoja pāri par 100 
ga diem.

Juliāns Balodis bija rakstnieks, 
sieva Alīda Kupče polītiska dar-
biniece. Viņiem bija 10 gadu veca 
meita un piecus gadus vecs dēls. 
Abi vecāki tika arestēti, bērnus 
ievietoja katru savā patversmē. 
Puika ieguva krievu vārdu un 
uzvārdu. Māte, izcietusi desmit 
gadu sodu, bērnus meklēja. 
Meitu atrada kādā fabrikas 
kopmītnē, bet dēlu nevarēja 
sameklēt. Tēvs izkļuva brīvībā 
tikai pēc 20 gadiem. Ģimene 
dzīvoja Latvijā, Madonā. Mana 
māte viņus labi pazina no kluba 
laikiem un 60. gadu beigās sāka 
ar viņiem sarakstīties. Alīda drīz 
nomira, bet viņai vēl laimējās 
satikties ar dēlu, kas bija kurl-
mēms. Viņš ar sievu dzīvoja 
Urālu apgabalā un visu mūžu 
bija centies sameklēt savus tuvi-
niekus, nezinādams ne savu īsto 
uzvārdu, ne arī vecāku vārdus. 
Brīnums, ka viņam izdevās viņus 
sameklēt. 

Artūru Zariņu arestēja 23 gadu 
vecumā. Palika māte, kuŗas vīrs 
krita pilsoņu kaŗā. Zariņa bija 
ļoti patīkama sieviete, jautra, 
smaidīga, laipna. Man viņa pati-
ka vislabāk no visām kluba 
sievām. Viņa nomira bada nāvē 
vācu okupācijas laikā. 

Udrass bija kluba fotografs, 
vecpuisis ar drūmu seju un bie-
zām acenēm. Viņš fotografēja 
visu, kas klubā notika. Māte ļoti 
gribēja, lai mani bieži fotografē. 
Man tas nepatika, jo vienmēr 
bija jāuzpošas. Udrasu arestēja. 

Karlīne Zvirgzdiņa bija mūsu 
kluba bibliotekāre, 35 gadu veca, 
neprecējusies. Viņa bija manas 
mātes draudzene, ļoti mīļa, 
smaidīga sieviete. Arestēta.

Klāvs Dzērvītis bija īsts kluba 
aktīvists. Viņa sieva nomira 1936. 
gadā, padēls vēl agrāk. Klāvs 
Dzērvītis viņus ļoti mīlēja un pēc 
sievas un audžudēla nāves viņu 
gultas palika neaizskartas, pats 

viņš gulēja uz galda. Viņu kādā 
naktī arestēja.

Šteinmanis bija kluba gald-
nieks, slaida auguma gaišs cilvēks 
ar ūsiņām. Viņš bija Baltijas 
vācietis, apprecējis latvieti. Vi -
ņiem bija divas meitas, Erna dzi-
musi 1923. gadā un Lidija, dzi-
musi 1926. gadā. Erna no agras 
bērnības mocījās ar mugurkaula 
tuberkulozi un dažus gadus 
pavadīja guļot, pilnīgi ieģipsēta, 
vēlāk valkāja korseti līdz zodam. 
Abas meitenes gāja vācu skolā 
un pēc 1937. gada krievu skolā. 
Visas kluba mēbeles bija 
Šteinmaņa darinātas, ļoti glītas 
un skaisti nopulētas. Arestēts.

Pumpurs bija polītiskais lek-
tors, bieži lasīja lekcijas mūsu 
klubā. Sieva bija šuvēja un tāpat 
kā daudzas citas, šuva slepus, lai 
izvairītos no lielajiem nodokļiem. 
Viņiem bija astoņus gadus vecs 
dēls Jānītis. Pumpuru arestēja.

 Jāņa Skrastiņa sieva Rita 
Ļevina atgriezās Charkovā ap -
mēram gadu pēc arestēšanas. 
Viņa bija nosēdējusi cietumā 
sešus mēnešus un pēc tam atgu-
va, kā pati teica, „cilvēcisku 
izskatu”. No sākuma viņa ievieto-
ta mazā kamerā kopā ar 20 citām 
sievietēm. Tur viņa satikusi mūsu 
bijušo grāmatvedi Ženiju Ko -
vaļevsku un kādreizējā ukraiņu 
ģenerāļa Postiševa sievu. Naktīs 
visas ieslodzītās aizsegušas acis, 
jo lampiņa pie griestiem dega 
dienu un nakti. Kamerā gaiss 
bijis smags un smirdošs nekopto 
sieviešu ķermeņu dēļ. Čekisti 
tomēr savu bijušo darbabiedreni 
drīz pārcēla uz citu kameru, kur 
mazāks ieslodzīto skaits. Nakts 
pratināšana atņēma spēku un 
kairināja nervus. Ritai, jaunai un 
enerģiskai sievietei, katru reizi 
uznāca dusmu lēkme: viņa pa -
ķēra no galda, kas trāpījās pie 

rokas, vai arī nomauca savu 
cietuma tupeli un svieda to 
izmeklētājam sejā. Viņa ne  pa-
rakstīja savu apsūdzības pro-
tokolu. Ritas vīrs Jānis Skrastiņš 
bija pārvests no ziemeļiem uz 
Charkovas cietumu, un viņa 
kamera bija blakus Ritas kame-
rai. Vīrs ar sievu sarunājās, lieto-
jot Morzes ābeci. Tādā veidā 
sazinājās daudzi cietumnieki, un 
tā bija zināms, kas notiek ka -
merās: kuŗš nošauts, kuŗš miris, 
kuŗš aizvests uz ziemeļiem. 
Izrādījās, ka mūsu kluba bijušais 
direktors Kārlis Rozentāls arī 
atradās Charkovas cietumā. Viņš 
briesmīgi spīdzināts, jo atteicies 
parakstīt melīgo apsūdzības pro-
tokolu. Sejas kauli salauzti, viss 
ķermenis vienās brūcēs, kas jau 
sākušas trūdēt. Nevienā kamerā 
nevēlējās viņu pieņemt, un viņš 
laikam cietumā tika nošauts. 
Jānis Skrastiņš bija parakstījis 
savu apsūdzības protokolu. Ar 
draugu palīdzību Rita aizsūtīja 
vēstuli iekšlietu ministram Be -
rijam un pēc sešiem mēnešiem 
tika izlaista no cietuma. Tad viņa 
devās uz Maskavu glābt vīru. 
Viņu atsvabināja pēc viena gada. 
Rita teica, ka tas viņai dārgi 
maksājis. 

Toreiz es to izteicienu nesap-
ratu, bet vienmēr to atcerējos. 
Rita visu to stāstīja manai mātei, 
man klātesot. Viņa vēl pasmējās, 
jo esot parakstījusi, ka neizpaudīs 
neko, kas notiek cietumos. 
Skrastiņiem 1940. gadā piedzima 
dēls, bet nodzīvoja tikai desmit 
mēnešu. Vīrs tika iesaukts armijā 
un jau jūlijā krita kaut kur pie 
Igaunijas robežām. Frontei tuvo-
joties Charkovai, Ritas ģimene 
evakuējās. Dzirdēju, ka pēc kaŗa 
Rita atgriezusies Charkovā ar 
jaunu vīru – ģenerāli.

* * *

Kopš 1946. gada mūsu ģimene 
dzīvoja Ļvovā, kur tēvs bija 
atradis dzīvokli un dabūjis darbu. 
Mums nodibinājās sakari ar 
radiem Latvijā un viņu drau-
giem. Es dažreiz saņēmu no 
viņiem žurnālu „Zvaigzne”. Žur-
nālā 60. gados bija ievietots Kārļa 
Ro  zentāla brāļa raksts par viņa 
ģimeni ar lūgumu atrakstīt, ja 
kādam kas zināms par viņa ra -
diem. Man gribējās to izdarīt, bet 
toreiz vēl neviens atklāti par ares-
tiem un upuŗiem nerunāja. Es 
klusēju, bet tagad to nožēloju. 

No 1937. un 1938. gadā ares-
tētajiem gandrīz neviens nav 
palicis dzīvs. Tāda bija cena 
idejām, kuras inspirēja 1905. un 
1917. gada revolūcija un 1917.-
1922. gada Pilsoņu karš, kuŗā 
piedalījās daudzi latviešu sar-
kanie strēlnieki. Ir zināma līdzība 
ar Jēzus Kristus mācību par 
labestību un mīlestību starp 
cilvēkiem, bet bija krusta kaŗi, 
inkvizīcija, naids starp konfesijām 
utt. Nav reliģijas un idejas, ko 
cilvēki neizkropļotu. Būtu labāk, 
ja katrs cilvēks ievērotu desmit 
baušļus, bet tās šķiet veltas 
cerības.

Mans tēvs bija ļoti vērīgs cilvēks 
ar loģisku domāšanu. Jau studiju 
laikā viņš saprata, ka ir stipri 
kļūdījies savās cerībās un ticībā 
jaunajai ideoloģijai. Arī institūta 
vecie profesori ļoti skeptiski 
vēroja notikumus un nespēja 
klusēt. Tēvam bija iekšējs kon-
flikts starp viņa iedzimto augsto 
atbildību par darba kvalitāti un 
pavēlēm, kas tika saņemtas no 
augšas. Viņš ļoti strādāja, dažreiz 
caurām naktīm, nesaņemot 
pietiekamu barību. Viņš agri 
dabūja zarnu čūlu, ar ko arī 
nomira. Pēdējos desmit gadus 
viņu mocīja pilnīgs bezmiegs.

 Vankuverā, 2011. gadā

Rita Neimane Popadjuka
(Nobeigums)

Iesvētības Lansingas ev. lut. draudzē
Lansingas ev. lut. latviešu 

baznīcā Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, 
tika kristīta un iesvētīta Arija 
Spielberga. Dievkalpojums noti-
ka University Lutheran Church 
Īstlansingā (MI) māc. Aijas 
Greiemas (Graham) vadībā. Pēc 
iesvētībām draudzes priekšnieks 
Ģirts Austriņš un dāmu komite-
jas priekšniece Ligita Ķepīte aps-
veica jauno draudzes locekli un 
novēlēja Arijai Spielbergai labu 
veiksmi un vienmēr iet taisnu 
dzīves ceļu. Arijas tēvs Andris 
Spielbergs un vecvecāki Dzidra 
un Gunnars Spielbergi ielūdza 
radus un draugus viņu mājās 
pagodināt Ariju viņas iesvētības 
dienā.

Gundega Ozola

Priekšā Ārija Spielberga, An dris 
Spielbergs, aizmugurē no krei-
sās: Jānis Spielbergs, Nen ninga 
Spielberga, Dzidra Spielberga, 
Gunnars Spielbergs, Keja Vud-
ringa (Kay Woodring), Kens 
Vudrings
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Kurzemes cietokšņa atceres 
dienā 5. maijā Ciānas lielajā 
sarīkojumu telpā pulcējās ap -
mēram 120 apmeklētāju. Latvi  jas 
karogu ienesa Ivars Kēlers, Vilis 
Vītols un Daumants Hazners. 
Vīru koris Māras Vārpas vadībā 
dziedāja svinīgo J. Kalniņa „Lielo 
jundu”, pieminot tos, kuŗi atdeva 
dzīvību par savu tēvu zemi.

Čikāgas Daugavas Vanagu ap -
vienības priekšnieks Oļģerts Ca -
kars apsveica atceres dalībniekus. 
Priekšnieka palīgs Ivars Kēlers, 
godinot klātesošos desmit leģio-
nārus, katram pasniedza patei-
cības rakstu, biedrzine Ināra 
Grigolate – neļķi.

 Svētbrīža ievadā dziedājām 
korāli. Emeritētā mācītāja Ida Ņ. 
Rautenšilde pieminēja Kurze -
mes cietoksni, vīru dziesmu un 
Dievu. 

Runu „Strēlnieki un leģionāri“ 
teica Oļģerts Cakars, atgādinot, 
kas strēlniekiem un leģionāriem 
bija kopīgs, kad tika dibināta 

Latvijas valsts un kad tā atdzima 
otrreiz, nobeigumā aicinot no -
dziedāt „Dievs, svētī Latviju!” 
Varēja just, ka visus pārņēma 
ilgas un vēlēšanās, kādas rak - 
s turīgas tiem, kuŗi dzīvo ār  pus 
Latvijas. 

Čikāgas vīru koŗa koncertā 
varēja pārliecināties par diri-
ģentes Māras Vārpas neatlaidīgā 
darba rezultātu: koristu balsu 
saliedētību, intonācijas tīrību un 
disciplīnu. Šķiet, arī paši koristi 
apzinās savu izaugsmi. Vīri grib 
dziedāt, vīri mīl dziedāt, viņi at -
saucas savas diriģentes mū -
zikālajām vēlmēm. 

J. Norviļa „Vakarjunda“ (L. 
Breikšs) skanēja, kā dažkārt kon-
certa pirmā dziesma, vēl mazliet 
nedroši, arī intonācija vietām 
šķobījās. Toties katrā nākamā – 
Ģ. Ramana „Tēvzeme“ (V. Ļu -
dēns), R. Paula „Es vējā saucu“ 
(J. Peters) un R. Paula „Kurzeme“ 
(J. Peters), kas bija jāatkārto, 
skanēja aizvien pārliecinošāk un 

sirsnīgāk.
Pēc starpbrīža koŗa jaunais 

priekšnieks Aivars Osis pastāstīja 
par koristiem un viņu plāniem. 
Pārsteidza, ka korī dzied vairāki 
tālumnieki – Rūdis Dzelzkalns, 
Jānis Inveiss un Vilnis Strēlnieks 
no Milvokiem, Andris Ubāns un 
Aris Vilemsons no Gaŗezera un 
Aristrīds Cers no Klīvlandes. 
Jāpiemin arī amerikānis Marks 
Linots (Mark Lynott), viņš ir 
viens no koŗa „dzelzs inventāra“, 
lai gan latviski prot tikai dziedāt. 

Koncerta otro daļu ievadīja 
pie    ci skanīgi tautasdziesmu 
sabalsojumi. P. Līcītes „Jātnieciņa 
dēliņš biju“, interesantā E. Dreib-
lata sabalsotā Latgales tautasd-
ziesma „Čī, čī, Pīteri“, kas šķita 
pārāk īsa, vecmeistara E. Meln-
gaiļa „Bij man vienas rozes dēļ” 
un pašas diriģentes Māras Vārpas 
„Ai, jel manu vieglu prātu“ – 
viegli, kā jau kad prāts viegls, un 
šarmanti sabalsotā tautasdzies-
ma. Melodiski un tonāli skaista 

bija V. Juozapaiča sabalsotā lietu-
viešu tautasdziesma „Ant kalno 
karklai“. Koristi vēl dziedāja M. 
Lasmaņa „Tā kā sauli” (J. Zie-
meļnieks) un V. Kaminska dzies-
mu „Piltenes noktirne“, kas klau-
sītājiem patika, bet, lai gan aplau-
si bija vareni, to neatkārtoja. 
Koncerta pēdējā dziesma – R. 
Paula „Kur tad tu nu biji, āzīti 
manu” sabalsots kā īsts grāvējs, 
klausītāji juta līdzi nabaga āzītim 
un ar prieku noklausījās dziesmu 
otrreiz. 

Koristiem, diriģentei un Jurim 
Valainim, kas 20 gadu bijis koŗa 
priekšnieks, pasniedza puķes, un 
vīri piedevās nodziedāja krāšņo 
V. Kaminska „Latvija“. Klavieŗ-
pavadījumu spēlēja Daina Bor-
ģiele. 

Pēc koncerta vanadzes aicināja 
uz maltīti. Notika izloze vīru 
koŗa vajadzībām. Pie galdiem 
skanēja dziesmas un bija sajūta, 
ka piedzīvots kas īpaši skaists un 
labs. 

Marta Cakare

Vīru koŗa koncerts un Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums Čikāgā
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Čikāgas vīru koris un diriģente Māra Vārpa

Skaisti uzpostās telpās 21. aprī-
lī notika Indianapoles latviešu 
sabiedriskā centra 50 gadu dar-
bības jubilejas svinības. Sarīko-
jumu atklāja centra priekšnieks 
Andris Bērziņš, uzrunājot ap -
meklētājus latviešu un angļu 
valodā. Viņš atgādināja, ka jaun-
iegūtais centra īpašums 1963. 
gada sākumā izskatījās pēc atma-
tas vai neapkoptas pļavas, kur vēl 
atradās trīs barakveida ēkas, kas 
kādreiz bijušas zirgu kūtis vai 
barības noliktavas. Nebija pat 
iebraucamā ceļa. Vispirms, lai 
sāktu pamatu rakšanu latviešu 
namam, bija jānopļauj nezāles, 
jānojauc vecās ēkas un jāuzbūvē 
kaut provīzorisks celiņš, lai lau-
kumā varētu iebraukt ar automa-
šīnām. Taču mūsu pirmie celm-
lauži rokas nenolaida! Sākās 
darba talkas, kas turpinājās visu 
vasaru katru sestdienas un svēt-
dienas pēcpusdienu un tā, solī-
tim pa solīti, laukums tika notī-
rīts, iekārtots iebraucamais ceļš, 
un l965. gadā varēja sākt celtnie-
cības darbus. 

Tagad grūti pat iedomāties, cik 
daudzi latvieši tolaik katru nedē-
ļas nogali strādāja gluži bez atlī-
dzības, ziedoja savu laiku, darbu 
un personīgos līdzekļus, lai iece-
rētais darbs veiktos. Jāpateicas 
architektam Raimondam Rubu-
lim, jo viņš ne tikai uzņēmās 
būvdarbu vadību un pārraudzī-
bu, bet bieži arī pats strādāja, ja 
vien bija vajadzīgs. Taču vislielā-
ko atzinību un pateicību pelnījis 
nama celtniecības ierosinātājs un 
centra ilggadējais priekšnieks 
Konstantīns Sventeckis. Protams, 
arī daudzi citi ziedoja darbu un 
līdzekļus centra celšanā, taču 
Konstantīns Sventeckis bija dzi-
nējspēks, lokomotīve, darot visu 
iespējamo, lai mums būtu savs 
latviešu nams! Viņa vadībā centrs 
izveidojās par organizāciju, ar ko 
var lepoties ikviens latvietis 
Indianapolē. 

Andris Bērziņš nolasīja centra 
dibinātāju vārdus un aicināja 
piecelties arī visus ilggadējos 

Indianapoles latviešu sabiedriskā centra
 50 darbības gadu jubilejas svinības

darbiniekus. Sanāksmes dalīb-
nieki apsveica sirmos jubilārus 
ar sirsnīgiem aplausiem, meite-
nes viņiem pasniedz skaistas 
puķes. 

Latviešu centrā strādāja ne 
tikai vīri. Jau 1964. gadā nodibi-
nāja dāmu komiteju, kas gādāja, 
lai strādniekiem vienmēr būtu 
garšīgas pusdienas un launags. 
Viena no šīm dāmām ir Lonija 
Zuicēna. Viņa dāmu komitejā 
darbojusies visus 50 gadus un vēl 
aizvien palīdz visur, kur vien 
nepieciešams. Lonija Zuicēna 
cep gardas tortes, viņa brauc tālu 

mus – rīkoja un vadīja gadskār-
tējo Ziemsvētku tirdziņu, jāņu-
siera siešanu un gatavojot azaidu 
centra talciniekiem. Centra 
priekšnieks arī viņai pasniedza 
atzinības rakstu un puķes, pateik-
damies par darbu. Andris Bēr-
ziņš ar cieņu pieminēja vienmēr 
enerģisko Regīnu Rēķi, dāmu 
komitejas priekšnieci no 1977. 
līdz 1995. gadam. Diemžēl tagad 
viņa ir ļoti slima. Uzrunas beigās 
centra priekšnieks aicināja iznākt 
priekšā dāmu komitejas darbi-
nieces. Pirmo reizi visos piecdes-
mit gados viņām nebija jāstrādā 

Marks Greiems Lavsons no 
Scottish Society of Indianpolis, 
Džons Gilovskis no Polish 
Cultural Soc. of Indiana, Džo 
Svecs (Joe Svec) no Czech and 
Slovak Society of Indiana, kā arī 
vietējo organizāciju pārstāvji: 
Gunārs Kancs no DV kopas, Aija 
Brugmane no latviešu ev. lut. 
draudzes, Valdis Dričs no katoļu 
biedrības, Irisa Asone no latviešu 
skolas, Iveta Asone no tautasdeju 
kopas „Jautrais pāris”.

Rakstveida apsveikumu atsūtī-
ja Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs, ALAs 
valdes priekšsēdis Dr. Juris 
Mežinskis, tautasdeju kopas 
„Jautrais solis” vadītāja Guna 
Asone. Tos nolasīja LSC priekš-
nieka vietnieks Māris Kancs.

Pēc oficiālās daļas sākās priekš-
nesumi. Programmu ievadīja 
sieviešu ansamblis IDVASA ar 
skanīgu dziesmu virkni, diriģējot 
Aijai Brugmanei. Indianapoles 
vīru ansamblis „Baltā roze” 
Pētera Pūteļa vadībā braši 
nodziedāja četras dziesmas. Pēc 
ansambļa pēdējās dziesmas 
„Balta roze nozied dārza malā” 
klausītāju aplausi gandrīz negri-
bēja rimties. Populārais 
Indianapoles baltiešu tautas 
mūzikas ansamblis „Ezīši”, ko 
vada Aino Hāss, ar seniem, etnis-
kiem instrumentiem atskaņoja 

trīs populāras melodijas „Šalc 
zaļais mežs”, „Gaujas laivinieks” 
un „Bēdu manu, lielu bēdu”. ILB 
koris iepriecināja ar piecu jauku 
dziesmu virkni, pavadījumu spē-
lēja Velta Kirchnere un Kārlis 
Rūsa. Ivetas Asones vadītā Indi-
anapoles tautasdeju kopa „Jaut-
rais pāris” raiti nodejoja piecas 
tautasdejas. Skatītājus visvairāk 
sajūsmināja mazie dejotāji, viņi 
guva visu apmeklētāju nedalītu 
atsaucību. Programma beidzās 
ar dziesmu „Ai, ai ciema meita”, 
ko dziedāja „Baltā roze”, „Ezīši”, 
IDVASA, dejojot „Jaut rajam pā -
rim”. Skatītāji sumināja program-
mas dalībniekus aplaudējot un 
pasniedzot puķes. Skaņu meis-
tars bija Dainis Ozers.

Vakariņas gatavoja Sahm’s 
Catering, un vakariņu laikā uz 
zāles lielā ekrāna nemitīgi mainī-
jās centra tapšanas un turpmākās 
darbības skati. Pēc vakariņām 
Dāvids un Guna Rodžeri no -
dejoja divas elegantas balles de -
jas – rumbu un tango. 

Saviesīgajā vakarā latvisku deju 
mūziku spēlēja vietējais deju 
mūzikas ansamblis „Atmiņas” 
un lietuviešu orķestris Biru Bar. 
Sarīkojumā ieradās vairāk nekā 
200 apmeklētāju, un viss izdevās 
lieliski.

EVK

ceļu ar vietējiem satiksmes 
līdzekļiem, lai nokļūtu centrā. 
Viņa arī centra 50 gadu darbības 
atceres svētkos dāvināja varen 
lielu un garšīgu torti! Pazīstot 
Lonijas enerģiju un dzīvesprieku, 
mēs ceram, ka viņa centrā dar-
bosies arī nākamos 50 gadus! 
Pateikdamies par Lonijas Zui-
cēnas lielo darbu, priekšnieks 
viņai pasniedza atzinības rakstu 
un skaistas puķes. 

Dāmu komitejas priekšniece 
Marija Sventecka centrā strādā-
jusi 17 gadu un vienmēr ar prie-
ku uzņēmās daudzus pienāku-

virtuvē un citiem jāgādā vakari-
ņas. Šoreiz viņas varēja vakariņot 
kopā ar saviem radiem un drau-
giem un noskatīties visu prog-
rammu. Meitenes visām dāmām 
pasniedza puķes.

Indianapoles latviešus apsveica 
Indianas gubernātores Bekijas 
Skillmanes (Becky Skillman) 
biroja pārstāvis Virgils Madens, 
kā arī cittautu organizāciju pār-
stāvji: lietuviete Sigita Nusbauma, 
igaunis Aino Hāss, Gordons 
Inglis no skotu apvienības, Džons 
Bevelhimers no zviedru VASA 
order of Amerika Lodge 253, 

Lonija Zuicēna, Marija Sventecka, Maija Dabara

Indianas 
gubernātores 

sūtnis 
Virgils Madens
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Detroitas Svētā Pāvila latviešu 
evaņģeliski luteriskajā draudzē 
Farmingtonhillos, Mičigenā, 15. 
aprīlī, Baltajā svētdienā, draudzes 
mācītājas amatā oficiāli tika 
ievadīta Aija Greiema (Graham). 
Viņa tagad aprūpēs divas draudz-
es Mičigenā – Lansingas latviešu 
ev. lut. draudzi un Detroitas Sv. 
Pāvila draudzi. Amatā ievadīšanas 
svētkos draudze bija pulcējusies 
kuplā skaitā, un gan mācītāja 
Aija Greiema, gan draudze ar 
pārliecinošu un skaļu „jāvārdu” 
apliecināja savu vēlēšanos kopīgi 
sadarboties. 

Mācītāju amatā ievadīja Vidie-
nes apgabala prāvests Gunārs 
Lazdiņš. Kopā ar mācītāju Aiju 
Greiemu šajā skaistajā un svinī-
gajā dienā bija arī vairāki viņas 
amata brāļi un māsas – Sv. Pāvila 
draudzes bijušais mācītājs, dia-
kons un Baznīcas padomnieks 
Fricis Sīpols, mācītājs Leons 
Vīks ne, mācītājs Roberts Frank-
lins, Vidienes apgabala vikāre 
mācītāja Dace Skudiņa un Ka -
lamazū Apvienotās draudzes 
mācītāja Biruta Puiķe. Garīdz-
nieki, mācītājai Aijai roku uz 
galvas uzliekot, viņu stiprināja 
un svētīja kalpošanai.

 „Katrai draudzei ir nepiecie-
šams mācītājs, kas aicināts sludi-
nāt par Jēzu. Kad mācītājs to 
dara, viņš ieiet pa tām durvīm, 
pa kuŗām tikai īstie gani ieiet, un 
tikai tad arī avis klausa viņa bal-
sij un seko. Mīļie draugi, jūsu 
kristīgajai saimei jeb jūsu ganā-
majam pulkam ir sācies jauns 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. draudzes locekļi un mācītāja saka „jāvārdu”
posms jaunas ganes vadībā. Pa -
ļau jieties šai vadībai, jo gans, 
kuŗu pats Jēzus ir aicinājis, savas 
avis ved caur durvīm uz labākām 
ganībām. Un, lai šajā jūsu kopī-
gajā ceļojumā mācītājas Aijas 
vadībā jūs visur pavada Jēzus 
vārdi, kuŗus Viņš teica pēc aug-
šāmcelšanās: Miers ar jums! Kā 
Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu,” 
svētku sprediķī draudzei teica 
mācītāja Biruta Puiķe.

Mācītāju Aiju Greiemu apsvei-
ca draudzes priekšnieks Atis 
Markovs, dāmu komitejas priekš-
niece Inta Stakle, Latviešu apvie-
nības Detroitā priekšniece Līga 
Jēkabsone, draudzes loceklis 
And  ris Danilaus, pateikdamies 
par interesantajām Bībeles stun-
dām. Arī visi ciemos atbraukušie 
garīdznieki sveica draudzes jau -
no gani, tika nolasīti LELBĀL 
arhibīskapa Elmāra Ernsta Ro -
zīša, LELBAs priekšnieces Lau-
mas Zušēvicas un kaimiņu drau-
dzes – Kalamazū Apvienotās 
draudzes priekšnieka Uģa Grīn-
berga apsveikumi. Sirsnīgus vār-
dus mācītājai un draudzei teica 
māc. Aijas Greiemas dzīvesbiedrs 
Tods Greiems. Viņš Aijai ir lielā-
kais atbalsts un palīgs dažādos 
draudzes darbos.

„Es sāku vadīt šo draudzi, kad 
tā nosvinējusi 60 darbības gadus. 
Salīdzinot šo laiku ar cilvēka 
mūžu, zinām, ka tie ir krietni un 
skaisti gadi, uz kuŗiem varam 
atskatīties – tur ir jaunības laiks, 
maksimālisms, kad ir spēks visu 
celt un veidot, bieži vien pat ne 

no kā, no nulles. Tur ir laiks, kad 
darbi ātri sokas, kad rokas un 
kājas ir stipras un necerēti daudz 
tiek izdarīts. Tad nāk gadi, kad 
prāgmatiski daudz kas tiek izdo-
māts un galvā izsvērts, izskaitļots 
un izanalizēts. Un tad pienāk 
gadi, kuŗus gribu saukt par sirds 
gadiem – kad rokām un kājām 
nav vairs agrākā spēka un varē-
šanas, kad šķiet, ka visas agrāk 
galvā izdomātās un izsvērtās 
domas varbūt pat šķiet mazsvarī-
gas. Tad pienāk sirds gadi. 
Sirdspuksts ir pēdējais, ko cilvē-
kam un arī draudzei var atņemt. 

Gribu ticēt, ka esam sasnieguši 
sirds gadus.. Un draudzei šādi 
sirdsgadi var būt arī visskaistākie 
– jo, kad rokas un domas rimstas, 
tad Dievs beidzot var ienākt cil-
vēku sirdīs, un tik daudz var 
padarīt un veikt, ko agrāk varbūt 
nav varējis mūsu aizņemtības un 
skrējiena dēļ. Lai mums kopā ir 
brīnišķīgs laiks, kalpojot mūsu 
Dievam,” teica draudzes jaunā 
mācītāja Aija Greiema.

Mācītāja atzina, ka līdz sirds 
dziļumiem ir aizkustināta par 
jauko uzņemšanu Detroitas lat-
viešu saimē, par labvēlību un pre-

timnākšanu, par skaistajiem svēt-
kiem, ko draudzes locekļi sarīko-
ja Baltajā svētdienā. Īpašu paldies 
mācītāja teica amata brāļiem un 
māsām – par atbalstu un pado-
miem kalpošanas darbā, arī dāmu 
komitejai, draudzes valdei, Līgai 
Jēkabsonei par mielastu. Viņa 
pateicās ikvienam draudzes 
loceklim, jo draudzē atkal ir regu-
lāras Svētdienas skolas nodarbī-
bas, kuŗās piedalās 13 bērnu, ir 
Bībeles stundas, un pirms pāris 
mēnešiem izveidojies jauns drau-
dzes ansamblis „Birze”. 

Edgars Zariņš jun. 

Ārzemju latviešiem ir daudz 
un dažādu draudžu un orga-
nizāciju mazās preses izdevumu, 
kuŗi informē par notikumiem 
pašu „pagastā”. Klīvlandē tādu ir 
trīs – latviešu biedrības „Latviešu 
informācijas biļetens”, Daugavas 
Vanagu apvienības „Ziņotājs” un 
luterāņu baznīcas „Draudzes 
ziņas”. 

„Draudzes ziņu” priekštecis 
sā  cis iznākt draudžu apvienošanās 
laikā. Tāpēc pirmajam numu-
ram, kas izdots 1963. gada 12. 
jūnijā, ir ļoti gaŗš nosaukums – 
„Apvienotās Klīvlandes latviešu 
ev. lut. draudzes/ Klīvlandes Latv. 
ev. lut. draudzes un Klīvlandes 
latviešu Miera draudzes Apkārt-
raksts”. Nākamajos numuros 
abas bijušās draudzes nosaukumā 
vairs netiek minētas. Apkārtraksts 
pēdējo reizi iznāca 1965. gada 
janvārī. Toties 1965. gada februārī 
tika izdotas „Klīvlandes Apvie-
notās latviešu ev. lut. draudzes 
ziņas“, dēvētas vienkārši par 
„Draudzes ziņām” (DrZ). Toreiz 
tās sagatavoja draudzes vadītāji 
– mācītājs Jēkabs Kugrēns, 
draudzes priekšnieks Arvīds 
Veits un sekretārs Arturs Ru -
benis. Vēlāk pieņēma algotu 
draudzes sekretāru Jāni Ziediņu, 
un viņš rakstīja DrZ tekstu, izde-
vumu pavairoja un izsūtīja. 
Draudzes valde bija atbildīga par 
ziņām līdz 45. numuram. Pēc 
tam atbildību pārņēma redak-
cijas kollēģija, kuŗā darbojās māc. 
I. Gaide, priekšnieks T. Bērkulis, 
O. Daņilovs, J. Ziediņš un J. Ezer-
gailis. Ar laiku draudzes sekretārs, 
sazinoties ar mācītāju, veica visus 
rakstīšanas un pavairošanas dar-

Klīvlandes „Draudžu ziņu” 500. numurs

bus. J. Ziediņš 1982. gadā aizgāja 
pensijā, un kopš tā laika DrZ 
izdod sekretāre Velta Šulca. Līdz 
pat šai dienai viņa dara visus 
sagatavošanas darbus, bet saturu 
izvēlēties palīdz mācītāja Sarma 
Eglīte un draudzes priekšnieks. 

DrZ bijuši daudzu autoru raks-
ti. Vispirms jāmin visi draudzes 
mācītāji – Jēkabs Kugrēns, Kārlis 
Briedis, Ivars Gaide, Laimdots 
Grendze, Didzis Stilve, Sarma 
Eglīte un citi viņu amatbrāļi, 
kuŗu sacerējumi ir obligāts garīga 
satura ievads. Apraksti un 
ziņojumi par sarīkojumiem biju-
ši: Jānim Kalnietim, Jānim 
Ladusānam, Tālivaldim Berku-
lim, Arvīdam Veitam, Arturam 
Rubenim, Pēterim Dūmam, 
Zaijai Kēlerei, Maijai Grendzei, 
pēdējā laikā Andai Sūnai Kukai 
(Cook), Anitai Zvirgzdei.

 Sākumā DrZ ievietoja tikai 
rakstus par draudzes dzīvi, par 
tolaiku lielajiem notikumiem – 

baznīcas pirkšanu, pārbūvi un 
iesvētīšanu, māc. J. Kugrēna nāvi 
un izvadīšanu un mācītāja Ivara 
Gaides izraudzīšanu. Nākamos 
gadu desmitos draudzi gaidīja 
jauni izaicinājumi un projekti – 
draudzes nama celšana, atva-
dīšanās no mācītāja Ivara Gaides 
un mācītāja Laimdota Grendzes 
sagaidīšana. DrZ atspoguļoja 
draudzes un vietējo latviešu 
organizāciju rosību. Tika rīkoti 
garīgi un laicīgi koncerti, mākslas 
izstādes, daiļamatnieku izstādes, 
skolēnu un pieaugušo teātŗa 
izrādes. Laicīgās orga nizācijas 
tad bija atradušas pajumti drau-
dzes telpās. Visus sarīkojumus 
izsludināja un aprakstīja DrZ, 
kas kļuva par Klīvlandes latviešu 
ziņām, kad tām ar savu ārtavu 
piebiedrojās Daugavas Vanagu 
apvienība, kreditsabiedrība un 
pensionāru apvienība. Atmoda 
Latvijā un valsts neatkarības 

atgūšana atspo guļota aizritējušā 
gadsimta 90. gadu izdevumos. 
Pēdējo desmit gadu notikumi 
draudzē: mūžībā aizgāja māc. 
Laimdots Grendze, četrus gadu 
draudzē kalpoja māc. Didzis 
Stilve no Latvijas, ieradās mācī-
tāja Sarma Eglīte. DrZ bijusi 
informācija par draudzes locek-
ļiem, jo tur pieminētas visas 
kristības, laulības un izvadīšanas, 
aizgājēju dzīvesstāsti. 

DrZ archīvs bija labs materiālu 
avots, kad rakstīja Klīvlandes lat-
viešu vēsturi. Grāmatas redak-
tors Arturs Rubenis izveidoja 
DrZ rādītāju, kuŗā ir pārskats par 
saturu no 1965. līdz 2008. gadam. 
Tas bijis ļoti noderīgs arī 
sagatavojot šo rakstu. 

Agrākos gados DrZ gatavošanai 
un izsūtīšanai bija nepieciešams 
daudz laika un pūļu. Tekstus 
rakstīja ar rakstāmmašīnu uz 
stensilām un pavairoja ar rotato-
ru mācītāja vai valdes locekļu 
mājās, palīgā pieaicinot visus 
ģimenes locekļus. Baznīcu 
remontējot, sekretāram un DrZ 
iekārtoja īpašu telpu blakus 
altārim, kur J. Ziediņš rakstīja 
tekstus un DrZ. pavairoja. Ziņu 
atsevišķās lapas salika un 
sakārtoja sūtīšanai brīvprātīgu 
darbinieku grupa, kas sevi dēvēja 
par salicējiem. Tagad saga-
tavošanas technika ir moder-
nizēta, taču salicēju grupa vēl 
vienmēr sanāk katra mēneša 
pirmajā pirmdienā un gādā, lai 
DrZ sāktu ceļot pie lasītājiem. 
DrZ bez maksas saņem visi 
draudzes locekļi Ohaijo un citās 
pavalstīs, dažus numurus sūta uz 
Kanadu un Latviju. Abonenti, 

kuŗi dzīvo ārpus Klīvlandes, 
saņem DrZ elektroniski, tās var 
lasīt arī LELBAs mājaslapā. 

Pirmajos DrZ numuros illus -  
t rāciju nebija. Pirmo reizi 1965. 
gada februārī to greznoja arch. R. 
Ābo liņa grafiskais zīmējums, 
kuŗā redzams draudzes diev-
nams gaismas staru ielokā. Tas 
uz DrZ priekšlapas augšpusē 
redzams līdz pat šai dienai. Vēlāk 
R. Āboliņa un māksliniece Rita 
Saule uzzīmēja tautiskas viņetes 
un darināja illustrācijas. Viena 
no pirmajām bija 1964. gada 
aprīļa numurā, kad tekstu „Dieva 
vārdus baznīcas iesvētīšanai” 
ietvēra latvisku rakstu ieloks. Ar 
modernās technoloģijas palī-
dzību iespējams ievietot vietējo 
mākslinieku zīmējumus un krāsu 
fotografijas. Par zīmējumiem 
jāpateicas māksliniekiem Rūdol-
fam Āboliņam, Ritai Saulei, 
Indrim Eidemanim, Zentai Rū -
dai, Ingrīdai Dāvei, par foto-
grafijām – Jānim Ladusānam, 
Alfrēdam Zvejniekam, Veltai 
Šulcai, Andai Kukai, Anitai 
Zvirgzdei un citiem. Vislielāko 
paldies pelnījusi draudzes sek-
retāre Velta Šulca, viņa kopš 
1982. gada gādā, lai DrZ iznāktu 
rēgulāri un atspoguļotu Apvie-
notās draudzes un visas Klīv-
landes latviešu sabiedrības dzīvi! 
Šī gada draudzes sapulcē viņai 
pateicās un pasniedza puķes. 

Piecsimt izdevumu četrdesmit 
septiņu gadu laikā ir ievērojams 
latviešu mazās preses sasniegu-
ms. Apsveicam un vēlam pie-
dzīvot „Draudzes ziņu” 1000. 
numuru!

Maija Grendze

Priekšā no kreisās: Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudzes Detroitā draudzes priekšnieks Atis Markovs, 
mācītāja Aija Greiema, Vidienes apgabala prāvests Gunārs Lazdiņš; otrā rindā: māc. Dace Skudiņa, 
māc. Leons Vīksne, trešā rindā: māc. Roberts Franklins, māc. Biruta Puiķe, diakaons Fricis Sīpols
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„Draudzes ziņu“ izdevēja Velta 
Šulca
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 20. maijā plkst 4.00 diriģentes 

Anitas Kuprisas jaunā pro-
fesionālā koŗa Labyrinth Choir 
koncerts The World of Waters 
Wild (dziesmas par pasaules 
ūdeņiem) Trimdas draudzes 
baznīcā (58 Irving Str., Brookline, 
MA 02445). Ieeja $15 (biļetes 
varēs nopirkt pie ieejas). 
Informācija pa tālr: 508-481-
2453 un mājaslapā: www.laby-
rinthchoir.org 

DETROITA (MI) 
• 19. un 20. maijā XXIII atklātās 

latviešu golfa sacīkstes Whispering 
Willows golfa laukumā. Latvijas 
kausa izcīņa un XXIII latviešu 
korporāciju sacensības golfā. 
Katrs dalībnieks var uzaicināt 
vienu viesi. 19. maijā plkst. 6.00 
vakarā draudzes sabiedrisko noti-
kumu telpās saviesīgs vakars ar 
deju mūziku, vakariņām un 
atspirdzinājumiem. Informācija, 
zvanot Tomam Brožem, tālr.: 
419- 882-1965, e-pasts: broze@
buckeye-express.com DLGA 
mājaslapa: www.Latvian.Golf.org 

• 3. jūnijā, plkst. 11.30 Sv. Pāvila 
draudzes baznīcas dārzā (lietus 
laikā sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W. Twelve Mile Rd. 
Farminton Hills, MI 48334) 
draudzes dāmu komitejas un 
Daugavas Vanagu rīkoti dārza 
svētki. Cienastā – uz oglēm cepti 
hamburgeri ar piedevām. 

FILADELFIJA (PA) 
• 5. jūnijā plkst. 11.00 

pensionāru kopas saiets Brīvo 
latvju biedrības telpās (531 North 
7th Street). Programmā: valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, 
pārrunas par neseniem noti-
kumiem, Edgara Dāles referāts 
un slīdītes par viņa ceļojumiem, 
dzimumdienu svinēšana, kafijas 
galds. Viesi laipni gaidīti. 

INDIANAPOLE (IN)
• Indianapoles latviešu skolas 

mācību gada noslēgums notiks 
svētdien, 20. maijā plkst. 14.00 
Latviešu sabiedriskā centrā. 
Programmā – skolēnu dziesmas 
un tautas dejas. Sekos azaids. 
Laipni lūdzam visus apmeklēt 
sarīkojumu, lai kopā ar skolas 
saimi sveiktu 2012. gada absol-
ventes: Lieni Milleri, Kristu 
Grendzi un Kristu Rozi.

KLĪVLANDE (OH) 
• 1. jūnijā plkst. 7.00 Mārtiņa 

Daukša koncerts Apvienotās 
draudzes namā (1385 Andrews 
Ave., Lakewood, OH).. 

• 3. jūnijā pēc dievkalpojuma 
vanadžu pavasaŗa sarīkojums 
Apvienotās draudzes zālē. Meite-
ņu ansamblis Ilzes Hāzneres 
vadībā dziedās jautras pavasaŗa 
dziesmas. Būs azaids un kafijas 
galds; dalības maksa $12.00 per-
sonai. Atlikums palīdzības dar-
bam.

• 6. jūnijā pensionāru izbrau-
kums uz Pensilvāniju.

• 9. jūnijā gatavošanās Jāņiem 
Apvienotās draudzes namā.

• 10 jūnijā pēc dievkalpojuma 
„Prāta asināšana” Apvienotās 
draudzes namā, atbalstot LELBAs 
projektu – sagādāt skolas somas 
trūcīgo ģimeņu bērniem Vidzemē.

 • 16. jūnijā plkst. 5.00 Jāņu 
svinības Brecksvilles Metropark 
OTTAWA POINT laukumā. 
Rīkotāji sagādās jāņusieru un 
miestiņu, cienasta groziņi un at -

spirdzinājumi jāņem līdzi ap -
mek  lētājiem. Dalības maksa 
pieaugušajiem – vismaz $5.00 
ziedojums. Atlikums aprūpes 
darbam. Ielūdz DV apvienība 
Klīvlandē.

• 17. jūnijā plkst. 2.00 1941. 
gada 14. jūnijā aizvesto baltiešu 
piemiņas dievkalpojums Apvie-
notās draudzes dievnamā 

• 23. jūnijā plkst 7.00 līgošana 
pie Ilzes un Jāņa Rešņiem (10930 
Nollwood Dr., Chardon, OH). 

• 24. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 
5.00 latviešu dārzu apskate. 
Informācija, zvanot Valdai 
Otaņķei, tālr.: 440-937-8499 vai 
latviangardenstour.com 

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 17. jūnijā 1941. gada 14. jūnijā 

aizvesto piemiņas sarīkojumu 
lietuviešu namā (2718 St. George 
Street Los Angeles, CA 90027). 
DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com 

MILVOKI (WI) 
 • 19. maijā nama apkopšanas 

talka.
ŅUJORKA (NY) 
• No 18. līdz 20. maijam 

Pavasaŗa svētki Rotā (Katskiļos). 
Istabas var rezervēt, zvanot: 518-
589-9878; nometnes viesu mājā 
vai Ezermājā: 518-589-9932. 

• 22. maijā plkst. 5.30 Latvijas 
aizsardzības ministrs Dr. Artis 
Pabriks teiks runu The Impact of 
Austerity Measures on the 
Transatlantic Link: Can the 
Challenges Be Overcome? 
organizācijas National Committee 
on American Foreign Policy 
rīkotajā sanāksmē The Union 
Club telpās (101 East 69th Street, 
New York). Pārrunas vadīs 
vēstnieks Hermans Kohens 
(Cohen), agrākais Assistant 
Secretary of State for African 
Affairs. Pēc pārrunām pieņem-
šana. Dalības maksa $60; 
jāreģistrējas līdz 21. maijam: 
ht t p s : / / s e c u re . a c c e p t i v a .
com/?cst=368366 vai zvanot pa 
tālr.: 212-224-1120. Nepieciešams 
formāls tērps – vīriešiem žakete 
un kaklasaite. Kluba telpās 
nedrīkst lietot kabatas tālruņus. 
Informācija: www.ncafp.org. vai 
zvanot pa tālr: 212-224-1120.

• 23. maijā Church of the 
Heavenly Rest, Fifth Ave&  East 
90th St, plkst. 7.00 vakarā, 
Dobeles Valsts ģimnazijas koŗa 
“Sadziedis” koncerts. Ieeja par 
ziedojumiem.

SANFRANCISKO (CA)
• 19. maijā plkst.1.00 draudzes 

nama (425 Hoffman Ave) ZK 
DV apvienības 60 gadu darbības 
atceres sarīkojums – svinīgs akts, 
koncerts, pusdienas.

• 27. maijā plkst. 1.00 draudzes 
namā seminārs „Latviešu valoda 
laikmetu griežos”; vadītāja Una 
Veilande. 

• 10. jūnijā no plkst. 9. līdz 6.00 
baltiešu pikniks El Sobrante 
(Kennedy Grove Regional Recre-
ation Area). 

• 16. jūnijā plkst. 6.00 draudzes 
namā Dziesmu vakars, piedalīsies 
Ziemeļkalifornijas latviešu koris 
Zintas Zariņas vadībā. 

SIETLA (WA)
• No 26. līdz 28. maijam talka 

Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Informācija, rak-

stot Kārlim Grendzem: 
kgrendze@gmail.com 

Sietlas latviešu centra 
mājaslapa: www.seattlelatvian-
center.com

VAŠINGTONA (DC) 
• 20. maijā izlaidums latviešu 

skolā. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): 20. 
maijā plkst. 11.00 dievk. 27. 
maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mazura. 

• Čikāgas katoļu kopa: 17. 
jūn. dievk. plkst. 12.00 (7216w.
Talcott Ave). Pēc dievk. pusdie-
nas un programma, kuŗā piedalī-
sies ērģ. Antonijs Puntužs, 
Emilija Puntuža un jauniešu 
kopa. No 12. līdz 17. jūl. Čikāgā 
viesosies priesteris Juris Jalinksis 
no Rīgas.

 • Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951) 27. maijā plkst. 2.00 
Vasarsvētki, pēc dievk. kafija 10. 
jūn. plkst. 1.00 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dienas dievk. 
ar dievgaldu; pēc dievk. kafija. 
24. jūn. plkst. 1.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Lankasterā (Mt. 
Calvary Lutheran Church, 308 
East Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601) 17. jūn. plkst. 3.00 1941. 
g. 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
dienas dievk. ar dievg. Māc. Dr. 
R. Ziedone un emer. māc. Dr. A. 
Ziedonis. 

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 20. 
maijā dievk. 27. maijā Vasar-
svētku dievk. ar dievg. 3. jūn. 
Trīsvienības svētku dievk., pēc 
dievk. dārza svētki. 10. jūn. 941. 
gada 14. jūn. aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. drau-
dzības stunda. 17. jūn. dievk. 24. 
jūn. dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Draudzes māc. A. 
Greiema, tālr.: 517- 614-4853. 
Ērģ. R. Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte. 

 • Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 20. 
maijā plkst. 11.00 dievk. 27. 
maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. Māc. D. Kaņeps. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 20. 
maijā plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
27. maijā dievk. nebūs. 3. jūn. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
pilniks. Māc. I. Dzelzgalve. 
Informācija: www.latvianluthc-
hurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 27. maijā Vasarsvētku 
dievk. 10. jūn. Tautas sēru die-
nas dievk. 22. jūl. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 10.00.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., 
Kalamazoo, MI 49996): 20. 
maijā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 27. 
maijā plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. Māc. B. 
Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 

Lakewood, OH 44107): 20. maijā 
plkst 11.00 dievk. ar dievg. 27. 
maijā plkst 10.00 iesvētību 
dievk., viesmāc. prāv. L. Zušēvica 
(sprediķis angļu val.). 3. jūn. 
plkst. 10.00 Trīsvienības svētku 
dievk. ar dievg. 10. jūn. plkst. 
10.00 dievk. 17. jūn. plkst 2.00 
aizvesto baltiešu piemiņas dievk. 
angļu val. 24. jūn. plkst. 10.00 
dievk. 1. jūl. plkst. 10.00 laju 
vadīts dievk. 8. jūl. dievk. nebūs. 
Māc. Dr. S. Eglīte. 

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

 • Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 10. jūn. plkst. 12.15 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums 
kopā ar Vilimantikas draudzi. 
diak. I. Kaņeps. Dr. priekšn. A. 
Grase, tālr.: 860-649-1362.

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 20. maijā 
dievk. ar dievg. angļu val. un 
uzrunu bērniem. 24. maijā 
Bībeles stunda. 27. maijā dievk. 
nebūs. 3. jūn. dievk. latviešu un 
angļu val., pēc dievk. draudzes 
pikniks. 5. jūn. plkst. 7.00 valdes 
sēde. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 
421-3934 e-pasts: pastorlauma@
gmail.com; draudzes priekšn. S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwauke-
edraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 20. maijā plkst. 
10.00 Debesbraukšanas dienas 
dievk. ar īpašu mūziku; piedalī-
sies iesvētāmie. 27. maijā plkst. 
10.00 Vasarsvētku dievk ar dievg. 
un Tīnas Jostas iesvētībām; būs 
īpaša mūzika; māc. M. Cepure-
Zemmele un R. Nīlija; pēc dievk. 
sadraudzība. 3. jūn. plkst. 10.00 
Trīsvienības svētku dievk., diak. 
D. Demants; pēc dievk. sadrau-
dzība.10. jūn. plkst. 10.00 dievk., 
diak. D. Demants; pēc dievk. 
sadraudzība. 17. jūn. plkst. 10.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto piemi-
ņas dievkalpojums, diak. D. 
Demants; pēc dievk. sadraudzī-
ba. Māc. M. Cepures-Zemmeles 
tālr.: 763-546-8178, e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Infor mā-
cija: www.mndraudze.org 

 Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 17. maijā plkst. 
10.00 Jēzus debesbraukšanas die-
nas svētbrīdis Īstbransvikā (12 
Gates Ave, East Brunswick), pēc 
dievk. launags un Bībeles stunda. 
20. maijā plkst.   8.30 dievk. ar 
dievg. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.) 27. maijā dievk. 
nebūs. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko, tālr.: 908-638-1101; 

e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 20. 
maijā plkst. 10.30 dievk. Salas 
bazn. (Riga Lane Melville, NY 
11747), māc. L. Saliņš; Jonkeru 
bazn. (Valentine Lane & Leighton 
Avenue Yonkers, NY 10705) 
plkst. 10.00 dievk., māc. J. Saivars. 
27. maijā plkst. 12.00 kapusvētki 
Katskiļos, māc. L. Saliņš. 
Mājaslapa: www.nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 20. maijā 
plkst. 1.00 dievk., pēc dievk. kafi-
ja. 10. jūn. plkst. 1.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. R. Frank-
lins. Dr. sekretāre Vija Āriņa: 
vijaarins@yahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 9. jūn. plkst 11.00 tautas 
sēru dienas dievk.; pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. D. Kaņeps. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 27. maijā 
plkst. 11.00 Vasarsvētku dievk. 
Māc. K. Žols. Inf.: www.lvnc.org

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 20. maijā plkst. 10.30 
dievk. angļu val. ar dievg., pēc 
dievk. Bībeles stunda. 27. maijā 
plkst. 10.30 Vasarsvētku dievk. ar 
dievg. 3. jūn. dievk. nebūs. Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Bazn. mājaslapa: www.seattlelat-
vianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 20. maijā plkst 2.00 Ģimenes 
dienas dievk. Trīsvienības bazn. 
(35 Furman Str.) Skenektedijā. 
Prāv. O. Sniedze, ērģ. Karola 
Materna (Carol Matern); dz. 
grām.; pēc dievk. groziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 20. maijā 
plkst. 11.00 latviešu skolas izlai-
duma dievk. 27. maijā plkst. 
10.00 Vasarsvētku dievk. ar 
dievg., pēc dievk. maija jubilāru 
sveikšana. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
m a c a v p @ y a h o o . c o m 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): dr. priekšn. V. Bachmute, 
tālr. 860-644-3268.



LAIKS 212012. ga da 19. maijs – 25. maijs

Ar zināmu nokavēšanos 
pienākusi sēru vēsts par ASV 
dzīvojošā liepājnieka un ilg-
gadīgā trimdas sabiedriskā dar-
binieka, Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieka Jāņa Bībelnieka nāvi. 

Bībelnieks dzimis 1943. gada 
15. februāri Liepājā, miris 
Bostonā, ASV, 2012. gada 22. 
martā. Jau no bērnu dienām, 
ierodies ASV, Bībelnieks iesaistās 
polītiskā cīņā par Latvijas 
neatkarību, vienlaikus arī pret 
komūnismu, ideoloģiju, kas at -
nesa Latvijas okupāciju.  

Deviņu gadu vecumā 1952. 
gadā. Jānis piedalījās ASV prezi-
denta vēlēšanu kampaņā, dalot 
skrejlapas par labu republikāņu 
partijas kandidātām, bijušajam 
ASV ģenerālim Dvaitam Eizen-
haueram. ASV latvieši pārsvarā 
uzskatīja republikāņu partiju par 
draudzīgāku baltiešu interesēm 
un ar stingrāku nostāju pret 
komunismu. Par savu centību 
latviešu bēgļu zēns pēc jaunā 
prezidenta Eizenhauera uzvaras 
saņēma ielūgumu uz Balto 
namu, taču māte Jānim, kas bija 
tikai mazs puika, neļāva braukt 
uz ASV galvaspilsētu. 

Par savu agrīnu polītisko no -
stāju Jānis arī nonāca nepa-
tikšanās skolā. Pēc Staļina nāves, 
kad skolotājs aicināja skolniekus 
pieminēt diktātoru ar klusuma 
brīdi, Jānis teica: “Paldies Die-
vam, ka slepkava ir miris!” Par 
to zēnu sodīja, jo skolotājs bija 
kreisi noskaņots vai arī starp 
tiem amerikāņiem, kas Staļinu 
uzskatīja par Otrā pasaules kaŗa 
sabiedroto “Tēvoci Džo”, neko 
nezinot par Staļina patieso seju. 

1950. gados Jānis ar ģimeni 
dzīvoja Ņujorkā, kur iesaistījās 
latviešu trimdas skautu kustībā 
un, pārstāvot latviešu etnisko 
grupu ASV raibajā sabiedrībā, 
piedalījās “Lojālitātes dienas” 
gājienos, atgādinot amerikāņiem, 
kāpēc viņu vidū ir šādi dīvaini 
latvieši, kam ir savi tautastērpi 
un dziesmas. 

Ņujorkā Jānis arī iesaistījās 
tautas deju kopā, jauniešu teātrī 
un Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienībā (ALJA), kur piedalās 
vienlaikus ar bijušo Saeimas 
deputātu, citu  liepājnieku Uldi 
Gravu. 

1966. gadā Jānis iepazīstas un 
apprecas ar Alsungā dzimušo 
Rutu Subaču, kas dzīvo Bostonā, 
tāpēc Jānis pārceļas uz jaunās 
sievas mītnes pilsētu. Jānis bija 
arī pabeidzis universitāti, ie -
gūstot augstāko izcilību –  magna 
cum laude. Viņš ieguva augstāko 
izglītību angļu valodā un 
literātūrā, vēlāk arī mārketingā 
un biznesa administrācijā. Savā 
maizesdarbā Jānis bija jūras 
velšu tirdzniecības speciālists un 
bija izpelnījies kollēģu cieņu. 

1973. gadā Jāni ievēl par ASV 
6. Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku rīcības komitejas priekš-
nieku un galveno rīkotāju. Svētki 
izdevās kulturāli bagāti, kva-
litātīvi un teicami, tajos ar lep-

numu piedalījās vairāk nekā 10 
000 latviešu. Tik daudz latviešu, 
cik pulcējas Dziesmu svētkos, 
reti kad sanāk kopā. Jānis 
noorganizēja arī pirmo lielo tau-
tas manifestāciju par Latvijas 
brīvības atgūšanu, kuŗā piedalījās 
arī ASV senātori, kongresmeņi, 
citi polītiķi un garīgie vadītāji. 

Jānis arī diendienā turpināja 
savu polītisko darbību par 
Latvijas neatkarību, viņš pat tīši 
brauca uz darbu ar sabiedrisko 
transportu, lai varētu iespējami 
daudziem cilvēkiem piedāvāt 
iespēju parakstīt kādu petīciju 
par Latvijas neatkarību, pret 
polītiski citādāk domājošo 
vajāšanu u. tml. 

Kopā ar citu Bostonas sa -
biedrisko darbinieku un, vēlāk 
arī Saeimas deputātu, tagad jau 
nelaiķi Aristīdu Lambergu 1981. 
Jānis gadā iedibina tradiciju 
katru gadu 14. jūnijā rīkot de -
monstrāciju par Latvijas neat-
karību, atgādinot arī par 1941. 
gadā notikušajām deportācijām. 

Viņš labi prata angļu valodu,  
daudz rakstīja vēstules un izpla-
tīja ziņas par Latviju amerikāņu 
presei un citiem medijiem. Viņš 
piedalījās radio raidījumos 
“Spotlight on Latvia”, kas angļu 
valodā informēja ASV Jaunang-
lijas pavalstu iedzīvotājus par 
latviešu kultūru, vietējās latviešu 
kopienas aktīvitātēm un per-
sonībām, kā arī par notikumiem 
okupētajā Latvijā. 

Kad Aristīdu Lambergu ievē-
lēja par Amerikas latviešu ap -
vienības (ALA) priekšsēdi, viņš 
aicināja Jāni izveidot informācijas 
biļetenu, lai amerikāņu sabied-
rībai stāstītu par Latvijas un 
latviešu likteņiem. Rezultātā tika 
izdots “LATVIAN NEWS 
DIGEST”,kuŗā sāka parādīties 
informācija par Latvijas ciešanām 
padomju varas laikā, bija ap -
rakstīti cilvēki, kas cietuši rep-
resijās Latvijā un Sibirijā. In -
formāciju Bībelnieks ieguva no 
visas pasaules latviešu preses 
izdevumiem, lasīja arī „Dzim-
tenes Balsi”, „Karogu”. 1987. 
gadā kopā ar Austri Grasi Jānis 
uzņēmās Abrenes Tautas augst-
skolas ēku pirkšanu un veidošanu 
Francijā. Ar Ingrīdas Cāzeres 
palīdzību tiek izdota pirmā 
„Abrenes Avīze” 50 000 metienā, 
to Jānis izplata visā pasaulē. 

Blakus polītiskām aktīvitātēm 
Jānis aizrāvās arī ar latviešu 
mūziku un kultūru,  tad, kad 
Latvija bija atguvusi neatkarību 
un polītiskai cīņai nevajadzēja 
veltīt tik daudz spēka. Viņš 
organizēja latviešu filmu, tostarp 
“Rūdolfa mantojums” izrādes un 
mūzikas ansambļa “Zeļļi” un 
Normunda Rutuļa koncertus 
ASV. 

Ar Jāņa Bībelnieka nāvi pāragri 
noslēdzies Latvijai un Latvijas 
neatkarībai nodzīvots mūžs. Jāni 
30. martā izvadīja no Bostonas 
latviešu Trimdas draudzes 
baznīcas. 

Irēna un Aivars Zandbergi
Jānis Kaža

Noslēdzies 
Latvijai veltītais 

JĀŅA BĪBELNIEKA 
mūžs Mūžībā aizgāja Gaŗezera pamatu licējs un

lielākais atbalstītājs prāvests

VILIS VĀRSBERGS
1929 – 2012

Sērojot viņu piemin
GAŖEZERA VADĪBA UN PLAŠĀ SAIME

Dieva mierā aizgājusi
ārste zobu slimībās

MIRDZA ŠNEIDERE, D.D.S.
Dzimusi 1924. gada 26. novembrī Slokā, Latvijā,

mirusi 2012. gada 6. martā Farmington Hills, ASV

Par viņu sēro
BRĀĻA MEITAS IEVA FELDMANE UN KRISTĪNE 

LISOVSKA AR ĢIMENĒM,
KĀ ARĪ STUDIJU BIEDRI, KOLLĒGAS,

DETROITAS LATVIEŠU SAIME UN 
DRAUGI PASAULES TĀLĒS

Kad pārlieksies man sēru vītols
Un tumsai netiks atkāpties,
Tad, kā visgaišākajos rītos,
Pret ausmu mana dvēsle ies.

Mīļā piemiņā paturot...
 māsīca

INTA MUZIKANTE
Dzimusi 1951. gada 8. janvārī,
mirusi 2012. gada 15. februārī

Intas vīrs
EGILS FONAVS
Dzimis 1942. gada 9. janvārī,
miris 2012. gada 5. februārī

tante
IRENE MUZIKANTE 

Dzimusi 1924. gada 4. maijā,
mirusi 2012. gada 8. martā

onkulis
JĀNIS MUZIKANTS

Dzimis 1922. gada 18. oktobrī,
miris 2012. gada 16. martā

DAGMARA AUERS GUDE
RUTA AUERS JENSEN

ANITA AUERS SMITH UN JOHN AUERS AR ĢIMENĒM

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi -
Tie palika šaipusē.

(T.dz.)

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs, brālis un dzīvesdraugs

JĀNIS ALKSNIS
Dzimis 1937. gada 5. jūlijā Rīgā, Latvijā,
miris 2012. gada 28. martā Olympia, Wa.

Viņu dziļā mīlestībā un piemiņā paturēs
MEITA STEFANIA AR VĪRU LEN

MĀSA ZAIGA AR ĢIMENI
DZĪVESDRAUGS ĀRIJA MIĶELSONE 

Vakars skumju taku kaisa,
Pēkšņi dzīves dziesma gaisa.
Darbs nu paliek nepabeigts,
Daudz, kas sakāms, nepateikts.

Bijušais leģionārs un Kurzemes cīnītājs

HARIJS ROLLIS
Dzimis 1926. gada 26. jūnijā Jelgavā,

miris 2012. gada 6. aprīlī Ada, Michigan.
Pēc viņa sēro SIEVA MIRDZA

BĒRNI: ANDRIS UN BECKY, DAINA UN ATIS
KĀRLIS UN ANDA, VALDIS UN KENDI

MEITAS: AIJA, LIA UN ROGER
9 MAZBĒRNI UN 6 MAZMAZBĒRNI

BRĀLIS RICHARDS UN ANITA, MĀSA REGĪNA
KRUSTMEITA DACE AR ĢIMENI UN RADI LATVIJĀ

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi...



LAIKS  2012. ga da 19. maijs – 25. maijs22

Mūžībā aizgājis

JĀNIS POŅEMECKIS
Dzimis 1929. gada 12. maijā Latvijā,
miris 2012. gada 4. aprīlī Mičiganā

Daudzus gadus latviešu avīžu lasītāji varēja lasīt un priecāties par viņa
interesantajiem un laicīgajiem Gaŗezera darbības un dzīves aprakstiem.

Skumjās un pateicībā viņu piemin
GAŖEZERA VADĪBA UN SAIME

Mūsu mīļā draudzene un krustmāte

KSENIJA IGALS 
WEIGEL,

dzimusi Āboliņa
Dzimusi 1916. gada 18. februārī Taškentā,

mirusi 2011. gada 27. novembrī Pennsylvania

Mīlestībā piemin
VALIJA OTLANE
MĀRA OTLANE

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

VILNIS GAGAINIS
Dzimis1941. gada 30. jūnijā Alūksnē,

miris 2012. gada 4. maijā Čikāgā
Pēc viņa sēro

SIEVAS MĀTE DZIDRA BRENDE
SIEVAS BRĀĻI UN VIŅU SIEVAS,

UN BĒRNI - VISA BOKALDERU SAIME

Dieva mierā aizgājis 
Korporācijas Selga Goda filistrs

Prāvests DR. VILIS VĀRSBERGS
Dzimis 1929. gada 1. jūnijā Praulienā, Latvijā,

miris 2012. gada 22. aprīlī Ilinojā, ASV
Par viņu sēro

KORPORĀCIJA SELGA

Mūsu mīļais filistrs

GRĀMATVEDIS
VALDIS GULBIS

Dzimis 1922. gada 28. septembrī Vecpiebalgas pagasta Sturņos,
miris 2012. gada 6. maijā Sunnyvale, Kalifornijā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

 Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes 
telpās no 26. līdz 28. aprīlim 
notika LELBAs Pārvaldes nozaŗu 
vadītāju paplašināta sēde, kuŗā 
pārrunāja iepriekšējā darba pos-
mā paveikto. Satikšanās laiks un 
vieta bija nozīmīgi, jo Sv. Pēteŗa 
draudze bija uzaicinājusi LELBAs 
vadību nenojaušot, kas notiks 
pēc dažiem mēnešiem. Čikāgas 
latviešu saime piedzīvoja zau-
dējumu, kas ietekmēja ne tikai 
Čikāgas, bet arī visu latviešu 
sabiedrību ārpus Latvijas un 
daudzus Latvijā – 27. aprīlī atva-
dījāmies no emeritētā prāvesta 
Viļa Vārsberga. Viņš mūs atstāja, 
bet sēdes laikā bija jūtama viņa 
klātiene. Un nereti pirmais 
jautājums, kas radās, pārrunājot 
kādas nozares darbu, bija 
jautājums – ko Vilis Vārsbergs 
par to teiktu? Baznīcā jūtama 
viņa spēcīga ietekme. V. Vārsbega 
lolojums bija ne tikai Gaŗezers, 
bet arī Baznīca, kam viņš veltīja 
savu sirdi, ne tikai kalpojot par 
mācītāju, bet arī vadot LELBAs 
Palīdzības nozari. V. Vārsbergs 
bija viens no LELBAs stūŗak-
meņiem, viņš skaidri saredzēja, 
kā jādarbojas Baznīcai un spēja 
to pamatot, viņa vērtējumu 
cienīja un viedokli uzklausīja. 
Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultāte meklēja dekānu, un V. 
Vārsbergs šim amatam bija kā 
radīts, jo viņam piemita vien-
reizējas administrātora spējas. 
Viņa darbs LU Teoloģijas fakul-
tātē, kur viņš bija mācībspēks un 
dekāns, vainagojās panākumiem, 
jo teoloģijas studenti tika mu -
dināti un iemācīti pastāvīgi 
domāt, lemt, kā arī daudzi tika 
iedrošināti kļūt par garīdz-
niekiem. Tātad ar pārliecību var 
teikt, ka viņa darbs Latvijā 
LELBAi bijusi par vēl vienus 
svētību, jo daudzās draudzēs 
kalpo Teoloģijas fakultātes absol-
ventes. Kāda būs LELBA bez Viļa 
Vārsberga? Manuprāt, daudz 

nabagāka, jo Baznīcā vairs nav 
neviena citam viņam līdzīga. 
Viļa Vārsberga nopelnu saraksts 
ir daudz gaŗāks nekā šeit 
pieminēts, un ikvienam ir kas 
cits, ko par viņu teikt. Ikvienam 
kaut kas pietrūks, man pietrūks 
parauga, kam līdzināties, un 
cilvēka, kas vienmēr atrada laiku 
uzklausīt un ieteikt, kā rīkoties. 
Viņa bēŗu dienā pārņēma nereāla 
sajūta, bija grūti ticēt, ka viņa 
vairs nav starp mums, un ik viens, 
izjūtot personisko zaudē jumu, 
dziļi sērojām. Bēŗu dienā 
prāvestu pavadīja vārdi no Mateja 
evaņ ģelija (25:21) „Labi, tu 
godīgais un uzticīgais kalps, ieej 
sava Kunga priekā!” 

Kas ir LEBLA? Uz šo jautājumu 
labi atbildēja J. Pūliņš savā rakstā 
pirms gada. Bieži jādzird 
jautājums: „Ko LELBA dara?” 
Atbilde ir vienkārša – mēs ik -
viens esam daļa no LELBAs – 
Latviešu evaņģeliski luteriskās 
Baznīca Amerikā un darām 
kopēju darbu. Ikvienam draudz-
es loceklim zināmas kristīgās 
saimes rosmes – dievkalpojumi, 
sadraudzības stundas, dažādi 
svētki, lietoto mantu tirdziņi un 
citas līdzekļu vākšanas akcijas. 
Par paveikto liecina arī skaitļi. 
Draudzes gada laikā uz Latviju 
nosūtījušas vairāk nekā 178 000 
dolaru, palīdzot māsu draudzēm, 
labdarības organizācijām, indi-
vidiem, pabarojot bērnus. Pie šīs 
summas jāpieskaita arī palīdzī-

bas sūtījumi, kas uz Latviju 
pārsūtīti ar LELBA konta 
starpniecību un Palīdzības noza-
res piešķīrumi – 126 603 dolari. 
Tātad, ja darbu mēra skaitļos, tad 
ir paveikts milzīgs darbs, palī-
dzot Latvijai. 

Varbūt pieminēšu LELBAs 
Palīdzības nozares nesenos sū -
tījumus kopš oktōbra. Palīdzības 
nozare pirms Ziemsvētkiem 
saņēma lūgumu no Latvijas Au -
džuģimeņu biedrības palīdzēt 
sarūpēt pārtiku audžuģime nēm. 
Uz Latviju nosūtījām 2500 dola-
ru. Par šo naudu izdalīšanai 160 
audžuģimenēm uz svētkiem tika 
nopirkts cukurs, milti, eļļā, zirņi, 
makaroni, griķi. Novembrī, kad 
Latvijā notika Latvijas Bankas 
krize, daudzas pašvaldības cieta, 
jo līdzekļi tika iesaldēti, un nebija 
pat naudas, lai piešķirtu līdzekļus 
bērnu paēdināšanai. Nosūtīju 
vēstuli trim pašvaldībām, kuŗas 
banku krize bija skārusi vis-
smagāk. Tika palīdzēts Dundagas 
novada pašvaldībai. Deviņdesmit 
trūcīgo ģimeņu bērnu paēdi-
nāšanai vienam mēnesim no -
sūtījām 1100 latu. Dagdas novada 
pašvaldībai 270-275 trūcīgu 
ģimeņu bērnu paēdināšanai vie-
nam mēnesim nosūtījām 2000 
latu. Uz Ziemsvētkiem 22 ga -
rīdznieku atraitnēm tika nosūtīta 
Ziemsvētku dāvana – katrai 150 
latu. Uz visiem palīdzības lūgu-
miem neesam atsaukušies. 
Noskaidrojot lūgumu pama-

totību, atteikta palīdzība indivi-
diem, kā arī ēku atjaunošanai. 

Nākotnē sadarbosimies ar 
LELBAs Jaunatnes nozari, kas 
izsludinājusi akciju „Būsim gud-
ri!”, kuŗas laikā plānots savākt 
līdzekļus skolas somu, mācību 
piederumu, siltu pusdienu sagā-
dei desmit trūcīgāko Vidzemes 
pagastu pamatskolu un vidus-
skolu skolēniem. Līdzekļu vāk-
šana notiks līdz šī gada 1. jūnijam. 
LELBAs Palīdzības nozare pie-
šķirs līdz 10 000 dolaru, ja savāks 
tikpat ziedojumu. Lūdzu visus 
atbalstīt šo akciju! Pabarosim 
bērnus un palīdzēsim viņiem 
skoloties!

Šī ir tikai neliela daļa no darba, 
ko veic LELBA. Darāmā vēl 
daudz. Vai turpināsim prāvesta 
Viļa Vārsberga iesākto, godinā-
sim viņa piemiņu un kalposim 
Baz nīcā ar dāvanām, kuŗas 
katram ir dotas? Mans vēlējums 
– ikvienam nodzīvot dzīvi, lai ne 
tikai mūsu bēŗu dienā tiekam 
pavadīti ar vārdiem – „Labi, tu 
godīgais un uzticīgais kalps!”, bet 
lai Jēzus, mums pārkāpjot Mū  -
žības slieksni, mūs sagaida ar 
vārdiem „Ienāc Manā priekā!”

LELBA Palīdzības nozares 
vadītāja 

māc. Biruta Puiķe

LELBAs darbs un darītāji

 Kad ziemas sezona beidzās un 
visi ziemeļnieki sāk domāt par 
aizbraukšanu no Floridas uz 
savām vasaras mītnēm, Sv. Pē -
terburgas Latviešu biedrība svin 
Gada svētkus, šoreiz jau 46. pēc 
kārtas. Uz Gada svētkiem iero-
das visi, kas uzskata sevi par 
Biedrības patriotiem, diemžēl 
biedru rindas diezgan strauji 
sarūk. To nācās secināt Biedrības 
priekšniekam Gunāram Liepi-
ņam savā svētku uzrunā. Taču ir 
cerība, ka tie, kas Biedrībā dar-
bojas, noturēsies vēl labu laiku. 

 Vakara koncerta daļā dziedāja 
koris diriģenta Vladimira Hoh-
lova vadībā. Lai gan koris šoreiz 
bija mazākā sastāvā nekā di -

Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības 46. Gada svētki
riģenta jubilejas vakarā, tas ne 
mazāk braši nodziedāja iestudēto 
programmu. Klausītāji ar lielu 
atsaucību uzņēma gan dziedātās 
tautasdziesmas, gan tādas iemī-
ļotas dziesmas kā G. Dovgjalo 
„Tēvu zeme” un R. Paula „Vēju 
stundā”. Tā kā dziedātprieks ir ne 
tikai koristiem, tad visi kopā 
vakara gaitā nodziedāja vēl divas 
tautas dziesmas.

 Gada svētkos parasti tiek klāts 
arī svētku mielasta galds, par 
kuŗu šoreiz pilnībā rūpes bija 
uzņēmusies mūsu čaklā saim-
niece un ēdienu māksliniece 
Mārīte Rubīna. Pie viņas klā-
tajiem galdiem var vispirms 
mielot acis un pēc tam gardi jo 

gardi paēst. Viņa kopā ar vīru 
Ivaru Rubīnu bija arī sagatavo-
jusi varenu dāvanu grozu, kuŗu 
bija iespējams laimēt, iegādājoties 
loterijas biļeti. 

 Kas gan būtu Gada svētki, ja 
nebūtu iespējams izdejoties! 
Tāpēc Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols ķērās pie instrumentiem, 
un katram kungam bija iespējams 
izdancināt savu tuvāko dāmu 
ātrākā vai lēnākā ritmā. Ar 
dejošanu arī noslēdzās šis vakars, 
šī Gada balle. Atlika tikai atva-
dīties no tiem, kas aizbrauc uz 
savām vasaras mītnēm, novēlēt 
visiem jauku un veiksmīgu 
vasaru, lai rudenī atkal sanāktu 
kopā Biedrības namā. 

G.V.
Tālie Kanadas viesi - Velta un Arturs Verneri
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Studente no Toronto, 26 g. v., 
vēlas īrēt dzīvokli 

Manhatenā vai tuvā apkārtnē. 

Apmeklēšu Bard Graduate Center, sākot ar 2012. g. augustu.
Ar mani var sazināties pa e-pastu: a.e.behan@g.mail.com

vai telefoniski:  1-416-534-1284, 
prasot Antoniju (Antonia)

Jāņi Priedainē
Sestdien, 23.  jūnijā

Sagaidīsim līgotājus no 
plkst. 16:00

Tautas deju uzvedumā piedalās 
Deju kopas: Ņujorkas“Jumis”

Filadelfijas “Dzirkstele” un
Vašingtonas “ Namejs”

Koncerts:
No Latvijas 

instrumentālā kapella
 “Lauku Mūzikanti”

Normunds Ķietis un 
Inita Āboliņa

Vakarā spēlēs latviešu deju kapella:     
“Pēdējais Vilciens”

Ieeja $30   - www.priedaine.com
Informācija: 732-610-8227
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S P O R T S
Hokejisti netiek 
ceturtdaļfinālā

Pasaules meistarsacīkšu 
sākumā varējām priecāties par 
Latvijas izlases labo sniegumu 
pret Vācijas un Italijas vienību, 
arī pret vairāk kārtējiem pa  saules 
čem pio niem čec hiem, kaut arī 
viņiem zaudējām ar 1:3. 
Zaudējām ne tikai pēc rezultāta, 
bet arī fiziski – par pretinieka 
grūšanu apmalē uz vienu spēli 
diskvalificēja Bārtuli, Ķēniņš 
guva muguras savainojumu. 

 Nākamajā spēlē trauksmes 
zvanu iezvanīja norvēģi. Kaut arī 
viņus bijām uzvarējuši pēdējās 
piecās spēlēs no sešām, šajās 
meistarsacīkstēs Latvijas hoke-
jisti tika atstāti „sausā” – 0:3. 
Spēles sākumā pakļuvuši, kā saka 
hokeja apskatnieki, zem norvēģu 
naftas tankkuģa, Latvijas hoke-
jisti neattapās visas spēles ga -
ŗumā. Pirmajās desmit minūtēs 
tikai dažas reizes izdevās tikt līdz 
uzbrukuma zonai. Kopumā 
mūsējo sniegums bija patālu no 
vēlamā. No grupā grūti izcīnītās 
trešās vietas nācās atkāpties uz 
piekto – aiz ceturtdaļfināla svīt-
ras. Treneŗa Teda Nolana ieskatā 
šajā turnīrā Latvijas izlasei iet kā 
pa kalniem, bet tas esot mācīšanās 
un izaugsmes procesa sastāv-
daļa.    

Lai saglabātu cerības iekļūt 
ceturtdaļfinālā, kas ir vienībai 
izvirzītais uzdevums, dāņi bija 
noteikti jāuzvar. Bet tā nenotika. 
Kas noticis ar mūsu hokejistiem 
- pēc Latvijas izlases zaudējuma 
Dānijas vienībai  - 0:2 (0:0, 0:2, 
0:0) jautāja daudzie līdzjutēji gan 
pasaules meistarsacīkšu ledus 
hallēs, gan pie televīzoru ekrā-
niem. Dānija nebūt nav grupas 
spēcīgāko vienību vidū. dāņi 
vairākkārt tikuši pārspēti. Pērn 
Bratislavā mūsu hokejisti zaudēja 
dāņiem pēcspēles metienos (2:3) 
un bija spiesti cīnīties par pa -
likšanu augstākajā līgā. 

Dānijas izlases vārtsargs Fre-
deriks Andersens atvairīja visus 
35 metienus. Tikmēr Latvijas 
izlase šajās pasaules meistar-
sacīkstēs vārtus nav guvusi divās 
spēlēs pēc kārtas, 156 minūtes. 
Līdz šim tikai 2008. gada pasaules 
meistarsacīkstes Kanadā Latvijai 
bija divi “sausie” zaudējumi, un 
tie bija sacensību sākumā, kad 
bija jāspēkojas ar ASV un Ka -
nadas vienību. Toreiz ripu vārtos 
neizdevās ieraidīt 150 minūtes 
pēc kārtas. 

Līdz ar šo neveiksmi Latvijas 
hokejisti zaudēja pat teorētiskas 
iespējas iekļūt ceturtdaļfinālā. 
Pēdējai spēlei ar zviedriem bija 
tikai formāla nozīme.   

Latviešu golfa spēlētāji 
Amerikā sākuši sezonu
Latviešu golfa spēlētāju šīgada 

sezonu atklāja latviešu Happy 

Hour klubs Čikāgā, 28. aprīlī 
rīkojot 10. LHHC Open sacīkstes 
Balmoral golfa laukumā. Bija 
pieteikušies 23 spēlētāji, bet 
nelabvēlīgo laika pstākļu dēļ 
sacensībās piedalījas tikai 15 
sportistu, visi vīrieši,  drosmīgi 
pretojoties aukstumam un vējam. 
Uzvarēja Džejs Fiorito (Jay 
FioRito), otrā vietā –  pērngada 
meistars  Pauls Reinfelds.

Atklātā klasē ar gross rezultātu 
labākie:1. Džejs Fiorito  – 
76, 2. Pauls Reinfelds – 79, 3. 
Laris Vīgants – 86. Ar neto 
rezultātu labākie:1.Džons 
Molitors (John Molitor) – 68, 2. 
Aldis Strīpnieks – 69, T3. Edvards 
Benks – 72, T3. Adams Didzbalis 
– 72.

 Turpmākie latvieši golfa 
turnīri 2012. gadā ASV

Detroitas 23. atklātās latviešu 
golfa sacīkstes (ASV Kausa izcīņa 
un korporāciju sacensības) 19. 
un 20. maijā. DLGA mājaslapa: 
w w w . L a t v i a n G o l f . c o m 
Informācija: Toms Brože, tālr.: 
419- 882-1965; e-pasts: broze@
buckeye-express.com 

V. Kores piemiņas turnīrs 
(Jāņu dienas Scramble) Gaŗezerā 
23. jūnijā. Informācija: Miķelis 
Kore, tālr.: 269- 244-5031; 
e-pasts: mkore@adelphia.net 
Modris Krautmanis, tālr.:269-
372-2783; e-pasts: kmanismo@
sbcglobal.net 

43. Ziemeļamerikas meistar-
sacīkstes Grandrapidos 14. un 
15. jūlijā. Informācija: Jānis 
Daukšs, tālr.: 616- 874-9634; 
e-pasts: daukss@sbcglobal.net  

31. golfistu sabraukums 
Gaŗezerā 28. jūlijā. Informācija: 
Svens Kīns, tālr.: 312- 755-5603; 
e-pasts: skins@cookassociates.
com Vidējo valstu meis tar-
sacīkstes Klīvlandē 18. un 19. 
augustā. Informācija: Pēteris 
Grava, tālr.: 440-552-4949; Jānis 
Eglītis, tālr.: 440- 391-9577; 
e-pasts: janiscle@aol.com  

Sietlas latviešu 11. golfa 
sacensības 8. septembrī. Infor  
mācija: Rolands Abermanis, 
tālr.:425-398-9145; e-pasts: letin-
sh.rol@frontier.com   

15. Lansingas LHH golfistu 
sabraukums 15. septembrī. 
Informācija: Ligita Ķepīte, tālr.: 
517- 930-9131; e-pasts: ligita@
voyager.net 

Jānis Priede, ALAs Sporta 
nozares golfa referents

tālr.: 847- 869-3110
e-pasts: jplaides@msn.com 

Mūžīgais skrējējs 
Jānis Palks

Jānim Palkam (Bowie, MD) ir 
62 gadi un viņš noskrējis piecus 
maratonus – Čikāgā, Ņujorkā, 
Kolumbijā (MD), Dalutā (MN), 
Klīvlandē (OH). Tagad viņš katru 
sestdienu vai svētdienu skrien 
īsākas distances – 5 vai 10 km.

2011. gadā Jānis Palks piedalījās 
150 sacīkstēs. Šogad viņš katru 
mēnesi piedalījies vismaz desmit 
sacīkstēs.

Lidija  Palka

ALAs sporta nozares meistar-
sacīkstes 2012.  gadā notiks To -
ronto. Šīs būs 59. ikgadējās 
sacīkstes Ziemeļ amerikā, bet 
tikai otro reizi tiek rīkotas 
ārpus ASV. 

Latviešu sporta apvienība 
Kanadā (LSAK) valdes locekļi 
pieteicās  rīkot  sacīkstes Toronto, 
Humber College North Campus 
telpās, maija pēdējās nedēļas  
nogalē, ASV Memorial Day 
svinību laikā.  Atklāšanas parāde, 
kuŗā piedalīsies visi sportisti,  
notiks sestdien, 26. maijā, pulk-
sten 10.30 Humber College sporta 
zālē. Pēc atklāšanas hokejisti 
dosies uz Westwood Arena,  kur 

četras vienības sacentīsies uz 
diviem laukumiem. Hokeja spēļu 
fināls  – plkst. 7 vakarā. 

Vīriešu basketbolistu sacen-
sības 26. un 27. maijā sāksies 
plkst. 8 no rīta. Vīriešu un 
sieviešu sacensības volejbolā 
sāksies tūlīt pēc parādes 26. 
maijā,  bet 27. maijā pēc basket-
bola spēļu fināla. 

Sportistu  galvenās naktsmājas 
būs Comfort Hotel Airport 
(Rexdale Blvd un HWY 27 
krustojumā, 1,5 km uz dienvidi-
em no Humber kolledžas). 
Viesnīcas restorānā  Swiss Pick 
piektdien, 25. maija vakarā notiks  
iepazīšanās sarīkojums un 
dalībnieku reģistrācija. Turpat 
27. maija vakarā plkst. 7.30 
paredzēts sportistu apbalvošanas 
sarīkojums; būs bufetes stila 
vakariņas un balle. Balvas piešķirs 
plkst.  10. 

Informācija latviešu un angļu 
valodā ir  LSAK tīmekļa lapā: 
www.lsak.org

Hokeja turnīrā piedalīsies 
četras vienības, divas no Toronto 
apkaimes, viena no Montrealas 
apkaimes (Kvebeka) un viena 
ASV vienība.

Spēles notiks  26. maijā 
Westwood arenā, netālu no 
galvenās sporta zāles Humber 
College North Campus. Turnīrs 
sāksies plkst. 1.00 tūlīt pēc 
atklāšanas parādes, fināls plkst. 
7.00 vakarā.

26. maijā: Plkst. 1.00-2.00 
Toronto A ar  Montrealas savie-
nību  (RINK 3); plkst. 13.15-2.15 
ASV ar Toronto  B (RINK 4); 
plkst. 3.00-4.00 abu spēļu 
uzvarētāju sacensības (RINK 3); 
to uzvarētājs iekļūs finālā; plkst. 
15.15-4.15 abu pirmo sacensību 
zaudētāju sacensības (RINK 4); 
zaudētāji izstājas; plkst. 5.00-
6.00  trešās spēles zaudētāju 
sa  censības ar 4. spēles uzva-
rētājiem  (RINK 3); zaudētāji 
izstājas; plkst. 7.00- 8.00 t r e š ā s 
spēles uzvarētāju sacensības ar 
piektās spēles uzvarētājiem 
(RINK 1); fināls.

Turnīrā piedalīsies apmēram 
60 dažāda vecuma dalībnieki, arī 
sievietes.

 
Džudo

Starptautiskā Džudo federācija 
(IJF) trīs Latvijas džudistus 
iekļāvusi Londonas Olimpisko 
spēļu dalībnieku vidū. Tiesības 
startēt olimpiskajās spēlēs ir 
Jevgeņijam Borodavko (svara 
katēgorijā līdz 100 kg), Vladi-
miram Osnačam (virs 100 kg) un 
Konstantīnam Ovčiņ ņikovam 
(līdz 81 kg). Latvijas Džudo 
federācijā jau iepriekš informēja, 
ka Osnačam olim piskās spēles 
tomēr ies secen. Sportists vēl 
atgūstas pēc pērn augustā Turcijā 
piedzīvotās smagās autoavarijas. 
Cits Lat  vijas sportists Osnača 
iegūto ceļazīmi izmantot nevar. 
Borodavko un Osnačam olim-
piskās ceļazīmes pienākas pēc 
vietas pasaules kvalifikācijas 
rangā, savukārt Ovčiņņikovs 
olimpiešu vidū iekļuva kā labākais 
Latvijas pārstāvis Ei  ropas rangā. 

Latvijas tēlnieks veido 
skulptūru Giro d’Italia 
Latvijas tēlnieks Krists Zariņš 

veidojis īpašu skulptūru daudz-

dienu velobrauciena Giro d’Italia 
pirmā posma noformēšanai. 
Populārās sacensības tika uz -
sāktas Dānijā. Zariņš, kuram ir 
liela pieredze smilšu un ledus 
skulptūru veidošanā, Sondervikā, 
Dānijā, radīja skulptūru. Tajā 
attēloti tradicionālās Giro d’Italia 
krāsās ģērbti riteņbraucēji. 
Skulptūras izveidei izmantotas 
25 tonnas smilšu, tā ir 2,5 m aug-
sta un tapa septiņās dienās.

Velobrauciena norise vietējām 
pašvaldībām ir liels notikums, 
tas piesaista lielu skaitu tūristu 
un plašsaziņas līdzekļu  uz  ma nī-
bu, tādēļ vides noformēšanai tiek 
pievērsta īpaša uzmanība. Zariņa 
veidotā skulptūra tika ierindota 
posma noformējuma Top5 un 
izpelnījās augstu po  pulāritāti 
skatītāju vidū.

Mākslinieks stāsta: “Esmu ļoti 
pagodināts, ka no daudzajiem 
pazīstamajiem smilšu tēlniekiem 
organizātori izvēlējās tieši mani. 
Ņemot vērā to, cik nozīmīgs 
pasākuma organizātoriem ir šis 
pasaules līmeņa sporta noti-
kums, darbu veicu ar īpašu 
atbildības sajūtu. Man pašam 
veidotais darbs ir unikāls ar to, 
ka pirmo reizi veidoju krāsainu 
smilšu skulptūru.”

Krista Zariņa veidotā smilšu 
skulptūra Giro d’Italia

Smilšu skulptūru festivāls, kas 
jau 10 gadus notiek Sondervikas 
pilsētā, ir viens no lielākajiem 
Eiropā. To ik vasaru apmeklē 
vairāk kā 150 tūkstoši interesen-
tu. Skulptūru izveidē piedalās 
vairāk kā 20 tēlnieki, tai skaitā arī 
labākie latviešu smilšu māks-
linieki. Šīgada Sondervikas smil šu 
festivāls tiks atklāts jūnija vidū.

Vieglatlētika
Latvijas skrējēja Dace Lina  

Hannoveres maratonā sasniedza 
Latvijas visu laiku otro labāko 
rezultātu - divas stundas 38 
minūtes, 11 sekundes, izcīnot 
devīto vietu. Tomēr tas bija par 
maz, lai izpildītu Londonas 
Olimpisko spēļu A normatīvu - 
pietrūka  vienas minūtes un 11 
sekunžu. Olimpisko spēļu B 
normatīvs joprojām ir arī Ilonai 
Marhelei, kuŗa pagājušajā mēnesī 
Roterdamas maratonu noskrēja 
divās stundās 38 minūtēs un 34 
sekundēs.

Aprīlī pirmo maratonu pēc 
četru gadu pārtraukuma veica 
Latvijas rekordiste Jeļena Pro-
kopčuka, kuŗa Londonā finišēja 
divās stundās, 27 minūtēs un 
četrās sekundēs. Ar šo rezultātu 
Prokopčuka izpildīja arī Lon-
donas olimpisko spēļu A 
normatīvu maratonā. Tomēr 
pēdējā laikā sportiste apsveŗ, ka 
Olimpiadā tomēr startēs 10 000 
m distancē, jo maratona starts 
tiks dots dienas vidū, kad pilsētā 
varētu būt karsti laika apstākļi, 
kas būtu viņai neparocīgi.

P. Karlsons

Golfa turnīra rīkotājs Andris Velkme pasniedz Džejam Fiorito 
ceļojošo trofeju un  2011. gada meistars Pauls Reinfelds uzvelk 
tradicionālos zaļos svārkus
Foto:  Mike Mulcahy


