
Šogad Tautību festivāls notika 
no 3. līdz 6. maijam St. Paulas 
lielajā River Centre kompleksā. 
Festivāla temats bija etniskie 
svētki. Latvieši piedalījās iz -
stādē, deju kopa „Pērkonītis” 
un skolas audzēkņi dejoja trīs 
tautasdeju uzvedumos, tautas-
dziesmu ansamblis „Teiksma” 
divas reizes dziedāja lielajā 
ēdienu zālē. Bazārā varēja ie  -
gādāties veikala Baltic Imports 
preces.

M.Z.

Čikāgas latviešu vīru koris pa  -
vasaŗa koncertsezonu ievadīja, 
piedaloties 32 Annual Festival of 
Song igauņu namā. Koristi diri-
ģentes Māras Vārpas vadībā 
dziedāja V. Kaminska „Piltenes 
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Čikāgas latviešu vīru koŗa 
pavasaŗa koncertsezona

Čikāgas vīru koris Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojumā 5. maijā

Dvīņu pilsētu Mineapoles un 
St. Paulas latvieši jau kopš aiz -
ritējušā gadsimta 50. gadiem pie-
  dalījušies plašajā Tautību fes ti-
vālā (Festival of Nations). Minea-
pole ir mājvieta vairāk nekā 90 
dažādu tautību ko  pienām, un 
tās visas tiek pār stāvētas Tautību 
festivālā. Agrā kos gados festi-
vālu rīkoja ik pa trim gadiem, 
un latvieši iesais tījās vai visās 
nodarbībās, iepa zīstinot arī ar 
latviešu ēdieniem. Pēdējos ga  -
dos fes tivālu rīko katru gadu. 

Tautību svētki Dvīņu pilsētās

Latviešu skolas audzēkņi – dejotāji

LR aizsardzības ministrs Artis Pabriks pie Jāņa Kureļa ģīmetnes

Tautasdziesmu ansamblis „Teiksma”. Priekšā no kreisās: Laila 
Švalbe, Jānis Paulis Skujiņš, Zinta Pone; stāv: Nora Lunda, Ilze 
Kļaviņa, vadītāja Elga Pone, Gunta Herona, Kira Birmane, Jānis 
Zeltiņš, Ingrīda Erdmane, Jānis Skujiņš

2012. gada 19. 
mai jā Čikāgā Lat-
vijas aizsardzības 
ministrs Artis Pab-
riks atklāja Latvijas 
armijas ģenerālim 
Jānim Kurelim vel-
tītu piemiņas plāk-
sni, ko Latvijas 
Oku pācijas mūzeja 
vārdā izveidojuši 
Čikāgas latvieši.

Nacistiskās Vā  ci-
jas okupācijas lai  kā 
1944. gadā J. Ku   re-
lis, maldinot vācu 
autoritātes, izvei-
doja militāru vie-
nību, ko viņš bija 
iecerējis par atjau-
notās Latvijas na  -
cionālās armijas 
kodolu. 14. novem-
brī Jāni Kureli un 
viņa stābu pēkšņā 
uzbrukumā ares-
tēja vācu Drošības dienests.  As -
 toņus virsniekus nošāva; Jāni 
Kureli paturēja uzraudzībā. 
Viens Kureļa vienības bataljons 
drošsirdīgi turpināja cīņu pret 
daudz lielākajiem vācu spēkiem. 
Daudzi krita, daudzus saņēma 
gūstā un nosūtīja uz vācu kon-

Čikāgā atklāta piemiņas plāksne 
ģenerālim Jānim Kurelim

centrācijas nometnēm. 
Piemiņas plāksne godina ne 

tikai ģenerāli Kureli, bet arī 
visus Latvijas nacionālās preto-
šanās kustības dalībniekus, kuŗu 
sapnis bija demokratiska Latvija, 
brīva no nacistiskās Vācijas un 

noktirni” un R. Paula „Kurzeme”. 
Čikāgā pavasaris bija neparasti 
jauks, un to pašu var teikt arī par 
šis sezonas vīru koŗa koncertiem.

Padomju Savienības okupācijas 
varām.  Uz plāksnes rakstīts: Pat 
drūmākajos laikos viņam bija 
ticība Latvijas valsts nākotnei.

Ģenerālis Jānis Kurelis miris 
Čikāgā 1954. gada 5. decembrī.
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Pastāstiet mums par sevi un savu 
nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt savus 
draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā 
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2012. gada Līgo numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

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

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu
līdz  15. jūnijam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Solvitai –  redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 

NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445,    e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Atvadas
„Trejiem Vārtiem”

Par žurnāla „Treji Vārti” 
vērtību uzzināsim vēlāk, bet jau 
tagad varam teikt, ka tas vie-
noja latviešus, stiprināja mūs  ar 
godīgām, cildenām domām, 
pauda uzticību Latvijai un tās 
brīvības cīnītājiem. Žēl, ka tāda 
žurnāla nav Latvijā, kur tagad  
ne laikrakstos, ne radio, ne te  -

levīzijā nerunā par varoņiem, 
kas atdeva dzīvību, lai tauta 
dzīvotu brīvā, neatkarīgā Lat-
vijā. Jūlija Rumberga ir latviešu 
patriote, cīnītāja. Latvija ar viņu 
lepojas. Viņai jāpateicas, ka lat-
viešu tauta ir stiprāka, varonī-
gāka. Paldies ASV latviešiem, 
kuŗi atbalstīja žurnāla izdošanu. 
Tas bija atbalsts visai Latvijai.

Dziļā cieņā noliecu galvu 
Jūlijas Rumbergas priekšā. Pa  -
teicos viņai par sadarbību no 
1991. gada, kad satikāmies Gaŗ-

ezerā. Paldies par ielūgumu vie-
soties ASV 2002. gadā. Jūlijas 
Rumbergas mājās atradām Lat-
viju un mīlestību. Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!

Atis Skalbergs,
„Treju vārtu”

redaktors Latvijā

Atliek tikai 
nopūsties 

Esam vienisprātis ar Kārli 
Streipu. Mūsu ģimene un ame-
rikāņu draugi, republikāņi, ne  -
skatās FOX televīzijas raidīju-
mus un neklausās Bila Orelija 
klaigāšanā. Tieši FOX izplata 
neobjektīvas ziņas, un žēl to 
tautiešu, kuŗi tām tic. Izlasot 
Kārļa Streipa rakstu, nepavi sam 
nerodas iespaids, ka viņš ir vie-
nas partijas aizstāvis. Viņš ana-
lizē stāvokli valstī, kā jau ko  -
mentētāji to dara. Tikpat labi 
varam uzskatīt, ka A. Kuplis ir 
vienas partijas aizstāvis un aģi-
tātors pret Obamu.

Ja Andris Runka visu mūžu 
būtu dzīvojis okupētajā Latvijā 
vai Sibirijā, viņš mazliet vairāk 
padomātu, pirms kādu nosauc 
par komūnistu. Bieži vien cil-
vēki dzird, ko vēlas dzirdēt, un 
uztveres spējas visiem nav vie-
nādas. 

Mārtiņš Tērauds
no Kanapoles

Vērtīgs izdevums

Kanadas latviešu centrālā or  -
ganizācija, Latviešu Nacionālā 
Apvienība Kanadā (LNAK) 
gads kārtējām padomes sesijām 
sagatavo valdes, nozaru vadītāju 
un lokālo latviešu centru pār-
stāvju un organizāciju darbības 
pārskata brošūru. Šogad izde-
vums aptveŗ 70 drukas loksnes. 
Brošūrā savus darbības pār-
skatus ievietojušas arī latviešu 
luterāņu un katoļu draudzes, 
Kanadas Latviešu Katoļu Ap  -
vienība, Toronto Latviešu Ka  -
toļu draudze, Kristus ev. lut. 
Latviešu draudze Hamiltonā, 
St. Katrīnes ev. lut. Latviešu 
draudze, Kanadas Latviešu Daiļ  -
amatnieku savienība, DV Kana-
das valde un nodaļas Montreālā, 
Toronto un Hamiltonā, Sand-
berijas latvieši, Sū Sen Marie 
latvieši, Manitobas latvieši un 
arī Latviešu Dziesmu svētku 
biedrība Kanadā. Izdevumā 
vispusīga informācija arī par 
latviešu skolu darbību un lat-
viskās jaunatnes audzināšanas 
darbu, sporta nodarbībām un 
tautas deju grupām. LNAK dar-
bības pārskata brošūra arī šo -
gad ir vispusīgi vērtīgs izde-
vums par latviešu nacionāli 
sabiedrisko, saimniecisko, kul-
tūrālo un polītisko darbību 
Kanadas latviešu centros.

R. Norītis
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Dziesmu svētki ir īpašs laiks 
– no visām malām sabrauc 
draugi, radi un paziņas, lai 
satiktos un kopā priecātos. XIII 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku rīkotāji gādājuši, lai 
vakara ballēs svētku apmek-
lētājiem būtu iespēja kopā de -
jot, dziedāt un līksmot. 

Čikāgas Piecīšu jautrais vakars 
notiks 4. jūlijā viesnīcas Hyatt 
Regency zālē Regency. Piecīši 
šogad svin 51 gada jubileju un 
vienmēr prot sagādāt kādu 
pārsteigumu.

Vakaru sarīkojumi un balles
XIII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos
ASV Milvokos

mūzikas klubos, kultūras na -
mos, uz brīvdabas estrādēm, 
banketos, pieņemšanās u. tml. 
Klajā laisti 12 albumi, un mūzi-
 ķi tiek aicināti piedalīties no -
zīmīgos mūzikas sarīkojumos 
Latvijā. „Labvēlīgais Tips“ 
viesojies Anglijā, Īrijā, Lietuvā 
un Krievijā

Ansambļa moto: labvēlīga 
attieksme pret klausītāju, un 
tāda tiek gaidīta arī no klau-
sītājiem. Programma parasti 
top tieši uz skatuves koncerta 
laikā, vadoties no publikas 

un mūzikas instrumentus. Viņi 
rādīja, ko iemācījusies, un 
mā cīja citus. „Iļģus” okupētās 
Latvijas presē maz pieminēja, jo 
viņu mūzicēšanā nebija nekā 
no cukurotas, ideoloģiski ne -
kaitīgas, suvenīriskas virspu-
sējības. Gluži otrādi, „Iļģus” 
interesēja folkloras senākie, 
sakrālie slāņi – latviešu senā 
mītoloģija, tradicionālais dzī-
ves ritms, tā saskaņa ar dabu, 
gadskārtas un ģimenes godi.

Ilga Reizniece atzīst, ka „Iļģi” 
bijuši ne tikai folkloristi, bet arī 
jaunradi alkstoši mūziķi: „Jau 
no paša sākuma bijām citādi 
nekā pārējie folkloras ansambļi. 
Mūs interesēja mūzicēšana, ne 
tikai folkloras aktuālizēšana kā 
citiem folkloras ansambļiem. 
Tas bija, duālistiski: no vienas 
puses, vajadzēja pildīt folklorista 
misiju, atgādināt par aizmirsto 
mantojumu, bet, no otras puses, 
mums vienkārši patika mūzicēt. 
Pēc izglītības taču esmu mūziķe.”

Mūziķe Ilga Reizniece ansam-
bli nodibināja 1981. gadā. Gadu 
vēlāk tam pievienojās koklētājs 

un dūdinieks Māris Muktu-
pāvels, 1997. gadā piebiedrojās 
bijušais ASV latviešu rokgru -
pas „Akacis” basģitarists un 
dziedātājs Gatis Gaujenieks 
(tagad skaņu režisors, produ-
cents un ierakstu studijas 
īpašnieks), 2001. gadā – ģitarists 
Egons Kronbergs (viņš spēlē arī 
grupā Skyforger), 2008. gadā – 
bundzinieks un perkusionists 
Mārtiņš Linde. 

„Iļģi” kopš 1989. gada kon-
certējuši mūzikas festivālos, 
kultūras svētkos un citos dažāda 
mēroga sarīkojumos Eiropā, 
Amerikā, Austrālijā, Krievijā, 
Ķīnā un pat Malaizijā, izpel-
noties cildinošas atsauksmes 
presē. 

Izmantojot tautasdziesmu kā 
iedvesmas avotu, „Iļģi” nav 
vairījušies no mūsdienīgām 
mūzikālām temām un instru-
mentiem, savu skanējumu viņi 
papildinājuši ar citu tautu folk-
loras elementiem. „Iļģiem” ir 
ievērojama vieta pasaules mū -
zikas apritē, par to liecina viņu 
panākumi World Music Charts 

Europe (WMCE) labāko sa  -
rakstā trīs reizes: 2003. gadā 
„Kaza kāpa debesīs” ieguva 17. 
vietu; 2006. gadā „Ne uz vienu 
dienu” – 2. vietu; 2012. gadā 
„Tur saulīte pērties gāja” – 4. 
vietu. Komentējot jaunāko 
“Iļģu” albumu WMCE saraksta 
veidotāji atzīst: „Svinot savu 31. 
jubileju, „Iļģi” nekādā veidā 
neizrāda savu ilgmūžību, vis-
maz ne mūzikā.”

„Tur saulīte pērties gāja” 
saņēma Latvijas Mūzikas ierak-
stu Gada balvu par 2011. gada 
labāko tautas mūzikas albumu. 

Aicinām jaunus un vecus, 
pošoties uz Dziesmu svētkiem, 
noteikti ielikt čemodānā balles 
tērpus!

Uz drīzu redzēšanos 
Milvokos!

Dziesmu svētku rīcības
komiteja

Losandželosas latviešu nama 
lielajā zālē 5. maija pēcpusdienā 
atklāja Voldemāra Dārznieka, 
Helēnas Hofmanes un Kazimira 
Laura darbu izstādi Emigrés in 
Venice (1960-1985). Izstādi rī -
koja Voldemāra Dārznieka 
meita Kaiva Dārzniece ar 
mākslas kol  lekcio nāra Marka 
Van Klīvem (Van Cleve) atbal-
stu un palīdzību. Izstādē va   rēja 
aplūkot Voldemāra Dārznieka 
40 gleznu un daudzas tušas 
skices. Daudzas gleznas bija 
jārestaurē, un šo darbu rūpīgi 
veica Dženise Kollara (Janice 
Kollar) no Palos veres pilsētas. 
Vol  demārs Dārz nieks bija mo -
de lis vairākās Helē nas arābikas 
gumijas bichromāta nospiedu-
mu technikā darinātajās foto-
grafijās. Arī viens no trim Ka -
zimira Laura darbiem bija iz -
teiksmīgs Voldemāra portrets. 
Voldemārs Dārznieks un Kazi-
mirs Laurs sadraudzējās, jau 
mā   coties mākslas skolā Eslingā. 
Jauka bija H. Hofmanes Jaun-
meksikā darināta batika „Bru -
ņu   rupuču jaunavas”.

Uzkodu galdu klāja Pegija 
Taube. Kaiva Dārzniece apmek-
lētājus cienāja ar Voldemāra 
Dārznieka iecienīto vīnu, aizri-
tējušā gadsimta 50. un 60 gadu 
dziesmas dziedāja Aldis Timša. 

Izstāde bija atvērta līdz 8. 
maija vēlam vakaram. Vairākas 
V. Dārz nieka gleznas un tušas 
skices var apskatīt un iegādāties 
mākslas galerijā Baltic Cross-
roads.

Voldemāra Dārznieka, Kazimira Laura 
un Helēnas Hofmanes darbu izstāde 

Losandželosas latviešu namā

Kaiva Dārzniece un Marks Van Klīve izstādes atklāšanā

Ansambļa ,,Labvēlīgais Tips” dalībnieki: Ģirts Lūsis (vokālists, 
ģitarists), Normunds Jakušonoks (pianists, vokālists), Andris 
Freidenfelds (vokālists), Kaspars Tīmanis (trombonists, vokālists), 
Oskars Ozoliņš (trompētists, vokālists), Ainis Zavackis (bun-
dzinieks), Pēteris Liepiņš (basģitara), Artūrs Kutepovs (ģitarists), 
Kaspars Ambainis (skaņas techniķis)

„Iļģu” dalībnieki (no kreisās)  Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde, 
Ilga Reizniece,  Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs

Iepazīšanās ballē 5. jūlijā 
viesnīcas Hyatt Regency zālē 
Regency mūzicēs ansamblis 
„Labvēlīgais Tips” no Latvijas 
un „Pēdējais vilciens” no ASV. 
Ansamblim „Labvēlīgais tips” 
ballē būs īpaša programma. 

Ballē 6. jūlijā viesnīcas Hyatt 
Regency zālē Regency mūzicēs 
grupa „Iļģi” no Latvijas un 
Adam Zahl no ASV. Ballē „Iļ -
ģiem” arī būs īpaša programma. 

reakcijas, turklāt nereti pro -
grammā tiek iesaistīti arī klau-
sītāji. ,,Labvēlīgais Tips” kļuvis 
par vienu no iemīļotākiem an -
sambļiem Latvijā, tā vadītājs 
Fredis (Andris Freidenfelds) 
ieguvis neapšaubāmu populā-
riāti. Savu mūzicēšanas stilu 
ansambļa dalībnieki dēvē par 
multifundamentālo roku, ma -
šīnbaļļu popu, mūziku ierei-
bušiem cilvēkiem vai mūziku 

Svētku ballē 7. jūlijā viesnīcas 
Hyatt Regency zalē Regency 
mūzicēs „Labvēlīgais Tips” un 
Adam Zahl.

Ansamblis „Labvēlīgais Tips” 
dibināts 1992. gada oktobrī un 
kopš tā laika rēgulāri koncertē 

veciem jauniešiem.
„Iļģi” dibināts kā folkloras 

ansamblis šā vārda tradicionālā 
izpratnē. Ansambļa dalībnieki 
brauca pie teicējiem, mācījās 
dziesmas un instrumentu spēli, 
kā arī paši darināja tautastērpus 
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Dibināts uz drošiem savstar-
pējās palīdzības principiem, Ame-
 rikas latviešu palīdzības fonds 
(ALPF) sešdesmit darbības gados 
nebaltās dienās ir palīdzējis vai-
rākiem desmitiem tūkstošu Ame-
rikas latviešu, kā arī ievērojami 
atbalstījis baltiešu sabiedrisko un 
kultūras dzīvi.

Viss sākās Pensilvānijas pavalsts 
vēsturiskajā mazpilsētiņā Lankas-
terā, kur 1950. gadā dzīvoja Otrā 
pasaules kaŗa bēgļi – vairāk nekā 
100 latviešu. Jaunieceļotāju izti-
kas līdzekļi bija visai pieticīgi, bet 
ārstniecības un apbedīšanas iz  -
devumi ievērojami, tāpēc radās 
nepieciešamība pēc savstarpējas 
palīdzības. Lankasteras un tu   vā-
kās apkaimes latviešu biedrības 

„VĒRTĪBU MĒRAUKLA – PADARĪTAIS DARBS” Ludvigs Bērziņš

Amerikas latviešu palīdzības fonda 60 gadu jubileja
viņš nu jau 20 gadu ar lielu 
pienākuma un atbildības sajūtu 
vada tēva iesākto darbu.

„Tēvs būtu lepns, uzzinot, cik 
daudz esam paveikuši,” viņš teica. 
Patiesi, fonds turpina strādāt ar 
panākumiem, ir drošs un stabils 
un nesis svētību daudziem lat -
viešiem. Visi svētku dalībnieki 
piecēlās kājās un nodziedāja 
Latvijas himnu. 

Svētku uzrunu teikt bija uz  aici-
nāts Pasaules brīvo latviešu apvie  -
nības (PBLA) priekšsēdis Jānis 
Kukainis, bet kāda pārpratuma 
dēļ viņš Filadelfijā ieradās ar 
vairāku stundu nokavēšanos. 
Dzintars Bērziņš pajokoja, ka J. 
Kukainis laikam iekāpis nepareizā 
lid  mašīnā un aiz  braucis uz 

F i lade l f i ju 
Mi   sisipi pa  -
valstī, kam 
diezgan dau -
dzi noticēja. 
ALAs pār-
stāvis Valdis 
Kārklis aiz-
bildināda mies: 
„Kas gan var 
aizstāt Jāni 
K u k a i n i ,” 
mēģināja to 
darīt. Viņš bi -
 ja pārlie ci-
nāts, ka „ne  -
zin kur pa -
zudušais ru  -

nasvīrs” noteikti bū  tu īpaši uz -
svēris ALPF un PBLA sadarbības 
nozīmi. Laikos, kad PBLA pa  -
līdzēja Latvijai kļūt par NATO 
dalībvalsti, vajadzēja ļoti daudz 
līdzekļu. ALPF aizdeva aptuveni 
150 000 dolaru. Valdis Kārklis 
nodeva sveicienus no jaunās 
ALAs valdes priekšsēdes Anitas 
Bataragas un atcerējās, ka Lu  -
dvigs Bērziņš 1951. gadā pie-
dalījās ALAs 1. kongresā. „Seš-
desmit gadu esam liecinieki, ka 
sēkla, ko Ludis iesēja, uzdīga, ir 
labi augusi un nesusi augļus,” 
runas beigās teica V. Kārklis.

ALPF 60 darbības gados ir 
pierādījis, ka attaisnojusies uzti-

Pildegovičs jubilejas svinībās ne -
 varēja ierasties, jo piedalījās 
NATO dalībvalstu pārstāvju sa  -
nāksmē Čikāgā. Viņš bija atsūtījis 
apsveikumu: „Augsti godātais 
Bērziņa kungs un fonda biedri, 
sirsnīgi sveicu jūs 60 gadu ju   bi-
lejā. Šajās sešās dekadās jūsu or -
ganizācija ir apliecinājusi savu 
augsto uzdevumu, palīdzot vai rā-
kām latviešu paaudzēm izveidot 
un nostiprināt dzīvi ASV. Lai 
neapsīkst enerģija un rosīšanās 
šajā labdarības misijā!” 

Vēstnieks pateicās par ielūgumu 
un novēlēja darbiniekiem, kā arī 
atbalstītājiem gandarījumu par 
paveikto darbu, stipru veselību un 
nākotnes ieceŗu piepildīšanos.

Viesību dalībniekus iepriecināja 
talantīgā soliste Talija Libermane. 
Guntai Plostniecei spēlējot kla-
vieŗ pavadījumu, viņa nodziedāja 
komponistu R. Štrausa, R. Šūma ņa, 
G. F. Hendeļa un V. Bellini dziesmas 
un latviešu valodā A. Ži  lin ska 
„Komponistam”. Sajūsminātie 
klausītāji aplaudēja ne tikai par 
skaisto priekšnesumu, bet arī 
tāpēc, ka viņa vēlas pilnveidot 
operdziedāšanas mākslu un par 
paidagoģi izvēlējusies Anitu Ga -
ranču. Talija ievērojusi, ka Mētro-
polītēna operā uzaicinātas vairā-
kas latviešu operdziedātājas, un 
viņai radusies vēlēšanās doties uz 
Rīgu. Vijolniece Guna Pantele un 
pianists Andrejs Puntelis (Andrew 
Puntel) spēlēja vairākas, latvie-
šiem mīļās tautasdziesmu melo-
dijas. Aplausi un puķes bija la   bā kā 
pateicības velte māksliniekiem 
par brīnumjauko koncertu. Pro -
gramma beidzās, visiem dziedot 
„Pūt, vējiņi!”.

Skaistus, iejūtīgus vārdus uzrunā 
un galda lūgšanā teica prāveste 
Anita Vārsberga Pāža. Pēc vaka-
riņām runātāji cits pēc cita devās 
pie pults, atcerējās un sumināja 
Ludvigu Bērziņu, atzinīgi novēr-
tēja un pateicās viņa darba tur pi-
nātajiem, īpaši dēlam Gunāram. 
Lankasteras latviešu biedrības 
pārstāve Māra Andersone pasnie-
dza G. Bērziņam ALPF valdes 

viešu paaudze gatavojas tikties skais-
tajos Malibu kalnos Kalifornijā. 

Laikraksta Laiks izdevēja Dace 
Rudzīte pateicās ALPF par rek-
lāmām, tādējādi palīdzot avīzei 
segt izdošanas līdzekļus. 

Viesis no Latvijas, Triju zvaig-
žņu ordeņa kavalieris dr. Harijs 
Knesis apsveica fondu gadadienā 
un nolasīja medicīnas sabiedrības 
ARS valdes priekšsēža Māŗa An -
 dersona veltījumu: „Medus iegūs-
tams ar bites pacietību; mālam 
vajag dvēseli un darbu, un, lai 
skanētu, – klāt lielu mīlestību.” 
H. Knesis vēlēja mīlestībā veikta-
jam darbam saulainu un ilgu 
turpinājumu.

LatvianUS.com mājaslapas vei -
dotāja, jauniebraucēju pārstāve 
Ilona Vilciņa pateicās par atbal-

manas gaitas svētī”.
Mācītājs Arvīds Ziedonis stās-

tīja, ka viņam, 18 gadu vecumā 
ierodoties svešā zemē, tieši L. Bēr-
 ziņš ieteicis studēt Mīlen bur gas 
kolledžā (Muehlenburg College) 
Pensilvānijā. A. Ziedonis toreiz 
nevarējis ne iedomāties, ka dau-
dzus gadus vēlāk kļūs par profe-
soru, saņems neskaitāmas godal-
gas un atbalstu braucienam uz 
Latviju, lai Latvijas Universitātē 
dibinātu Teoloģijas fakultāti. Buk -
skauntijas un apkaimes latv. lut. 
draudzes vārdā mācītājs sveica 
gavilniekus jubilējā: „Lai Dievs 
svētī latviešu palīdzības fondu un 
paldies tā valdei, pilnvarniekiem 
un visiem citiem par pašaizlie-
dzīgo darbu, kā arī par personīgi 
saņemto svētību no Bērziņu ģi -

ALPF valdes locekļi, no kreisās:. Andris Gulbis, Ināra Brozovska, 
Jolanta Mockus, Gunārs Bērziņš, Rita Vilciņa, Iveta Knese

Vijolniece Guna Pantele, pie klavierēm Andrejs Puntelis

toreizējais valdes priekšsēdis Lud-
vigs Bērziņš ierosināja dibināt 
pašpalīdzības fondu. Kaŗa šaus-
mas pārdzīvojušo latviešu atsau-
cība sākumā bija piesardzīga. 
Taču 1952. gada 8. jūnijā Fila-
delfijā notika Pensilvānijas lat-
viešu organizāciju un draudžu 
pārstāvju sapulce, kuŗā nolēma 
dibināt Pensilvānijas latviešu 
Palīdzības fondu, kas vēlāk kļuva 
par reģistrētu likumīgu bezpeļņas 
organizāciju – ALPF.

Filadelfijas starptautiskās lidostas 
viesnīcā Marriott 19. maijā notika 
ALPF 60 gadu jubilejas svinības. 
Jubilejas viesību rīkotāji šo vietu 
bija izraudzījušies ar nolūku, lai 
sagādātu maksimālas ērtības tā  -
līniem ciemiņiem. Turpat vies-
nīcā viņi varēja pārnakšņot.

Vēlīnās pēcpusdienas kokteiļu 
stundā, kas ilga no pulksten pie -
ciem līdz sešiem, no malu malām 
sabraukušie svētku dalībnieki uz 
atkalredzēšanos un iepazīšanos 
saskandināja glāzi vīna. Priekš-
telpā, pie ieejas sarīkojumu zālē, 
katrs viesis tika mīļi sveikts un 
nofotografēts. Zāles priekšpusē uz 
paaugstinājuma bija novietoti 
ASV un Latvijas karogi, kā arī 
ALPF sākotnējās, pārveidotās un 
jaunās fonda emblēmas attēls. 
Ikviens ātri varēja atrast savu 
vietu pie kāda no divpadsmit 
skaisti klātajiem galdiem ar 
greznu puķu pušķi vidū, kur bija 
kartītes ar viesa vārdu. 

ALPF sarīkojuma vadītājs 
Dzintars Bērziņš, priekšsēža Gu -
 nāra Bērziņa brālis, apsveica viesus, 
paužot gandarījumu par fonda 
60 gadu panākumiem, atbalstot 
baltiešu sabiedrību visā Amerikā 
un ārpus tās. ASV himnu dzie dāja 
Talija Libermane (Talya Liberman), 
Guntai Plostniecei spēlējot kla -
vieŗpavadījumu. ALPF priekš-
sēdis Gunārs Bērziņš atzina, ka 
60 gadi pagājuši nemanot, un 

Satikušies Hanavas (Hanau) „dīpīšu” nometnes 
„bērni” – Gunārs Bērziņs, Ilona Krūkliņa-Studente 
un Dzintars Bērziņš

stu Bruklinas latviešu skolai un 
iedāvināja lielu vāzi, novēlot, lai 
tajā nekad netrūktu puķu, kaut 
vai plaukstoša bērza zara. Bruk-
linas latviešu skolā mācās daudzu 
jauniebraucēju bērni. 

Nav iespējams vienā rakstā 
uzskaitīt visus fonda labos dar-
bus un, lai piedod tie, kuŗu vārdi 
nav pieminēti. Ints Rupners pa -
sniedza mākslas darbu, ar humo-
ru piebilstot, ka tā ēnas kontūrās 
varot „zīlēt” nākotni. 

Iveta Knese nolasīja sveicienus no 
Kanadas latviešu kreditsa bied-
rības, Gaŗezera, „Čikāgas Ziņu” 
izdevējiem un latviešu radiorai-
dī jumu vadītājiem. Sirsnīgu Ņu -
jorkas skautu un gaidu apsvei-
kumu bija atsūtījuši Pēteris 
Aivars un Nora Aivara.

Dzintars Bērziņš diezgan sīki 
izklāstīja fonda vēsturi, pieminot 
svarīgākās personas un īpaši at  -
ceroties Irmu Janševsku, jo viņa 
aizritējušā gadsimta 50. gadu sā  -
kumā jau bija ASV pavalstniece 
un tiesīga parakstīt inkorporācijas 
dokumentus. Irma Janševska ve  -
selības stāvokļa dēļ viesībās ne   va -
rēja ierasties, viņas meita Sandra 
Milevska nodeva mātes sveicienus. 
Fonda pateicības rakstus saņēma 
ilggadējais un vecākais pilnvar-
nieks Dainis Rudzītis, Andris Ri -
tums, Ivars Švānfelds, Ints Rup-
ners, Jānis Zvārgulis un Dzintars 
Bērziņš. Valdes locekļi pateicās 
Gunāram Bērziņam, un visi no -
dziedāja „Nevis slinkojot un pūstot”.

Vakariņu laikā uz liela ekrāna 
attēlos varēja vērot fonda tapšanu, 
kā arī noskatīties Viļa Lapenieka 
70. gadu dokumentārfilmu par 
fonda dibināšanu, ko reti kāds 
bija redzējis. Filmas sākumā skan 
Jana Sibēliusa brīnišķīgā mūzika 
dziesmai „Ved mani, Dievs, un 

menes.” Uzrunu viņš beidza ar 
vārdiem no Mateja evaņģelija: 
„Tad nu visu, ko jūs gribat, lai 
cilvēki jums dara, tāpat darait arī 
jūs viņiem. (7:12)”

Lielu pateicību pelnījusi Iveta 
Knese ar palīdzēm par 60 gadu ju -
bilejas svinību rīkošanu. Ik  viens 
viesis saņēma piemiņas velti – 
somu ar ciparu „60” un žurnālu, 
kuŗā aprakstīta ALPF vēsture no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Laikraksta Laiks redaktors Kārlis 
Rabācs reiz teicis: „Kāds gaišs 
saprāts fonda dibinātājiem bija 
iečukstējis ausī šo gudro padomu 
– necelt namu tikai šodienai, bet 
tā, lai tas, kalpodams šodienai, 
nemitīgā laika ritēšanā arvien 
kalpotu rītdienai.” 

Iespējams, nejaušas sakritības 
dēļ, fonda birojā 60 gados strā-
dājuši 60 darbinieku. Savu dalīb-
nieku ārstēšanai, nelaimes, nāves 
u. c. palīdzības gadījumos izmak-
sāti 58 miljoni dolaru! Tagad 
fonda biroja darbi rit nesalī dzi-
nāmi ātrāk un saimnieciskāk 
nekā jebkad agrāk, jo birojā ir 
jaudīgi datori.

Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšsēdis Jānis Students apsvei-
kuma runā atgādināja dziesmas 
vārdus: „Pa kuru laiku nosirmoja 
jūra, pa kuŗu laiku nosirmojām 
mēs… “

Paaudzes mainās, un tēvu vietā 
stājas dēli: fonda valdē sācis dar-
boties Gunāra dēls Dāvis, bet 
Filadelfijas brīvo latvju biedrību 
vada dēls Kārlis Bērziņš, un sa -
darbība starp abām organizācijām 
turpinās ne tikai tāpēc, ka uzvārds 
ir Bērziņš.

Informācija par palīdzības fon-
du atrodas mājaslapā www.LRFA.org

Daudz baltu dieniņu vēlot, 
 Laima Dzene

cība citam pret citu un palīdzības 
darba sācējiem un darba turpi-
nātājiem. Daži gan sakot: „Tas jau 
Bērziņa fonds”. Tā nepavisam 
nav, jo fondam ir valde, notiek 
vēlēšanas uz demokratiskiem prin-
cipiem, ir likumi, kuŗi noteikti 
jāievēro, revidenti visu pārbauda 
utt. ALPF visus 60 gadus ir bijusi 
stabila, uz organizāciju var pa  -
ļauties. Valsts vispārējās krizes 
laikā, piemēram, 2008. gadā, arī 
fondam bija grūtības, bet tomēr 
nekad nav pietrūcis naudas, ko 
izmaksāt.

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 

sēžu pirmos 17 protokolus. 
Aivars Osvalds atgādināja, cik 
liela nozīme laikposmā no 1964. 
līdz 1995. gadam bijusi 2x2 no  -
metnēm, kuŗās vairāk nekā 2000 
jauniešu papildināja latvisko iz  -
glītību. Pēc desmit gadu pār trau-
kuma nometnes darbību bija 
jāsāk no nulles. ALPF pirmais at -
 saucās un ievērojami palīdzēja. 
Kopš 2006. gada trijās 2x2 no   met-
nēs piedalījušies apmēram 400 
jaunieši, tostarp fonda biedri un 
jaunieši no Latvijas. Aivars aug-
stu vērtē 2x2 vadītāju sadarbību ar 
fondu, un gada beigās jaunā lat -
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Sakarā ar Latvijas vēsturē 
nozīmīgo dienu – 4. maiju –, 
kad pirms 21 gada izšķīrās 
Latvijas liktenis un bez asins 
izliešanas tika atgūta valsts 
neatkarība, uz Ameriku ir at -
ceļojusi ceļojoša mākslas iz -
stāde, kuŗu patlaban var aplū-
kot Čikāgā. Tā nav Latvijas 
Kultūras ministrijas noorga-
nizēta, bet gan tapusi Latvijas 
kultūras izpausmēs informētas 
un ieinteresētas privātpersonas, 
turklāt sveštautieša, iniciātīvā 
un īstenojumā. Kā iespaidīgi 
izdotajā izstādes katalogā mi -
nēts, to noorganizējis Hamid 
Ladjevardi sadarbībā ar grupu 
„Latvian Transatlantic Orga-
nization”, Latvijas Saeimas 
Ārlietu komisijas priekšsēdi 
Ojāru Kalniņu, Latvijas sūtni 
ASV Andreju Pildegoviču un 
Zani Reķi. Izstādes Goda 
komitejā minēti arī ASV parla-
menta „Baltic Caucus” darboņu 
vārdi John Shimkus un Dennis 
J.Kucinich, kā arī jau minētie A. 
Pildegovičs, O. Kalniņš un 
Latvijas sūtnis Apvienoto Nā -
ciju organizācijā Normans 
Penke. Mākslas darbu izrau-
dzīšanas komitejā darbojušās 
mākslas zinātnieces Helēna 
Demakova, Irēna Bužinska 
(Latvijas Nacionālais mākslas 
mūzejs), Sirje Helme (Igaunijas 
mākslas mūzejs), amerikāņu 
lietpratējas Dr. Alla Rosenfeld 
un Eleanor Heartney (kataloga 

No Latvijas atceļojusi izstāde
priekšvārda autore). Izstāde 
īstenojusies vērienīgu dāvi nā-
jumu rezultātā, un tai līdzi ceļo 
mākslinieka Ojāra Pētersona 
gaumīgi noformēts, informā-
tīvs katalogs cietos vākos, kuŗā 

mākslas zinātnieks Dr. Marks 
Svēde. (Ar autoru personīgi 
iepazinos jau Trešās Atmodas 
laikā viņa latviešu mākslai 
veltītā maģistrantūras darba 
sakarībā; iesaistīts akademiskā 

darbā šeit, 
Amerikā, viņš 
sa  rakstījis dau-
dzas publi kā ci-
jas par mākslu 
Lat vijā, pēt nie-
cības nolūkos 
arī daudzkārt 
uz   turējies Lat-
vijā.) Nebūšu 
maldījusies teik-
dama, ka no iz -
stādei dāvi nā-
tajiem līdzek-
ļiem lielu daļu 
paņēmuši izcilā 
kataloga ie  -
spied darbi – 
turklāt katalogu 
saņem katrs iz  -
stādes apmek-
lētājs par brīvu! 
– bet, manuprāt, 
dokumentējošā 
grāmata ir vēr-
tīgs ieguldījums 

mākslas vēstures fondā. 
Patlaban Čikāgā skatāmā 

izstāde pirms tam apciemoja 
Vašingtonu, bet to atklāja 
Ņujorkā 2. aprīlī ņujorkiešu „ 
senīgajā” iestādījumā „The 
Na tional Arts Club” telpās, kur 
19. g.s. beigu greznība uzrunā 

no ikviena sienas paneļa un 
kāpņu telpām. Zāle, kuŗu izīrē 
izstādēm (arī mazākiem kon-
certiem, diskusijām) gan ne  -
kādu greznību nepauž, ne arī 
modernizētus uzlabojumus, un 
patiesībā izstādēm, kuŗās pie -
dalās lielformāta gleznas, maz 
piemērota (pāris gleznām bija 
pat pietrūcis vietas).

Izstādes atklāšana Ņujorkā 
bija pulcējusi daudz apmeklētēju 
kā no latviešu, tā amerikāņu 
vidus. Dzirdējām vairākus ar 
izstādes tapšanu saistītus ru -
nātājus, to vidū Hamid Lad-
jevardi, mūsu vēsturniekus un 
esejas autoru Dr. Marku Svēdi.

Izstādes pieteikuma virsrakstā 
Laikā „naglas vārds” bija 
„mākslas pērles”, kas tūdaļ 
varēja šķisties pārspīlējums. 

Un tomēr tur bija nenolie-
dzamas pērles – Miervalža Poļa 
darbi no pagājušā gadsimta 
70.–80. gadu mijas, vienīgi tie 
chronoloģiski neatbilst tam, ko 
izstāde tiecas reprezentēt – pat-
laban notiekošo. Šo piebildi 
neievērojot, nevar neizcelt 
Miervalža Poļa mistisko, sīk-
daļās izstrādāto, it kā renesanses 
gaisotnes apaugļoto (kaut 
daudz kārt redzēto) „Kurzem-
niece un vanags”(1980), kuŗas 
mistiskais gaismojums un gan-
drīz ar apsēstību izslīpētais 
gleznojums paņēma savos val-
gos ne vienu vien aplūkotāju, 
īpaši sveštautiešus. Vēl pie 

„pērlēm”gribētos pieskaitīt 
Harija Branta izsmalcinātosd 
portretus ogles zīmējuma tech-
nikā, kas saistīt saistīja ar 
sīkdaļās izstrādāto vaibstu 
tvērumu, bet vēl jo vairāk ar 
suģestējošo izteiksmes inten-
sitāti. Sava veda pērle ir Ievas 
Iltneres smalki izgleznotais 
pussireālais horizonta un mē -
ness sirpja pretnostatījums mis-
tiski gaismotā tukšā ainavā, 
kurpretim visas pārējās viņas 
techniski slavējamās gleznas 
„atsaldē” ar savu kalkulēti 
atsvešināto tēlainības risinā-
jumu. Siltu iejūtību pauda 
Andŗa Eglīša lielie sadzīves un 
dabas tiešamības atainojumi, 
veikti mīkstā, atraisītā otas 
pieskārienā. Pilnīgā pretstatā, 
bet ietekmīgā veikumā gailēt 
gailēja pārdrošos krāsu pretme-
tos tapušie Daigas Krūzes 
„Dzīvnieki”. Izmantojot eļļas 
krāsas un citus materiālus, 
respektējamas ģeometrizētas 
abstrakcijas sniedzis Kaspars 
Brambergs, kamēr Leonards 
Laganovskis  savās  smalki ra  -
sētajās „tribīnēs” liek minēt 
polītiski izvirzītus zemtekstus. 
Divu autoru Ingas Melderes 
un Ernesta Kļaviņa darbu ie  -
kļaušanu izstādē vedas uzlūkot 
par „kurātoriālu nodevu” tam, 
ko pieņemts uzlūkot par no -
zīmīgu mākslu.

Eleonora Šturma

ievietoti kvalitātīvi krāsaini visu 
izstādes autoru darbu attēli un 
mākslinieku īsbiografijas. Ka -
talogā lasāma vairāku lappušu 
gaŗa, izsmeļoša eseja, kuŗasa 
autors daļējas latviešu cilmes 

Šogad skaisti un ilgi ziedēja 
tulpes un narcises, ar rūgten-
saldo smaržu mūs ilgi priecēja 
ceriņu violetie ziedi! 

Čikāgas latviešu vīru koris 27. 
aprīlī dziedāja AABS konferen cē 
Ilinojas universitātē, pārstā vot 
Baltijas valstis. Koŗa pro   grammā 
bija sešas latviešu dziesmas – V. 
Kaminska „Lat vijai” (J. Sirmbār-
dis), P. Līcītes „Jātnieciņa dēliņš 
biju”, E. Meln gaiļa „Bij man vie-
nas rozes dēļ”, M. Vārpas „Ai, jel 
manu vieglu prātu”, R. Paula 
„Kurzeme” un „Es vējā saucu” (J. 
Peters). Kon certā piedalījās arī 
lietuviešu vīru ansamblis „Dai -
na  va”, jau nās, skanīgās balsīs 
dziedot savas tautas iemīļotās 
dziesmas. Divas dziesmas abas 
vīru grupas dziedāja kopā, vienu 
latviešu – „Kur tad tu nu biji, āzīti 
manu” un vienu lietuviešu valodā 
– „Ant kalno karklai”.

Normennenes Singing Society 
ielūdza vīru kori 28. aprīlī pie -
dalīties „Dziesmotā vakarā” 
(Wellington, Arlington Heights), 
un koristi diriģentes Māras Vār -
pas vadībā nodziedāja V. Kamin-
ska „Latvijai”, R. Paula „Kurzeme” 
un „Kur tad tu nu biji”. Pro -
grammā bija arī divas kopdzies-
mas – F. Šūberta Sanc tus diriģēja 
Māra Vārpa, I. Ber lina God Bless 
America – diri ģents Čarlzs Kesels 
(Charles Kessel), klavieŗpava dī-
jumu spēlēja pianiste Una Stroda. 
Pēc koncerta koristi pakavējās 
vakariņās, skanot deju mūzikai. 

Čikāgas vīru korim par tradi-
ciju kļuvis piedalīties Daugavas 
Vanagu apvienības Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojumā, kas 

Čikāgas latviešu vīru koŗa pavasaŗa koncertsezona

šogad notika 5. maijā. Ko  risti 
daudz laika pavadījuši mē  ģi nā-
jumos, un koncertā bija jūtams 
rezultāts, viņu dziedātās 12 dzies-
mas klausītājus ļoti iepriecināja. 
Lielu pateicību pel nījusi pianiste 
Daina Borģiele, viņa palīdzēja 
korim sagatavoties koncertam 
un spēlēja pavadījumu 28. aprīļa un 
5. maija koncertā. Paldies jau  najam 
koŗa priekšniekam Ai   va ram 
Osim, koŗa krustmātei Valijai 
Galeniecei par labi iz   devušos 
izlozes sagatavošanu. Ar skaistu 
rožu pušķi tika sumināts līdz ši-
nējais koŗa priekš nieks un gados 
vecākais korists Juris Valainis. 
Viņš korī arī visilgāk dziedājis. 
Līdz vēlam vakaram turpinājās 
sarunas ar viesiem pie klātiem 
galdiem un skanēja dziesmas.

Čikāgas latviešu vīru koris dziedāja AABS konferencē Ilinojas 
universitātē 27. aprīlī

Miervaldis Polis. Kurzemniece 
un vanags

Čikāgas latviešu vīru koris 30. martā dziedāja 30. dziesmu festivālā igauņu namā Ciānas draudzes dievkalpo ju mā 
Mātes dienā 13. maijā koristi no -
dziedāja divas dziesmas un 19. 
maijā apsveica Latvijas valsts 
prezidentu Andri Bērziņu. 

Čikāgas vīru koris 4. jūlijā pie -
dalīsies XIII latviešu vispārējo 
Dziesmu svētku ASV atklāšanas 
koncertā Milvokos. Pirms svēt-
kiem paredzēti daudzi mēģinā-
jumi. Vēlēsim vīriem veselību un 
izturību. Darbaprieka un mīles-
tības uz dziesmu viņiem netrūkst.

Vīru koris jau ielūgts dziedāt 
baptistu draudzes gada svētkos 
14. oktōbrī un 2013. gada 29. 
martā 33. skandinavu koŗu fes-
tivālā igauņu namā. 

Lai viņiem veicas! Aicinām 
visus Čikāgas latviešus šos kon-
certus noklausīties. 

 Skaidrīte Cukura
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Skolas izlaidums 2012. gadā

Šogad 13. maijā atteicām dēla 
līdzdalību futbola turnīrā, lai 
tiktu uz Klīvlandes latviešu sko-
las izlaidumu tieši Ģimenes un 
Mātes dienā. Man tas ir prin-
cips. Sporta sacensību vēl būs 
daudz, Mātes diena ir tikai reizi 
gadā. Turklāt bērni „slepus” 
gatavojās šim sarīkojumam, 
tēvam atkārtojot iemācītos 
„pantiņus”. Latviešu skolas 
izlaidums arī svarīgs! Visu gadu 
esam agri cēlušies un vēlušies 
tās divarpus stundas uz Klīv-
landi (vienā virzienā), lai bērni 
tiktu uz latviešu skolu, un tagad, 
kad tik daudz jūdžu braukts, 
gatavotas maizītes, bērni „mo -
cīti” ar mājas darbiem, gribējās 
baudīt skolas mācība gada bei -
gu „augļus” – redzēt bērnu 
liecības!

Gaišā diena sākas ar brīnišķī-
gu dievkalpojumu draudzes 
dievnamā, kuŗā aiz Latvijas 
karoga mūsu skolas bērni 
iesoļoja latviešu tautastērpos. 
Karogu nesa šā skolas mācību 
gada vienīgais absolvents An -
drejs Albertiņš – slaids, glīts un 
smaidīgs! Dievnamu pildīja 
možu dziesmu skaņas, un 
mācītāja Sarma Eglīte, svētrunai 
par pamatu izmantodama 98. 
psalmu („Dziediet tam Kungam 
jaunu dziesmu!”), runāja par 
mīlestību, ģimeni, ka no mums 
Dievs vēlas dzirdēt „jaunu 
dziesmu”. Draudzes locekļi un 
skolēni ar saviļņojumu noklau-
sījās fragmentus no Jāzepa Vī -
tola klasiskās koŗa dziesmas 
„Gaismas pils” un Mārtiņa 
Brauna populārās dziesmas 
„Saule, Pērkons, Daugava”, kas 
tautā ļoti iemīļota. Mācītāja 
aicināja „bagātināt dziesmu 
pūru Die vam; šai pūrā meklē-
jam aizvien ‘jaunas dziesmas.’ 
Un savās ģi   menēs meklējam 
jaunus veidus, kā citam citu 
iepriecināt.” 

Mācītājas Sarmas uzrunas 
draudzei un īpaši bērniem ir 

Lai atskan jauna dziesma!
Izlaidums Klīvlandes latviešu skolā, Ģimenes un Mātes dienas svinības

vienmēr labi pārdomātas un 
sirsnīgas; zinu, ka mani bērni 
tās vienmēr uzmanīgi uzklausa, 
un mūsu mazā Marija bieži 
paceļ rociņu, vēlēdamās kaut ko 
pateikt vai atbildēt uz mācītājas 
jautājumiem bērniem.

Pēc dievkalpojuma visi de -
vās uz sarīkojuma zāli. Anita 

ziediem. Izlaiduma svinības 
ievadīja Inga Reineka, viena no 
Klīvlandes latviešu skolas pār-
zinēm. Viņa paziņoja, ka skolas 
šā gada bērnu dievkalpojumu 
kollektes nauda tiek ziedota t. s. 
„alternātīvajai ģimenei Zvan-
nieki” Latvijā, ar ko mācītājai 
Sarmai Eglītei ir draudzīgi 

dzīvoja trīs gadus, tur strā  dā-
dama un bāreņiem būdama 
mātes vietā no 2004. līdz 2007. 
gadam. 

Sirsnīgi pateicības vārdi tika 
veltīti Ivetai Grantai. Viņa ga -
diem ilgi mēroja tālo ceļu no 
savām mājām Hiljardā (Hil-
liard), lai viņas bērni Larisa un 
Aksels varētu mācīties latviešu 
skolā. Iveta daudzus gadus 
palīdzēja sagatavot Ziemsvētku 
ludziņu un skolai daždažādi 
nākusi talkā, arī mācot ticības 
mācību un Latvijas vēsturi. 
Šoreiz Iveta un viņas ģimene 
nebija ieradusies un rudenī 
vairs nebrauks, jo nu jau bērni 
ir izauguši. Pietrūks viņas 
enerģijas un palīdzības.

Uzzinājām, ka izlaiduma un 
Ģimenes dienas sarīkojuma 
galvenā saimniece ir baznīcas 
lieliskā ērģelniece Līga Ze  -
mesarāja. No virtuves plūda 
kārdinošas smaržas.

Sākas jaukais sarīkojums. 
Vispirms bērni savas māmiņas 
pie rokas uzveda uz skatuves. 
Visas stāvējām, bērnu ielenktas. 
Un tad bērni māmiņas pa vie-
nai veda un sēdināja uz skaisti 
izrotāta krēsla un skandēja tau-
tasdziesmas par mātes lomu 
cilvēka dzīvē. Visi bērni savu 
sakāmo bija iemācījušies no 
galvas, un tas ļoti aizkustināja 
– lūkoties savam bērnam acīs 
un dzirdēt skaistos tautasdzies-
mas vārdus. Pēc tam mums 
pasniedza krāšņus puķu puš-
ķus. Fonā skanēja latviešu kok-
ļu maigās skaņas. Burvīgi iz -
domāts! Šie mīļie bērnu apsvei-
kumi radīja tik gaišu noskaņu.

Mazākie, pirmskolas bērniņi, 
lieliski nodziedāja vairākas tau-
tasdziesmas par pasauli un tās 
radītāju Dievu. Tautasdejas de  -
joja visi skolēni, un tās izdevās 
brīnišķīgi! Varēja redzēt, ka 
bērniem patīk dejot, it sevišķi 
mazajām meitenēm. Pie pults 
pienāca skolas otrā pārzine 

Nora Renerta un atgādināja, 
ka šis ir Klīvlandes latviešu sko-
las 61. izlaidums. Ir patiešām 
jābrīnās, ka skola un bijusī trim-
das sabiedrība tik ilgi notu rē-
jusies. Viņa arī paziņoja, ka 
vairāki Klīvlandes latviešu sko-
las skolēni piedalījušies Ame-
ri kas latviešu apvienības t. s. 
Rumaka lasīšanas akcijā. Linda 
Kaņepa, Elisa Renerta, Tālivaldis 
Bērziņš, Daina Renerta un 
Matīss Reineks saņēma naudas 
balvas par piedalīšanos. Beidzot 
visi bērni saņēma liecības. 
Varam būt gandarīti – mūsu 
bērni ir labi mācījušies.

Priekšā nostājās absolvents 
Andrejs Albertiņš un skaidrā, 
labā latviešu valodā uzrunāja 
klātesošos, pateikdamies par 
skolas devumu. Viņš iepriecinā-
ja mūs ar savu labi sagatavoto 
runu un vijoļspēli. Lai Andre-
jam veicas skolā, studijās, un 
cerēsim, ka viņš paliks pie lat-
viešiem lielajā, plašajā ASV! 
Andreju apsveica Klīvlandes 
latviešu organizāciju – biedrī-
bas, pensionāru, Daugavas Va -
nagu apvienības, kreditsa bied-
rības un draudzes pārstāvji. 
Visiem prieks par mūsu jau-
niešiem, kuŗi mācījušies latviešu 
skolā.

Pēc runām varējām patērzēt 
un doties pie bufetes, kur visiem 
uz šķīvjiem galvenā saimniece 
Līga un viņas palīgi uzlika 
sātīgo, gardo „gana rausi” 
(Shepherd’s Pie) ar piedevām. 
Bērnu vecāki bija sagādājušas 
lieliskus saldos ēdienus.

Rudenī skolā aktīvi piedalī-
sies tikai 13 ģimenes. Latviešu 
skaits Klīvlandē turpina sarukt. 
Taču šie jaukie sarīkojumi lie-
cina, cik svarīga daudzām 
Amerikas latviešu ģimenēm ir 
saite ar latvietību. Mums noteik-
ti jāmeklē „jauna dziesma”, lai 
nenovecojam!

Rita Laima Bērziņa

Rīgas (90.) skautu un Zilā 
kalna (4.) gaidu vienības 2012. 
gada 26. februārī svinēja savus 
63. gada svētkus Ņujorkas drau-
dzes Jonkeru dievnamā ar svēt-
ku dievkalpojumu, aktu, gads-
kārtējo lugas izrādi, svētku mie-
lastu un saviesīgu pēc pusdienu.

Atklājot dievkalpojumu, 
skauti un gaidas svinīgi ienesa 
vienību karogus un pa dievkal-
pojuma laiku jaunieši nostājās 
pie karogiem sardzē. Svētku 
sprediķi iesākot, mācītājs Juris 
Saivars satrauca draudzi ar 
skaļu svilpienu, mudinot drau-
dzi būt modrai sprediķa laikā. 
Mācītājs sprediķī uzsvēra kris-
tīgās ticības mūžīgās dzīvības 
svētību un illustrēja, ka tā ir 
īsta, vēlama un iespējama. 

Svētku akts norisinājās diev-
namā tūlīt pēc dievkalpojuma. 
Vecāku padomes priekšsēde 
Gita Grūbe-Berga pirmā uz -
runāja klātesošos. Viņa sirsnīgi 

Rīgas (90.) skautu un Zilā kalna (4.) gaidu vienības svin
63. gada svētkus!

pateicās visiem vecākiem un 
labvēļiem par lielo atbalstu un 
pateicās arī vadītājiem par lielo 
darbu, kas bija paveikts darbības 
gadā. 

Sekoja apsveikumi no latviešu 
skautu un gaidu priekšniekiem. 
Pirmais sveica latviešu skautu 
priekšnieks vadītājs Pēteris 
Ai vars, viņš piešķīra skautu 
kustības pateicības balvu “Sau-
līte” trim vienības darbiniekiem 
Ilzei Bārs, Ilzei Kancānei un 
Jānim Bungam. Latviešu gaidu 
priekšniece Nora Aivara ap  svei-
kumā pieminēja latviešu gaidu 
kustības 95. gada jubileju (pa -
saules gaidu 100. gada jubileju) 
un latviešu gaidu kustības di -
binātāju vadītāju Vilhelmīni V. 
Vilku. Vad. Aivara stāstīja, ka 
visur pasaulē gaidas cenšas šo 
lielo jubileju svinēt un pieminēt, 
īpaši labus darbus veicot.

Ņujorkas ev. lut. draudzes vār-
  dā Baiba un Magnuss Kļaviņi 

izteica atbalstu skautiem un 
gaidām, novēlot “Dieva palī-
dzību un žēlastību.” Abas vie-
nības Ņujorkas latviešu organi-
zācijas padomes vārdā apsveica 
Baiba Pinne un novēlēja čaklu 
darbību nākotnē.

Rīgas (90.) skautu vienības 
priekšnieks Reinis Sīpols snie-
dza pārskatu par pērngada pa -
nākumiem. Skautiem pievieno-
jas jauni palīgspēki, vadītājiem 
pievienojas Aldis Jātnieks un 
vadītāja palīgi Aivars Bārs, Jānis 
Bungs un Ainis Nollendorfs. 
Vienībā darbojās 19 mazskauti, 
11 skauti, 12 roveri un 12 
vadītāji.

Zilā kalna (4.) gaidu vienības 
vārdā vadītāja Kristīna Putene 
pastāstīja par pagājušā gada 
gaidu nodarbībām un panā  ku-
miem. Zilā kalna (4.) gaidu vie-
nībā darbojās 11 guntiņas, 8 
gai das, 8 lielgaidas un 10 
vadītājas.

Par abu vienību darbību va -
dītāja Inta Šķinķe bija sakopo-
jusi video izrādi. Izrādē tika 
parādīti attēli no skautu-gaidu 
slēpošanas izbraukumu Shaw-
nee kalnā Pensilvānijā, no 2011. 
gada pavasaŗa nometnes “Līgo! 
Līgo! Līgo!”,  kur jaunieši sēja 
jāņusieru, pina vainadziņus un 
svinēja Jāņus. Vad. Šķinke stās-
tīja un rādīja skatus no vasaras 
sirojuma par Delavēras upes 
ieleju, skautu-gaidu zirgu jā -
šanas apmācību un ekskursiju, 
karogu sardzi 18. novembŗa 
aktā un roveru un lielgaidu 
sagādāto un uzstādīto Jonkeru 
baznīcas Ziemsvētku eglīti. Bija 
arī attēli no 2011. gada jūnija 
Ņujorkas ev. lut. draudzes Kat-
skiļu īpašuma mācītāja Richar-
da Zariņa ēdamzāles iesvē tī-
šanas, kur piedalījās vienību 
pārstāvji. Beigās bija arī epizodi 
no Latvijas televīzijas un tīmek-
ļa raidījuma, kur Latvijas valsts-

svētkos Ņujorkas skauti un gai-
das izteica apsveikumus Latvijas 
dzimšanas dienā. 

Pēc video izrādes no dievna-
ma svinīgi iznesa karogus un 
dalībnieki devās lejas telpās, kur 
tos pacienāja ar jubilejas mie-
lastu. Tad notika  izrāde “Raibā 
Pasaka”. Lugas autore ir vad. 
Maija Laiviņa, un tās pamatā ir 
Imanta Ziedoņa pasaka.  Lugas 
režisors un skatuves dekorāciju 
autors bija vad. Mārtiņš Putenis. 
Skatītāji bija lielā sajūsmā par 
jauniešu izrādi. 

Pēc izrādes risinājās savie sīga 
pēcpusdiena ar bērnu kar nevālu 
un izlozēm. Vienības sirsnīgi 
pateicās visiem dalīb niekiem, 
labvēļiem un viesiem, kuŗi bija 
pielikuši roku, lai gada svētki 
labi izdotos.

Rīgas (90.) skautu
vienības priekšnieks

Reinis Sīpols

Zvirgzde un Ieva Ragaine ska-
tuves aizkarus bija rotājušas ar 
lieliem, dekorātīviem papīra 

sakari. Zvanniekus savulaik 
izveidojis mācītājs Juris Cālītis. 
Mācītāja Sarma Zvanniekos 
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Dace Micāne Zālīte
 
Tas bija sen,1898. gadā, viņa 

bija maza meitene. Viņa  skrai-
dīja pa Grobiņas mazpilsētas 
ielām,  tērpusies kādā gaišā zīda 
kleitā, draiskojās dārzā vai ziedu 
pļavā, izbaudīdama, kā zāle ku -
tina kāju pēdas. Droši vien tā 
bija, jo Zenta bija Grobiņā mī -
lētā un cienītā dakteŗa meita. 
Un tad viņa, iespējams, pavēr-
susi skatu uz debess plašumiem, 
skatījās Kurzemes mākoņos – 
kuplos kā Rucavas sievu tau-
tastērps vai saulrieta krāsā  
košos kā Nīcas  sievu oranžie 
brunči.

Saule un mazā meitene – 
pirmā apjēgsme par dzīvi. Kas 
gan to būtu zinājis, ka šādi reiz 
sauksies Zentas Mauriņas dzīves 
dienasgrāmata – “Manas saknes 
ir debesīs”, kas izdota 1980. ga -
dā, jau  pēc autores nāves.

Atrodoties zem šīm debesīm, 
cerot izjūtās satikt Rakstnieci, 
man gribas teikt: “Tavas saknes, 
Zenta, sākās Kurzemē, Grobiņā, 
mazpilsētā, kur saimnieki au -
dzēja gurķus un veda tos uz 
Liepāju pārdot. Tavas saknes 
bija Grobiņas doktorāts, Tavs 
tēvs dakteris Roberts Mauriņš. 
Tu atmiņās stāsti, ka viņš zinājis 
teikt latviešu tautasdziesmas un 
pasakas tikpat skaisti kā grieķu 
mītus un pat salīdzināja latviešu 
mītoloģiju ar grieķu mītoloģiju.”

Esmu ieradusies Latvijas maz-
pilsētā, uzzinājusi par to, ka 
bijušajā Grobiņas doktorātā, 
tagad Rakstnieces mūzejā, ir 
vērtīgs papildinājums  –  tur at -
 klāts bronzas cilnis – portrets 
“Zenta Mauriņa – ģimnaziste”, 
ko veidojusi tēlniece Vija Dzin-
tare. Tajā attēlota jauna meitene, 
kupliem matiem, kas saņemti ar 
lenti, ar acu skatienu, kas veŗas 
tālumā. Tāda viņa bija sava dzī-
ves vilciena pirmajās pieturās, 
un arī bronzā veidotais paraksts 
Zenta ir izveidots, atdarinot 
rakstnieces rokrakstu. 

Kā rakstniece pati izsakās 
grāmatā “Tālā gaita” (1955) – 
ģimnazija bija viņas laimīgākais 
dzīves periods ar lielām alkām 
dzīvot, izglītoties, sasniegt jau-
nus garīgus apvāršņus, atrodo-
ties pārējo Liepājas ģimnāzijas 
meiteņu draudzības lokā, esot 
apbrīnotai un dāsni saņemot 
viņu sirsnību un biedriskumu. 
Jaunās ģimnazistes izcilais prāta 
un zināšanu līmenis, kā arī ga  -
rīgā stāja raisīja cieņu un ap  -
brīnu pret sarežģītajam liktenim 
nolemto meiteni ratiņkrēslā.

Ģimnaziju Zenta absolvēja ar 
zelta medaļu un ar visu savu 
būtību tiecās izglītību turpināt. 
Grāmata “Tālā gaita” ir Zentas 
bērnības māju  un tajā dzīvoto 
likteņu piemineklis. Šodien 
Zen tas Mauriņas bērnības māja 
– agrākā Grobiņas doktorāta 
ēka – ar tās senajām mūŗa sie -
nām un logiem, kas pavērsti uz 
ielas pusi vai dārzu, savukārt  ir 
grāmatas “Tālā gaita” dzīvs pie-
 mineklis, kas rakstnieces – filo-
zofes vaibstiem ļauj atklāties tik 
cilvēciskiem, skaistuma un dzī-
ves alku pilniem.

Lielajā istabā blakus melnam 
kabineta flīģelim ir novietota 
relikvija – rakstāmmašīna, uz 
kuŗas pārrakstīts  “Tālās gaitas” 

„Manas saknes ir debesīs”
Atceroties Zentu Mauriņu

manuskripts un citas grāmatas, 
kas izdotas Zviedrijā,Vācijā, 
latviešu apgādos Ņujorkā un 
Toronto. Būdama mēma lieci-
niece, rakstāmmašīna ar pri  vāt-
sekretāres Irēnas Mellis palī-
dzību iemūžināja rakstnieces  
spožos un sāpīgos pārdomu un 
atmiņus pierakstus, lai tie no  -
nāktu pie katra no mums, kas 
meklē un iepazīst ceļu uz Zentas 
Mauriņas radošo dzīvi.

Ieklausoties mūzeja vadītājas 
Maijas Rolovas stāstījumā un 
domās, laikmeta liecībās un at  -
miņās, izstaigājot mūzeja ma  zās 
istabas, sajūtams rakstnieces 
gars. Mūzeja ēka ir ne tikai vieta 
ekspozī ci-
jai, kas pie-
t u v i n ā t a 
l a i k m e -
tam, kuŗā 
dzīvi va   dī-
ja Grobi-
ņas dakte-
ŗa Mauriņa 
ģ i m e n e . 
M ū z e j s 
grib augt 
un veido-
ties par ga  -
rīgu cen-
tru, kas at  -
tīsta un ie  -
d z ī v i n a 
Z e n t a s 
Mauriņas 
f i l o z o -
fiskos un 
humānos 
u z s k at u s 
par cilvē-
ku un viņa 
v i e t u 
pasaulē un 
to, kā kopt 
un uzturēt 
savu garīgo 
vertikāli.

Grobiņas 
doktorāts 
bija Zentas 
īstās mājas, 
s ā k u m s , 
agrā gaita , 
ko viņa pie-
d z ī v o j a , 
līdz 5 ga -
diem esot 
tāda pati 
kā mēs visi 
– skrienot, 
d e j o j o t , 
ejot. Un tad 
slimība to 
a t ņ ē m a , 
visu mūžu 
bija jā   mā-
cās sadzī-
vot ar sekām, esot piesaistītai 
ratiņkrēslam. Tās bija mājas 
līdz laikam, kad ar vilcienu 
Liepāja – Rīga Zenta dodas stu-
dijās uz Latvijas Universitāti. 

Mūzeja vadītāja Maija stāsta: 
“Kad ģimene ieradās  Grobiņā,  
Zentai bija pusgads, ģimenē  vēl 
auga četras meitas un dēls. Tēvs 
bija mācījies Tēbatā, stažējies 
Berlīnē, māte Melānija – izcila 
pianiste. Zenta ar māti runāja 
vāciski un, piesaistot Liepājas 
simfoniskā orķestŗa mūziķus, 
Melānija rīkoja mūzikālus va -
karus, ko vietējie vīpsnājot dē -
vēja par daktera kundzes mūzi-
kālajām orģijām. Dr.Mauriņu 

Grobiņā dievināja, un ilgus ga   dus 
viņš tika saukts par labo dakteri. 
Zenta bija “labā dakteŗa mīļā mei-
 tiņa”, savukārt  Melāniju Mauriņu 
vietējie īpaši neiere dzēja, varbūt 
tāpēc, ka viņa latviski nerunāja, 
un viņas dēļ ma   zajam mazbā-
nītim, kurš kursē ja līnijā Liepāja 
– Aizpute, bija Grobiņas stacijā 
allaž jāuzkavējas ilgāk, jo “labā 
dakteŗa” kundze atkal kavēja.

1903. gadā četru gadu vecumā 
ar cukura diabētu nomira Mau-
 riņu jaunākais dēls Verners, arī 
vecākā meita Irēna šķirās no 
dzīves  ar šo slimību. Tajā pašā 
gadā ar poliomelītu saslima 
Zenta…”

bet, kad dakterim Mauriņam 
jādodas pie pacientiem uz 
tuvākām  muižām,  pie durvīm 
piebrauc lepni rati ar diviem 
zirgiem, jo ar vienu zirgu Kur-
zemē brauc tikai čigāns. 

Vizītes uz apkārtnes muižām, 
kad tēvs ņem meitu līdzi, Zentai 
ir skaists piedzīvojums,tā ir sa -
tikšanās ar pasauli, kad ceļš 
vijas gar jūru un tēvs gādīgām 
rokām mazo Zentu ieceļ meža 
sūnājā: “Žņaudzējs, kas kopš va -
kardienas mani smacēja nost, 
lēni atkāpjas. Iespiežu nakts rau-
dās sapampušo seju mīkstajās 
sūnās. Kas par brīnišķu smaržu! 
Ne toreiz, ne šodien neprotu iet-

vert vārdos 
šo dzimtās 
zemes un 
saules pie -
s t r ā v o t o 
silto dvašu. 
Bet vienu gan 
zinu: kas to 
nav sajutis, 
nekad nav 
bijis laimīgs. 
Akmens no -
veļas no sirds, 
kad rokā tu -
ru trauslos 
kā smalka 
p orce l āna 
v e i  d o t u s 
melleņu zie-
dus un sa  -
jūtu starp 
p i r k s t i e m 
s a b e r z t a s 
p a p a r d e s 
s v a i g o 
spirdzinošo 
elpu.” (“Tālā 
gaita”)

Bet kā lie -
lākā harmo-
nija, ko mei-
tene izjutu-
si zem šīs 
mājas jum-
ta, ir Lie pā-
jas simfo-
niskā or  -
ķes tŗa di  -
riģenta tē  -
voča Hansa 
viesošanās 
un mū  zi-
c ē š a n a , 
draudzība 
un mīles-
tība, kas 
ro  das starp 
mūziķi un 
mazo mei-
teni. 

Bērnības 
atmiņās kā 

gaišs mažors skan atmiņu rin-
das par Zentas Mauriņas māti. 
Dzīvei mātes mājās rakstniece 
dod apzīmējumu “simfoniskais 
dzīves stils” – arī šis ir virziens 
un veids, kā turpmāk veidot 
mūzeja šodienu, jo Vāgnera, 
Šūmaņa, Bethovena, Šopēna 
mūzika doktora mājās bija ne  -
atņemama sastāvdaļa, tai itin 
dabiski pievienojās putnu dzies-
mas mājas dārzā un ziedi, kuŗus 
māte audzēja dārzā, lai ar tiem 
rotātu  māju.

Mūzeja vadītāja Maija stāsta 
par apmeklētājiem: “Tie ir Gro-
biņas vecākā gadagājuma vie-
tējās inteliģences zieds, bieži 

viesi ir skolēni, kuŗiem jāmācās 
par rakstnieces daiļradi. Šeit 
labs materiāls, ko rādām inte-
resentiem, ir režisora Rodrigo 
Rikarda videofilma “Baltā spīts”. 
Ir videomateriāls ar Minsteres 
ģimnazijas bibliotēkas vadītājas 
Austras Rudzītes stāstījumu un 
rakstnieces personiskajām lie-
tām, kas glabājušās rakstnieces  
piemiņas istabā Minsteres ģim-
nazijā. Mūzeju apmeklē arī vācu 
tūristi, viņi atstājuši sirsnīgus 
ierakstus un novēlējumus viesu 
grāmatā. Liepājas teātŗa aktieŗi 
Ilga Martinsone un Jānis Dreib-
lats izveidojuši izrādi “Vienoti 
dvēselēs”, ar to viņi viesojušies 
gan skolās, gan izrādījuši mū -
zejā. Ir iecere uz rakstnieces 115 
gadu jubileju, kas apritēs 2012. 
gada beigās, veidot teātralizētu uz -
 vedumu no grāmatas “Tālā gaita” 
lappusēm, izmantojot arī Zentas 
Mauriņas saraksti ar dzejnieku 
Pāvilu Vīlipu. Savs stāsts ir par 
Jāni Akurateru un viņa lomu 
rakstnieces perso nī bas tapšanā. 
Zentai Mauriņai veltītais Jāņa 
Akuratera dzejolis izsaka šo 
cilvēku attiecību skaistumu:

Gaišā, kur tavi soļi nu,
Es viens, un sirds man trīs.
Kā ziedi dveš tavas atmiņas
 Un smejas debesīs.

Un mīļi ir klejot tā savvaļā,
Kad sirdij tik saldi un grūt,
Un tevi meklēt, mirdzošā,
 Un mūžam neiegūt.
Mūzejam ir sadarbība ar Jāņa 

Akurātera mūzeju Rīgā, un 
dzie dātāja Ieva Akurātere vieso-
jusies mūzejā ar mūzikālu snie-
gumu; arī nākotnē muzejs vēlas 
padziļinātāk stāstīt par Akurā-
tera un Mauriņas radošo kop-
darbību. Akuratera muzeja dar-
binieki uzsveŗ, ka bez Zentas 
Mauriņas nebūtu Jāņa Akura tera. 

Vēršoties pie avīzes Laiks la  -
sītājiem, Maija Rolova saka: 
“Gribu aicināt uzticēt mūzejam   
atmiņas, fotografijas, vēstules  
vai priekšmetus, kas saistīti ar 
Zentu Mauriņu. Mūsu mūzejs 
aug, veidojas, un ar katru lie  cī bu, 
ko iegūstam, paplašinās mūsu 
vēstījums. Varbūt kāds no lasī-
tājiem ir pazinis rakstnieci, kā -
dam, iespējams, atmiņās sagla-
bājies stāstījums par Zentas Mau-
riņas māsām. Ir zināms, ka vi  -
ņas dzīvoja Baltimorā – Helga 
Rolle un Helēna Frankviha (dzī -
vesbiedrs Aleksandrs Fran k-
vihs). Būtu interesanti uzzināt, 
kā veidojušies māsu likteņi. Un 
vēl: mums mūzeja rīcībā ir 
grāmata “Sirds mozaīka”, bet ir 
pazudis viens eksemplārs, kas 
bija izdots emigrācijā, ASV. Bū -
tu ļoti pateicīgi, ja kāds šo 
grāmatu varētu mūzejam uzdā-
vināt. Jēdziens Zenta Mauriņa 
ir ārkārtīgi plašs – tas ir vesels 
laikmets.”

MŪZEJA ADRESE:
ZENTAS MAURIŅAS 
PIEMIŅAS ISTABAS

LIELĀ IELĀ 84
GROBIŅA, LV 3430

LATVIJA 
E-PASTS:

ZMAURIŅA@GROBINASNOVADS.LV
TĀLRUNIS: 26191522

Mūzeja ekspozīcija iekārtota 
kādreizējā viesību telpā, blakus  
bija dakteŗa kabinets, kam ieeja 
bijusi arī no ielas. Mājā ģimene 
apdzīvoja 11 istabas. 

Lai gan pašreiz mūzejā ir iz -
veidota neliela ekspozīcija at -
bilstīgi laikam, kad tur dzīvoja 
Zenta, nākotnes perspektīvā ir 
lielas iespējas attīstīt tieši šo 
dokumentālo vidi, līdzīgi kā 
veidojot dekorācijas vēsturiskai 
filmai, kuŗā galveno lomu at -
veido Zenta, bet blakus rit dok-
torāta ikdienas dzīve. Ceļu pie 
ārsta mērojuši dažādi pacienti,  
nevienam netiek atteikts. Tie ir 
čigāni, ebrēji, mazturīgie ļaudis, 

Zentas Mauriņas pase 

Zentas Mauriņas piemiņas istabu pārzine Maija Rolova
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Rīgā grāmatu namā „Valters un 
Rapa” 24. maija pēcpusdienā 
pul cējās staltas dāmas un kungi 
no dažādām pasaules malām. 
„Autografu stūrītī” goda vietā 
greznojās jaunums – Martas Ne -
retas dzejoļu grāmata „Fantazijas 
dārzos”. Nelielajā grāmatiņā sar-
kanos vākos ar mazu tulpju zieda 
kausiņu uz tā autore autografu 
atstāt vairs nevar: pirms gada 
jūnija ziedonī 92 gadu vecumā 
stāja pukstēt viņas sirds. Grāmata 
veltīta bērniem – meitām Baibai 
Forsterei un Irisai Skultei un 
dēlam Paulam Grūbem. Viņi sa -

Martas Neretas fantazijas dārzi joprojām tiek apkopti
topošo aktrisi Agnesi Balto. 
Jauniete nolasīja četrus dzejoļus, 
pirmais no tiem „Ieklausies, kā 
liepas sarunājas” autores meitas 
Baibu un Irisu aizkustināja līdz 
asarām: šis dzejolis bija tapis tieši 
pirmās grāmatas „Oda Āgens-
kalna priedēm” atvēršanas dienā 
2004. gadā.

Ieklausies, kā liepas sarunājas
klusos vakaros pēc saules rieta,
ja tava sirds kā pielijusi druva,
zem liepām medus smaržās 
tava vieta. 
Grāmatas klajā laišanas svi-

nībās piedalījās daudzas korpo-

„S!P!K!” dalībniecēm, dāvāja maij-
puķītes no pašas dārza. Frīdas 
Grūbes draugi un radi pamanīja, 
ka maijpuķīšu pušķīši todien bija 
nolikti arī Brīvības pieminekļa 
pakājē.

Frīda Grūbe (dzejnieces vārdā 
Marta Nereta) dzimusi Zemgales 
pusē, un viņa visa mūža gaŗumā 
kopusi trīs dārzus: puķu dārzu, 
ģimeni un draugu saimi, kuŗā 
korporācijas Gundega meitenēm 
ir īpaša vieta. Frīdas Grūbes 
draugi prot atbildēt sirds siltu-
mam ar sirds siltumu: svētku 
brīdī rīdziniecēm Rudītei 

Jaunajā grāmatā dzejoļi sa  -
kārtoti trijās nodaļās, taču kā 
galvenā nenoliedzami dominē 
dabai veltītā lirika, arī patriotiskās 
un filozofiskās domas paspilgti-
na sirsnībā tvertie dabas tēli:

Zied gadi kā viršu vainags,
kuŗā sudrabu iesējis laiks,
pāri pakalniem, ielejām klājies
rudens krēslas plīvuris smalks,
šķiet, dienas gaist palsmainā miglā,
tik rīti kā rožu lauks plaukst,
no ceļiem, kas aizvijas tālē,
salds nemiers nenorimst saukt...
Frīdas Grūbes dzīvē bijis daudz 

skaistu ceļu, sešas reizes viņa pa  -

stājusi liecību par saviem iespai-
diem Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos:

Kad rudens nojautas ziemeļu 
dārzos un pļavās jau klejo,

krizantēmu ratos augusts 
pēdējās ardievas teic,

uz Ventūras saulaino krastu, ko 
Dienvidu ōkeans skalo,

plūst tauta no pasaules mājok-
ļiem, pulcēties steidz.

Vilnis aiz viļņa skauj plašās 
plūdmales smiltis,

pulku pulkiem tauta rakstainos 
ģērbos krastmalā stāj,

nāk tur sensenās Kurzemes, 

Smiltenes novada Variņu pa  -
gasta Variņu pamatskolas bib lio-
tēka saņēmusi kārtējo sūtījumu 
no bērnu grāmatu autora Andreja 
Zinberga Dienvidkalifornijā. A. 
Zinbergs skolai dāvinājis četras 
grāmatas, katru vairākos eksem-
plāros – „Stāsti un pasakas”, „Ro -
bins Huds”, „Minchauzena pie-
dzīvojumi” un „Paslēptās mantas 

Dāvana
Variņu pamatskolai

Variņu pamatskolas audzēkņi apskata Andreja Zinberga grāmatas 
ar Teodora Lilienšteina illustrācijām

sala”. Grāmatas illustrējis māksli-
nieks Teodors Lilienšteins, Dien-
vidkalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienības priekšnieks.  Vairākās 
grāmatās illustrācijas ir izkrāso-
jamas. Variņu pamatskolas direk-
tore Agrita Birkenšteina stāsta, ka 
bibliotēkā grāmatas var ap  ska tīt 
un lasīt ikviens interesants.

Deviņpadsmitā maijā San fran-
cisko draudzes namā bija iera-
dušies apmēram 60 kalifornieši, 
lai kopā ar mājniekiem piedalī-
tos šai skaistajā sarīkojumā. 

Draudzes nams no ārpuses 
izskatījās maza celtne, bet kad 
iegāju iekšā pa skaistām, latvis-
kiem rakstiem veidotām koka 
durvīm, skats pavērās uz lielu 
zāli. Galdi klāti ar sarkaniem un 
baltiem galdautiem, uz katra 
galda vāzēs rozes. Es zinu,  ka šī 
mazā DV kopa gadiem ilgi snie-
gusi lielu palīdzību Latvijas skolu 
audzēkņiem, bērnu vasaras no -

Ziemeļkalifornijas DV 60 gadu svinības
metnei un leģionāriem. Latvie-
šiem ir sakāmvārds “Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu”, šis sakāmvārds 
tieši attiecas uz Ziemeļkaliforni-
jas DV apvienību. Svētku runu 
teica Aivars Jerumanis,  vietējie 
mākslinieki bija sagatavojuši īsu 
programmu un saimnieces bija 
pūlējušās sagādāt ļoti bagātu cie-
nasta galdu.

Tā kā es biju šeit pirmo reizi, 
man izrādīja arī apakšējā stāva 
telpas. Uz vienas sienas māksli-
nieks Artūrs Langmanis ir uz -
gleznojis ļoti skaistu Rīgas siluetu. 
Visur var redzēt, ka latviešu 

amatnieki te ir pielikuši daudz 
rūpju un prasmi. Liels pārstei-
gums man bija, kad iegāju blakus 
telpā, mazā baznīciņā. Cik tā bija 
skaista! Ar trīskrāsu logiem, skais-
tu koka altāri un pašu amatnieku 
darinātiem soliem. Tiešām bija 
liels prieks un gods būt kali for-
niešu vidū šajā svētku dienā! 
Vēlu viņiem visiem vēl daudz 
gadus apmeklēt šīs skaistās tel-
pas, lai tur vienmēr skan latviešu 
valoda un latviešu dziesmas!

Irēne Ezeriņš

No kreisās: Kultūras akadēmijas Drāmatiskā teātŗa aktieŗa mākslas 
1. kursa studente Agnese Baltā, Baiba Forstere, apgāda „Pētergailis” 
vadītāja Ingūna Cepīte, Irisa Skulte

Martas Neretas grāmatas klajā laišanas sarīkojumādarbībā ar grāmatu apgādu „Pē  -
tergailis” gādāja, lai mātes domas 
un jūtas, viņas dziesmu uz papīra, 
varētu iepazīt daudzi lasītāji.

Izdevēji uz svinīgo grāmatas 
klajā laišanas brīdi bija aicinājuši 

rācijas Gundega biedrenes. Rī   dzi-
niece Baiba Ozola, pasniedzot 
Baibai un Irisai maijpuķītes, at -
miņā atsauca tikšanos Ņujorkā, 
kad staltā gundega savām māsām, 
Studenšu prezidiju konventa koŗa 

Kalniņai, Baibai Ozolai, Marutai 
Naudiņai, Rasai Eniņai, Madarai 
Rudzātei, Elīnai Irbei piebied-
rojušās Zaiga Alksne un Sintija 
Filipa no Sietlas, Vija Lindberga 
no Sanrafaelas Ziemeļkalifornijā, 
Gunta Cepurīte no Čikāgas. 
Inese Auziņa-Smita uz sarīko-
jumu bija ieradusies gandrīz no 
lidostas un stāstīja: arī Anglijā 
pavasaris šogad ļoti kavējies, nu 
viss steidzoties plaukt un ziedēt. 
No Austrālijas kopā ar dzīves-
biedru atbrauca Irisas krustmāte 
Dagnija Skulte un lepni rādīja 
Frīdas Grūbes dāvāto saktu un 
rokas pulkstenīti, kas tik labi pa -
pildina staltās dāmas eleganto 
tērpu. Vairākas mūža draudzenes 
piemin, ka Frīda Grūbe allaž bi  -
jusi elegances paraugs, un sveši-
niekam bijis gandrīz neiespējami 
uzminēt, cik viņai gadu. 

bijusi mīļotajā Latvijā, savukārt 
meitas lepojas, ka Amerikā mā -
cījušās latviešu skolā, vasarās Kat -
skiļu nometnēs, ne mirkli nezau-
dējot saiti ar latviešu kopienu. 
Baiba Forstere ir ārste, Irisa il -
gākus gadus dzīvojusi dažādās 
zemēs, uz kuŗām darba gaitas aiz  -
veda viņas vīru, dakteri Vili Skulti.

Frīda Grūbe jaunībā sāka stu -
dēt filoloģiju, varbūt likumsa-
karīgi, ka valodas interesē maz-
meitu Larisu, viņa Beidžinas 
starptautiskās skolā bērniem 
māca angļu valodu.

Sarunās, kā parasti, tika pie-
minēti nākotnes plāni: „Kur atkal 
tiksimies?” „Nu, protams, dziesmu 
svētkos Milvokos!” Grāmatu gal-
dā tur droši vien būs ar Frīdas 
Grūbes jaunā dzejoļu grāmata. 
Pietiek to pašķirstīt, un šķiet, ka 
autore turpina sarunu. Viņa at  -

Vidzemes, Latgales, Zemgales cil-
tis un,

skanot sudraba zvaniem un sak-
tām, vienotas dziesmā, estrādē kāpj.

Frīdas Grūbes ģimenes sirsnību 
izjutuši un tajā sildījušies daudzi 
tautieši, lielu paldies par to meitu 
ģimenēm grāmatas iznākšanas 
reizē teica arī profesors, piecu 
bērnu tēvs Andris Rubīns. Savu-
kārt meitas pateicās visiem, kuŗi 
šajā skaistajā maija dienā, kad 
visi centās izbraukt zaļumos, at  -
rada iespēju pagodināt Frīdu 
Grūbi un viņas skaisto dzejoļu 
dārzu ar savu klātieni. Gandarī-
jums visiem: gan dzejas fantazi-
jas dārzs, gan dzejnieces draugu 
dārzs visā pasaulē joprojām tiek 
cītīgi kopts, dārznieka darbus pār-
 ņēmuši bērni un mazbērni. Viņi 
jauno grāmatu godam pelnījuši.

Anita Mellupe
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Valsts prezidents 
Andris Bērziņš

tikās ar Lietuvas ārlietu minis-
t ru Audroņu Ažubaļu. Amatper-
sonas pārrunāja abu valstu div-
pusējo attiecību aktuālitātes, to -
starp Latvijas – Lietuvas Jūras 
ro    be  žas līguma jautājumus, 
NATO galotņu apspriedi Čikāgā, 
kā arī sadarbību Eiropas Savie-
nības  kontekstā.

*
Valsts prezidents 26. maijā 

apmeklēja „Dinamiskās domas 
darbnīcas” radošo nometni Ama-
tas novadā, Amatas pamatskolas 
apkārtnē. Andris Bērziņš  atbil-
dēja uz jautājumiem par Valsts 
prezidenta ikdienas darbu un tā 
specifiku, jo viena no radošās no -
metnes šī gada temām ir „Pre-
zidents”. 

Septīto gadu „Dinamiskās do -
mas darbnīca” pulcē sabiedrisko 
attiecību, komūnikācijas, sociālo 
zinātņu, reklāmas un mārketinga 
nozaŗu studentus no dažādām 
Latvijas augstskolām. „Dina mis-
kās domas darbnīcā” uzstājas 
Lat vijas un ārvalstu augstskolu 
lektori, kā arī reklāmas un sa -
bied risko attiecību praktiķi.

Gruzijas prezidents Latvijā
Latvijā divu dienu vizītē bija ie -

 radies Gruzijas prezidents Mi- 
ch ails Saakašvili ar dzīvesbiedri 
Sandru Elizabeti Rūlofsu. Saaka-
š vili vizītē pavadīja plaša uzņē-
mēju delegācija, ko pārstāvēja 
lielāko Gruzijas uzņēmumu va -
dītāji. Gruzijas prezidenta vizītes 
programmā bija tikšanās ar mū -
su valsts augstākajām amatper -
so nām, ziedu nolikšana pie Brī-
vības pieminekļa, Jūrmalas ap -
meklēšana, lekcija Latvijas Uni-
versitātē u. c.

Savu dzīves kredo Michails 

Saaka švili izteicis kādā intervijā: 
„Mani ir apsūdzējuši nacio nā lis-
mā, bet norobežots nacionā lisms 
ir pilnīgā pretrunā ar manu pār-
liecību. Es esmu patriots, jo vē los, 
lai mana neatkarīgā un su  ve rēnā 
nācija izrautos ārpus pa  dom  ju 
kultūras mantojuma geto.”     

Ministru prezidents Briselē
Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis 23. maijā Briselē 
pēc Eiropadomes priekšsēža  
Her mana van Rompeja ielūguma 
pie dalījās Eiropadomes nefor-
mālā sanāksmē, kuŗā kopā ar 
Eiropas Savienības valstu un val-
dību vadītājiem, tostarp Lietuvas 
prezidenti Daļu Grībauskaiti un 
Slovēnijas prezidentu Janežu Jan-
šu  apmainījās viedokļiem par 
Eiropas ekonomisko izaugsmi  
un darba vietu izveidi.

Līdz ar citu konkrētu program-
mu īstenošanas novērtējumu Ei -
ropas Komisijas prezidents Žozē 
Manuels Barrozu kā pozitīvu pie-
mēru minēja Latviju, kuŗā ievē-
rojamus līdzekļus plānots iegul-
dīt profesionālās izglītības iestāžu 
materiālās bazes modernizācijai.

Par grozījumiem 
vilcienu iepirkuma līgumā 

Pēc 25. maijā notikušajām sa -
ru nām Eiropas Komisijā (EK) 
nolemts piedāvāt Spānijas uzņē-
mumam Construcciones y Auxi-
liar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) 
grozīt jauno vilcienu iepirkuma 
līgumu, lai varētu saņemt Eiro -
pas Savienības financējumu. AS 
Pasažieŗu vilciens (PV) valde sēdē 
lēma par jauno vilcienu iepirku-
ma procesa tālāku virzību, kā     
arī sagatavoja priekšlikumus val-
dībai par jauno vilcienu iegādi.

EK iepriekš bija brīdinājusi  
Lat viju, ka, turpinot PV un Spā-

nijas uzņēmuma CAF parakstīto 
jauno pasažieŗu vilcienu piegā-
des līguma īstenošanu, tai var 
pašai nākties maksāt 100 miljo-
nus latu, kuŗi iepirkumā pare-
dzēti kā ES Kohēzijas fonda 
līdzfinancējums.

Jauno vilcienu iepirkuma ko -
pējās izmaksas tiek plānotas 144 
miljoni latu, no kuŗiem ES Ko  hē-
zijas fonda līdzfinancējums būs 
100 miljoni latu. Savukārt otra 
līguma daļa paredz šo vilcienu 
uz  turēšanu 30 gadu posmā. Ko -
pumā līguma vērtība ir 610,76 
miljoni eiro (429,24 miljoni latu).

Rīkojuma Nr. 2 
ieguvēji un zaudētāji

28. maijā apritēja gads, kopš 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pieņēma vēsturisko Rīkojumu 
Nr. 2. Latvijas vēsturē pirmoreiz 
prezidents izmantoja Satversmes 
48. pantā paredzētās tiesības un 
ierosināja Saeimas atlaišanu. Tau-
ta referendumā 23. jūlijā prezi-
denta lēmumu atbalstīja (refe ren-
dumā piedalījās 44,34 procenti 
balsstiesīgo, un gandrīz 95 pro-
centi no tiem nobalsoja par). Žur-
nāls Sestdiena mazliet ironis kā to -
nī  izvērtējis, kuŗš polītiķis Rīko-
juma Nr.2 rezultātā ir iegu vējs, 
kuŗš zaudētājs. Daži secinā jumi. 

Ieguvēji
• Ministru prezidents Valdis 

Domb rovskis polītiskajos satri ci-
nājumos nezaudē līdzsvaru un 
turpina veiksmīgi balansēt starp 
starptautisko aizdevēju un vēlē-
tāju spiedienu;

• Roberts Ķīlis kļūst par izglī-
tības ministru, iegūstot iespēju 
reformēt paša agrāk kritizēto 
izglītības sistēmu;

• Aivja Roņa pārziņā nonāk ie -
tekmīgā Satiksmes ministrija; 

• Edmunds Sprūdžs no nepa-
zīs tama uzņēmējdarbības stu -
den ta kļūst par vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministru;

• Olšteina sešnieks aiz Zatlera 
muguras iekļūst Saeimā; 

• Žaneta Jaunzeme-Grende ie -
gūst kāroto kultūras ministres 
krēs lu un plašu publicitāti sa -
bied rībā.

Zaudētāji
• Valdis Zatlers ar Rīkojumu 

Nr. 2 no ne īpaši populāra pre zi-
denta vienā mirklī kļūst par tau-
tas apjūsmotu polītiķi, nodibina 
Zatlera Reformu partiju, iegūst 
22 vietas 11. Saeimā. Bet tur ar 
sa  steigtiem paziņojumiem par 
koa licijas partneŗu izvēli veic 
straujāko populāritātes nobrau-
cie nu Latvijas jaunlaiku vēsturē, 
neiegūst Saeimas priekšsēža 
amatu;

• Nils Ušakovs sāk mētāties 
am  plitūdā no Latvijas Okupā -
cijas atzīšanas līdz otras valsts 
valodas atbalstīšanai, sabojā savu 
polītisko tēlu;

• Andris Šķēle atkal nokrīt uz 
visām četrām, tomēr zemāk par 
vietu, kuŗā atradies pirms Rīko-
juma Nr.2, un ar asarām acīs lik-
vidē Tautas partiju;

• Jānis Urbanovičs par spīti 
augs tajai vietai polītiķu populā-
ritātes rangā nekļūst par Ministru 
prezidentu; 

• Lilita Zatlere zaudē valsts pir-
mās lēdijas statusu, blakus savam 
vīram redzama daudz retāk nekā 
citas blondīnes, ievērojami sarūk 
viņas ceļojumu skaits. 

Saeimas priekšsēde Solvita 
Āboltiņa neatbalsta

Saeimas vēlēšanu kārtības mai-
ņu un tautas vēlētu Valsts prezi-
dentu. Intervijā aģentūrai LETA 
viņa sacīja: “Es nekad neesmu 
atbalstījusi ne jauktu, ne mažo-
ritāru Saeimas vēlēšanu sistēmu 
un tautas vēlētu Valsts preziden-
tu. Problēma jau nav pašreizējā 
vēlēšanu sistēmā. Mūsu valsts 
galvenā problēma ir šķelšanās 
ma  zās vienībās, nespēja vienoties 
par kopīgiem mērķiem. Tāpēc 
mums parlamentā ir “mazās” 
partijas, kam ir liela loma koali-
cijas veidošanā ar savām “zelta 
balsīm”. Lietuvas parlamentā ar 
savām “zelta balsīm” spēlē indivi-
duālie deputāti. Vēlēšanu sistē mas 
maiņas piekritēji apgalvo, ka no 
vienmandāta apgabaliem ievēlē -
tie deputāti “būs tuvāk vē  lētājiem”. 
Taču to pieļauj  arī paš rei zējā vēlē-
šanu sistēma. Ja vēlē tājs apgalvo, 
ka “nav redzējis savu deputātu”, 
vi  ņam jāvēršas pie par tijas, par 
kuŗas sarakstu viņš balsojis, un 
jājautā, ko tās deputāti Saeimā ir 
izdarījuši, kā konkrēti aizstāvē - 
juši savu vēlētāju intereses.”

Jaunā Rīgas teātŗa režisors 
Alvis Hermanis

iekļuvis topa desmitniekā Švei-
ces kultūras žurnāla DU veiktajā 
aptaujā par gadu desmita ietek-
mī gākajām Eiropas teātŗa per so-
nībām. Šī topa desmitniekā ie -
kļauts arī Romeo Kasteluči no 
Italijas, Franks Kastorfs un Renē 
Pollešs no Vācijas, apvienība Ri -
mini Protokoll, kas pārstāv Šveici 
un Vāciju, kā arī Forced Enter-
tainment un Keitija Mičela no 
Lielbritanijas, Jans Lauverss no 
Beļģijas, Kristofs Martālers no 
Šveices un Kšištofs Varļikovskis 
no Polijas.

Vilkastes un Vaškeviča lobisti 
traucē Valsts prezidenta vizīti 

NATO
Kukuļdošanā apsūdzētais lau-

lātais pāris – uzņēmēja Ināra Vil-
kaste un bijušais muitnieks Vla-
dimirs Vaškevičs mēģinājuši trau -
cēt Valsts prezidenta Andŗa Bēr-
ziņa vizīti Čikāgā tikko no  tikušajā 
NATO galotņu apsprie dē. TV3 
raidījums Nekā perso nīga ziņo, ka 
algoti ASV lobisti centušies no -
melnot Latvijas vār du, rīkojot pi -
ketus pret it kā no   tie košajiem cil-
vēktiesību pār  kā pumiem pret     
Va  š  keviču un Vilkasti.

Vilkaste pati apgalvo, ka par 
notikušo esot pārsteigta. Piketu 
rīkošanu esot izvēlējusies orga ni-
zācija, kuŗai viņas ģimene lūgusi 
palīdzību. Viņa neesot zinājusi, 
ka tikšot izmantota prezidenta 
vizīte NATO galotņu apspriedē, 
tāpēc lūdzot piedošanu „prezi-
denta kungam” par nepatīka ma-
jiem brīžiem. Viss, ko Vilkaste 
vē  loties panākt, ir aizstāvība sev 
un ģimenei.

Saskaņā ar vietējo Čikāgas lat-
viešu noskaidroto informāciju 
par atbalstu Vilkastei un Vaške-
vičam kādai lobistu firmai sa -
maksāti aptuveni $ 30 000 - 35 000.  
Lobistu uzdevums bijis dažādās 
prezidenta Bērziņa vizītes nori -
ses vietās organizēt aktīvitātes, 
kas paustu pārmetumus par 
cilvēktiesību pārkāpumiem Lat-
vijā. Jau pirmajā vizītes dienā divi 
no trim amerikāņu telekanā -

ļiem, kas intervēja prezidentu, 
jau tājuši arī par Vilkastes un 
Vaškeviča cilvēktiesībām.

Čikāgas advokāts Tomass Ka -
nepa, kas pieprasīja Latvijas „val-
dībai beigt netaisnību Vilkastes 
un Vaškeviča lietā, kamēr NATO 
tērē miljoniem dolaru un dār -  
gos resursus Latvijas aizsardzī-
bai”, publikai licis saprast, ka Lat-
vija vispār nav cienīga atrasties 
aliansē.

„Man tas bija pārsteigums un 
ne visai patīkams,” raidījumā at -
zina prezidents Andris Bērziņš. 
Visiem interesentiem prezidents 
bijis spiests skaidrot, ka bažām 
par cilvēktiesību pārkāpumiem 
Latvijā nav pamata. Tomēr  viņš 
atzina, ka nevienam, tostarp Vaš-
kevičam un Vilkastei, nav aiz-
liegts savu problēmu risināšanai 
izmantot pat militārās alianses 
apspriedi. Prezidents un arī vai-
rāki aptaujātie starptautiskie eks-
perti nedomā, ka notikušais jel  
kā ietekmēs Latvijas starptautis-
kās attiecības.

Latvija Eirovīzijā – neveiksmīgi
Latvijas pārstāve Anmary ar 

dziesmu Beautiful Song Eirovī-
zijas dziesmu konkursā Azerbai-
džā nas galvaspilsētā Baku pēc 
uzstāšanās pusfinālā ieguva  tikai 
17 punktus un palika 16. vietā        
18 dalībnieku konkurencē, ap -
stei  dzot vienīgi Austriju ar 8  
punk tiem un Beļģiju ar 16 punk-
tiem. Līdz ar to Anmary neiekļuva 
fi  nālā.

Latvijas pārstāve balsojumā pa 
četriem punktiem bija saņēmusi 
no Krievijas, Moldovas un Īrijas, 
trīs - no Azerbaidžānas,  divus - 
no Melnkalnes. Lai apsteigtu des-
mitajā vietā palikušos ungārus 
un iekļūtu finālā, Anmary vaja-
dzēja savākt vismaz trīs reizes 
vai  rāk punktu. Pusfinālā uzvarēja 
Buranovas vecmāmiņas no Krie-
vijas ar 152 punktiem.

Starptautiskā Eirovīzijas dzies-
mu 57. konkursa finālā sacentās 
26 valstu atskaņotāji. Uzvarēja 
Zviedrijas pārstāve Lorīna ar 
dziesmu Euphoria. Zviedriete, 
savācot 372 punktus, pārlieci -
noši pārspēja Buranovas vecmā-
miņas, kas ar dziesmu Party For 
Everybody savāca 259 punktus, 
un serbu Žeļko Joksimoviču, kas 
ar dziesmu Nije Ljubav Stvar 
ieguva 214 punktus. 

Labus panākumus konkursā 
guva Latvijas kaimiņvalstis: Igau-
nijas pārstāvis Ots Leplands ar 
120 punktiem ierindojās sestajā, 
lietuvietis Donijs Montels ar 70 
punktiem - 14. vietā. Latvijā bal-
sotāji visvairāk balsu šogad bija 
atdevuši par Zviedriju, Krieviju 
un Igauniju, attiecīgi piešķirot 12, 
10 un 8 punktus.

Latvijā uzņemtā filma 
Kannās iegūst balvu

Filmu studijas “Rija” pārstāve 
Andra Jakovica paziņojusi, ka po -
ļu režisora Sergeja Lozņicas Lat-
vijā uzņemtā spēlfilma “Miglā” 
Kannās ieguvusi Starptautiskās 
kinokritiķu federācijas FIPRESCI 
balvu. FIPRESCI žūrija deviņu cil-
vēku sastāvā izvērtēja visas 22 
kon  kursa skatē iekļautās filmas  
un par labāko atzina kopražoju -
ma aktieŗfilmu “Miglā”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Šogad abi sva rī-

gākie globālie “lē -
mēju saieti” gan- 
d rīz saplūda vien-
kop: Lielais Astoņ-
nieks - G8 - sanā - 
ca uz apspriedi 
Kemp deividā, un 

tūlīt pēc tam Čikāgā pulcējās 
NATO dalībvalstu vadītāji uz 
kārtējo - 25. sammitu. 

Man vēl spilgtā atmiņā palikusi 
NATO 21. galotņu apspriede,   
kas notika Rīgā 2006. gadā. Tās 
dalībnieku kopskats ar prezi  -
denti Vairu Vīķi-Freibergu pašā 
vidū bija atjaunotās Latvijas Re -
publikas zvaigžņu stundas sim-
bols. Es patlaban lasu Jāņa Ūdra 
grāmatu Zigfrīda Meierovica trīs 
Annas un nodomāju: šis dižais 
diplomāts viņsaulē droši vien    
šai brīdī staroja laimē...

Latvijai NATO dalībvalsts sta-
tuss nācis tikai par labu, un ne -
valsts organizācija LATO, kas 
populārizē šīs alianses principus, 
dara svētīgu darbu. 

Sāksim ar G8: vispār jau pēc-

Lielie lauza galvu: G8 & NATO

padomju Krievija tika mākslīgi, 
mazliet paternālistiski jeb aiz-
bildnieciski piestiķēta klāt tām 
septiņām patiesi augsti attīstī ta-
jām valstīm, varētu pat ironiski 
pateikt - “kā piektais ritenis”. Un 
visai zīmīgs signāls, kas vēstī par 
Krievijas augošo nepatiku pret 
Rietumiem, ir trešo reizi “kro-
nētā” prezidenta Putina aizstā-
šana ar Medvedevu, kas tagad 
īstenībā kļuvis tikai par ierēdni, 
nevis par lēmēju. 

Kempdeividā ASV prezidents 
Obama lūkoja pierunāt Vakarei-
ropas lielvalstu vadītājus saska-
nīgi un mērķtiecīgi risināt sasā-
pējušo eirozonas finanču pro- 
blē mu, taču Francijas prezidenta 
vēlēšanu iznākums saduļķoja 
ūdeni: kanclere Merkele bija pie-
radusi “radoši sastrādāties” ar 
līdzīgi viņai konservātīvi no -    
ska ņoto Sarkozī, bet Elizejas pils 
jau nais saimnieks Olands drīzāk 
ir eiroskeptiski noskaņots. 

Paskatīsimies: ja nu pagalam 
izmisusī Grieķija sasteigto ār -
kārtas vēlēšanu rezultātā tomēr 

neizstāsies no eirozonas, G8 da -
lībnieku vaigos varbūt atgrie-
zīsies sārtums.

NATO galotņu apspriedes gai-
dās Obamas administrācija     
kopā ar Čikāgas lielvecāko Ema-
nuelu (prezidenta neseno tuvāko 
līdzgaitnieku Vašingtonā) pār-
vērta “vēja appūsto” lielpilsētu 
ap  lenktā cietoksnī: lidgrieži jeb 
hēlikopteri bez mitas sanēja de -
besīs, neskaitāmos jumtos bija 
sasēdušies snaipeŗi, gājējus un 
braucējus tirdīja gandrīz kā Bag-
dadē. Vārdu sakot - drošība über 
alles. 

Ietekmīgā Londonas žurnāla 
The Economist ievadrakstā iz  -
ska nēja brīdinājums: NATO ne -
drīkst atslābināties, aliansei jā -
paliek modrai, jo Krievija, kuŗas 
imperiskās ambīcijas vairs ne -
atbilst sabrukušās PSRS poten-
ciālam, joprojām izpaužas visai 
agresīvos žestos. Krievijas bru-
ņoto spēku ģenerālstāba priekš-
nieks Nikolajs Makarovs bez 
aplinkiem draudēja, ka Maskava 
patur sev tiesības vērst pirmo 

triecienu (first strike) pret ameri-
kāņu antiraķešu sistēmām Polijā 
un Rumānijā. Krievija pēdējā lai-
kā rīkojusi militārus manevrus 
telpā, kas robežo ar Baltijas vals tīm.

Ņemot vērā šo Kremļa augošo 
agresīvitāti, ikvienam jābūt gan-
darītam, ka Čikāgā nolemts: 
NATO dalībvalstu kaŗa lidma-
šīnu patrulēšana Baltijas valstu 
debesīs turpināsies arī pēc 2014. 
gada. Psīcholoģiski tas ir ļoti 
svarīgi...

Indiešu polītologs M.K. Bhad-
rakumars norāda, ka aiz cen- 
trālā “puduŗa”, kuŗā ietilpst 28 
NATO dalībvalstis, var saskatīt 
nākamo slāni: valstis, kas skaitās 
NATO globālie partneŗi - Japāna, 
Dienvidkoreja, Austrālija, Jaun-
zēlande, Katara, Apvienotie Emi-
rāti, Gruzija. Jā gan, Gruzija, ku -
ŗai ir izredzes kļūt par pilntie -
sīgu NATO dalībvalsti. Ne velti 
Putina pirmā “ārzemju vizīte” 
pēc viņa trešās inaugurācijas bija 
ciemošanās faktiskajos Krievijas 
protektorātos - Abhazijā un 
Dien vidosetijā. 

25. NATO galotņu apspriedē 
nolemts, ka 2014. gadā šīs alian-
ses dalībvalstu kaŗaspēks tiks 
izvākts no Afgānistānas. Vien-
padsmit gados, kas sekoja Džor-
dža V. Buša lēmumam “iejauk-
ties, lai nestu brīvību Afgā nis-
tānai”, maz kas panākts: tiesa, 
Bin Ladens ir atrasts un novākts, 
Al Kaidas vadība pārvietojusies 
uz Jemenu un citiem “kaktiem”, 
bet fanātiskie talibi joprojām 
kontrolē plašus novadus un ne -
grasās nolikt ieročus. 

Un vai tad deviņu gadu kaŗš 
Irakā, kas maksājis dzīvību čet-
riem tūkstošiem amerikāņu ka -
ŗavīru, atnesis šai Divupju ze -
mei mieru, saticību un kārtību? 
Parlamentārā sistēma tur ir     
tukša čaula, jo sunnītus, šiītus un 
kurdus tā arī neizdevās pie  -       
spiest, lai viņi sadzīvo vienas 
valsts ietvaros. Taisnība ir Kip-
lin gam: ir austrumi, ir rietumi, 
un tie nekad nesastapsies... un 
nekādi mācīti orientālisti no 
rietumiem tur netiks galā.

Franks Gordons

Svētdienas vakarā 
Latvijas televīzijas 
raidījumā De facto 
tika stāstīts, ka Lat-
vijas iedzīvotāji, jo 
īpaši Latgales reģio-
nā, naudas iegūša-
nai pārdod savas 

pases, bet pēc tam ziņo, ka tās ir 
nozagtas vai nozaudētas. Pircēji 
dokumentus vilto un pamatā iz -
manto personu nelikumīgai no -
gādāšanai pāri valsts robežai. 
Policija apliecina, ka Latgalē bie-
žāk nekā citur cilvēki savas pases 
pārdod, lai iegūtu naudu. Pasi 
var pārdot  aptuveni par 150-200 
latiem.

Nupat izskanēja arī cita ziņa – 
darbinieki strauji pamet valsts 
pārvaldi, un valsts pārvalde zau-
dē konkurētspēju gan atalgoju-
ma, gan darba devēja tēla ziņā. 
Pērn no 2900 tiešajā valsts pār-
valdē nodarbinātajiem no darba 
aizgājuši 364, rakstīts laikrakstā 
Dienas Bizness.

Var sacīt, ka tā ir tirgus ekono-
mikas un katra cilvēka brīvās 
izvēles cena – ja nākas domāt, kā 
izdzīvot, tad bieži vien cilvēki 
nedomā par vērtībām un ideā-
liem un ir gatavi pat pārkāpt 
likumu.

Un tomēr – vai viss ir tik vien-
kārši? 

Manuprāt, Latvijas lielā 
nelaime ir nespēja novērtēt 
cilvēkus – bieži jo bieži cilvēku 
pie mums vērtē kā priekšmetu, 
preci, nevis kā individuālitāti      
un personību. Protams, tas, ka 
darbinieku vajāšana, pazemo-
šana un apsaukāšana ir gana 
bieža prakse Latvijas darbavie -
tās, ir tikai daļa no šīs problēmas. 
Necieņu pret cilvēku ir radījusi 
vara un uztur tie, kuŗiem tā ir 
ērtāk dzīvot un kuŗi no tādas 

CENA
attieksmes gūst labumu. Par at -
tieksmi pret cilvēku kā pret ne -
vērtīgu drazu ( lai piedod man 
lasītāji par šo apzīmējumu!) 
liecina divi gadījumi pēdējā gada 
laikā Latvijas aprūpes centros.

Aprīļa vidū smagā stāvoklī 
Valmieras slimnīcā nonāca 20 
gadus vecais Artūrs no sociālās 
aprūpes centra „Rūja”. Pēc ārstu 
domām, Artūrs iepriekš, iespē-
jams, jau ilgāku laiku nebija ēdis 
un dzēris. Viņam tika konstatēti 
arī smagi ķermeņa izgulējumi. 
Jaunietis nomira slimnīcā 17. 
aprīlī. Divdesmit  gadus vecais 
Ar  tūrs bija invalids – slimoja ar 
Dauna sindromu. Māte  pati par 
dēlu bija rūpējusies mājās, līdz 
viņš kļuva 16 gadus vecs. Nomi-
ruši Artūra mātes vecāki, un vi -
ņai vajadzējis atsākt darba gaitas, 
jo bija jāuztur gan Artūrs, gan 
meita. Tāpēc māte ar smagu sirdi 
ievietojusi dēlu sociālās aprūpes 
centrā „Rūja”. Māte stāsta, ka 
Artūrs bijis dzīvespriecīgs, ku   s- 
 tīgs un ar labu ēstgribu. Taču 
slimnīcā no dēla pāri bija pali-
kuši tikai kauli un āda. Māte ap -
galvo, ka neviens no aprūpes 
cent ra neesot viņu informējis, ka 
dēlam pasliktinājusies veselība.

Pagājušā gada septembrī P. 
Stra diņa klīniskajā universitātes 
slimnīcā nonāca  zēns ar invali-
di tāti, kuŗš uz turieni tika pār-
vests pēc uzturēšanās Daugavpils 
novada sociālās aprūpes centrā 
“Kalkūni”. Zēna māte konstatē-
jusi, ka centra sociālie darbinieki 
pastāvīgi melojuši un viņas dēlu 
novārdzinājuši līdz nepazīša -    
nai, – bērns nokrities svarā, ticis 
pie izgulējumiem, kā arī veselī-
bas stāvoklis viņam kļuvis kri-
tisks.

Nule Latviju satrieca vēsts,      
ka Rīgas P. Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcas territo -
rijā mēnesi pēc izrakstīšanas 
nogulējis kāda pacienta līķis.  
Aptuveni pirms mēneša vīrietis 
slimnīcā nogādāts ar pārsistu 
uzaci un smadzeņu satricinā-
jumu, bet jau pusnaktī no slim-
nīcas izrakstīts. Pēc izrakstīšanas 
no slimnīcas viņš mājās  nav pār-
nācis, tāpēc tuvinieki vērsušies 
policijā. Cietušā sieva jau bija 
paudusi sašutumu par ārstu rī -
cību, pusnaktī izrakstot pacien -
tu, kas slimnīcā nogādāts ar 
smadzeņu satricinājumu, turklāt 
zaudējis daudz asiņu. Slimnīcas 
personāls neesot arī tuviniekiem 
piezvanījis, lai izrakstītajam pa -
cientam kāds atbrauktu pretī. 

Protams, šie gadījumi nav ik -
dienas prakse, un tos par tādu 
nevar uzskatīt,  tomēr tie liecina, 
ka Latvijā cilvēkus bieži dalām 
“vērtību grupās”. Gluži tāpat, kā 
mūsu ieskatā laukos dzīvo ne -
veiksminieki un neizglītotie, ka 
kaut kas notiek tikai pilsētās.      
Un tomēr – savas dzīves un 
cilvēku “cenu” tajā nosakām tikai 
mēs paši. Jau kādu laiku dzī  vo  ju 
vienā no skaistākajām Lat vi jas 
pilsētām – Cēsīs. Krize kriet ni 
pa  plucinājusi arī Cēsu iedzīvo-
tāju rindas, tomēr dzīve nav ap -
stājusies. Cēsu Pils parks ir sa -
kopts un kļuvis vēl skaistāks, jo 
tā atjaunošanā ieguldīta Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības 
fonda (ERAF) nauda. Aprīlī Cē -
su slimnīcā atklāja par ERAF 
naudu renovēto operāciju bloku. 
Staigājot pa tā telpām, nodo mā-
ju, ka te nu ir spilgts piemērs - ko 
var izdarīt, ja nauda tiek tērēta   
ar apdomu un tieši tam mēr -
ķim, kam tā domāta. 

Par to, ka dzīve laukos dod 
savu prieku, ko nevar iegūt liel-
pilsētā, man bija jādomā, arī ru -
nājoties ar bijušo Saeimas de -
putāti, bet tagad pelnītā atpūtā 

aizgājušo Annu Seili. Viņa dzīvo 
Slīterē, 16 kilometrus no Dun-
dagas, un ar sabiedrisko trans-
portu līdz viņas mājām mežā  
nav iespējams nokļūt. Annas 
stāstītais lika tik dzīvi iztēloties 
meža mājas ikdienu, ka mazu 
daļiņu no viņas stāstītā gribu 
šodien sniegt arī lasītājiem.

“Tagad es varu aiziet uz mežu, 
pasēdēt pie sava dīķa. Varu pie-
celties agri un aiziet gulēt vēlu, 
varu paklausīties, kā kliedz pūces 
un kā bauro brieži  (smejas). 
Man ir skaista dzīve.(..) Protams, 
dzīvojot laukos, ir arī savi ik -
dienas vaļasprieki: gribas paru-
šināties pa dārzu, iestādīt puķes, 
izaudzēt kādu dārzeni. Kartu-
peļus gan vairs nestādu, jo me -
žacūkas visu nokopj, – sargā, kā 
gribi, un dari, ko gribi, viņas 
vienmēr pamanās kartupeļus 
izrakt. Laikam būtu vajadzīgs 
kār tīgs žogs ar ieliktiem pama-
tiem, jo viņas nojauc jebkuŗu 
stiepļu žogu... Ja tādam pama-
tīgam žogam sakrāšu, tad var-
būt...  

Vispār mums te notiek visādi 
brīnumi, nožēloju, ka nekad ne -
esmu aizrāvusies ar fotografē-
šanu. Caunas, kas slaistās man 
gar logu, pāris reižu esmu  ie -
mūžinājusi mobilajā tālrunī. 
Viņas pamanās ne tikai putnu 
barotavās izēst visu, kas tur sa -
bērts, bet vairākas reizes pa 
skurs teni caur kamīnu ir ielīdu-
šas iekšā, kad neviena nav mājās, 
un uzrīkojušas pamatīgu „kratī-
šanu”. Tāpēc cenšos neko ēdamu 
nekur neatstāt, ja izbraucu no 
mājām. 

Pagājušā ziemā, kad bija lielais 
sals un dziļais sniegs, laukā pie 
savas mājas bieži redzēju stalt-
briežu baru. Vienā naktī viņi ie -
nāca manā ābeļdārzā, apkoda  
un nomizoja visas ābeles. Tad  es 
prātoju, ar ko ābeles apziest, lai 

viņiem tās vairs negaršotu     
(smejas). Ābeles pēc staltbriežu 
iebrukuma lielākoties  gan izdzī-
voja. Lai brieži nenāktu cienāties 
vēlreiz, nogāzām dažas apses,      
un viņi tās nomizoja pavisam 
bal tas, nograuza arī visus mazā -  
kos zarus. Mums atlika vienīgi 
stumb rus sazāģēt malkā. Lielā-
kajā barā, ko esmu redzējusi pie 
savas mājas, bija 37 staltbrieži.

Mans lielākais vaļasprieks ir 
sēņošana. Sēņu gados labu sēņu 
mežā ir, ka biezs. Reiz gadījās zili 
brīnumi. Mēs abas ar māsu 
pielasījām divus grozus ar bara-
vikām, pārnesām tos mājās, pa -
ņēmām citus grozus un gājām 
atpakaļ uz mežu – neatstāsim 
taču labas baravikas mežā! Pār-
nācām atkal mājās ar pilniem 
groziem, bet atstātie grozi bija 
apgāzti un tukši. Un sētā ganījās 
kaimiņu govis. Nebiju zinājusi, 
ka govīm garšo baravikas! Lai-
kam bija noklausījušās savu 
saimnieku stāstīto – kādu gaba-
liņu no manām mājām ir bijusī 
Slīteres bāka, uz kuŗu ved tūris-
tus, rāda tiem apkārtni un bieži 
saka: redz, tur ir Annas māja. 
Tad nu laikam govis bija no  lē-
mušas pašas tā kārtīgi visu ap -
skatīt un atrada baravikas. 

Nav dzīve meža mājā vienmuļa, 
nav! (..) Atcerēsimies vienu – 
grūtos laikos latvietis, kuŗam ir 
zemnieku asinis un lēnā domā-
šana (smejas), pieceļas un pieda-
lās, kad pienāk vajadzīgais brīdis. 
To apliecināja referendums par 
otro valsts valodu. Savulaik aplie-
cinājums spējai piedalīties bija 
varas pārņemšana savā valstī ar 
Tautas frontes starpniecību. Ne -
at  karību atjaunoja, un zemnieks 
aizgāja savā dzīvē ar domu, ka 
polītikā nelīdīs, un ar sajūtu: „Ja 
gribēsit atņemt manu Latviju, 
neaizmirstiet – es esmu te!””

Sallija Benfelde
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Jā, vācu vīrs Daniels Jāns      
(Da  niel Jahn) sevi ir „pārstādījis” 
Lat  vijā. Un kļuvis par kārtīgu 
Latvijas lauku muižas īpašnieku. 
Nevis par muižnieku, kas izrīko 
saimi, bet par saimnieku, kas 
strā dā pats kopā ar saviem         
darbiniekiem. Daniels ir Kukšu 
mui žas šefpavārs, pats apkalpo 
viesus, vada ekskursijas, kamēr 
īstais ekskursiju vadītājs pa  pil-
dina iemaņas un prasmes Ame -
ri kā. Tepat rosās arī Daniela 
mam mīte – omulīga kundzīte, 
smai dīga un runīga, nepār pro-
tami apmierināta ar dzīvi. Tā      
jau laikam ierasts visās tautās, ka 
māmiņas vecumdienas vada pie 
jaunākā bērna. Daniels ir jaunā-
kais, vēl ir māsa un brālis. Tētis 
jau vairākus gadus aizsaulē. 

Daniels Latvijā ieradās 1991. 
gadā, lai, strādājot pirmajā Lat-
vijas-Vācijas kopuzņēmumā 
Reho, izveidotu viesnīcu Hotel de 
Rome. Viņam bija jāgādā, lai 
viesnīca ar visu personālu sāktu 
strādāt. Daniels mūsu zemē ie -
dzī vojās ātri – apguva valodu 
(mū  su intervija, protams, notiek 
latviešu valodā!), iemantoja kup-
lu draugu un paziņu pulku,      
bieži bija sastopams pieņemša-
nās, koncertos, operā. Starp citu, 
bijis viens no nozīmīgākajiem 

KĀ VĀCIETIS KĻUVA PAR LATVIJAS PATRIOTU
Latvijas Nacionālās operas spon-
soriem. Un tagad lauku klusu-
mā! Jautāju, kā viņš te jūtas.

D. J.: Ļoti labi, jo esmu lauku 
puika. Arī Rīgā man nav dzī-
vokļa. Uz koncertiem un operu 
var aizbraukt ar automašīnu,  
ceļā paiet mazliet vairāk nekā 
stunda. Gribētos gan biežāk būt 
filharmonijas koncertos.

Kā esi iedzīvojies starp lat-
viešu lauku cilvēkiem, kas nav 
tik atklāti un smaidīgi, kādus 
esi radis redzēt pilsētu vidē?

Jā, lauku cilvēki „atveŗas” lēnāk, 
paiet 5 - 6 – 7 gadi, kamēr izdo-
das iegūt viņu uzticēšanos. Tad 
arī kļūst runīgāki un smaidī -
gāki. Vācijā tāpat laucinieki ir 
klusāki un vairāk noslēgti. Šeit 
tas biklums un nedrošība acīm-
re dzot vēl nāk līdzi mantojumā 
no padomju laikiem, kad visi, 
kas no Rietumiem, bija svešinie-
ki, citādie. Taču kā vāciešiem, tā 
latviešiem kopīgs ir čaklums, 
strādīgums. Nu jā, lēnīgums arī. 

Esmu laimīgs te, laukos. Rīgā 
man bija cita pozicija – bija jā -
pār stāv uzņēmums, jātiekas ar 
klientiem, jāievēro biznesa ka -
noni. Te mierīgi strādāju, darbo-
jos kopā ar saviem palīgiem.

Vai nebija žēl skatīties, kas 
notiek ar tavu lolojumu – Ro -

mas viesnīcu, kad pagājušā ga -
dā to prasti „aizklapēja” ciet? 
Un kā tu vispār sadzīvo ar Lat-
vijas biznesa vidi? 

Protams, bija žēl! 2006. gadā  es 
atstāju stabilu, plaukstošu uz  ņē-
mumu... Latvijā es vēlētos aug- 
s tāku biznesa ētiku un mazāk 
korupcijas. Latvijā joprojām biz-
nesā „čakarē” cits citu, neizpilda 
līgumsaistības. Esmu Latvijas   
pa    triots, visa nauda, ko nopelnu, 
paliek te, Latvijā, tāpēc atļaujos 
pakritizēt. 

Arī nodokļu polītiku?
Nodokļi Latvijā ir pilnīgi nor-

māli, cita lieta – līdz šim nav bijis 
normālas nodokļu disciplīnas. 
Tikai pēdējā laikā sāk saprast, ka 
valsts nevar pastāvēt, ja tās ie -
dzīvotāji nemaksā nodokļus.

Un vēl man šķiet, ka Latvijas 
polītiķi pārāk daudz runā par 
nacionālām vērtībām, bet pārāk 
maz paši tās dzīvē kopj un ie  vē-
ro. Taču kļūst arvien labāk, un 
Valdi Dombrovski es uzskatu   
par labāko valdības vadītāju,  kāds 
Latvijai bijis līdz šim. Ir vairāk 
disciplī nas, viņš nebaidās dros-
mīgi pie ņemt grūtus lēmumus.

Pie Kukšu muižas plīvo arī 
Ei  ropas karogs...

Kukšu muiža bija starp tām, 
kas saņēma Eiropas financējumu. 

ES ir devusi daudz naudas Lat-
vijai, un būtu pavisam labi, ja tā 
visa būtu nonākusi tur, kur va  jag.

Tas, ko visvairāk vēlos un no -
vēlu, – drīzāk tikt vaļā no korup-
cijas un sagaidīt vairāk patrio-
tisma no tiem, kas vada šo valsti.

Tu teici – šī muiža, tāpat kā 
Rīga, nekad nebūs gatava. 

Protams! Muižas platība ir 
gandrīz 1800 kvadrātmetru. Vie-
nā galā pabeidz remontu, otrā 
jāsāk atkal. Tagad nostiprinām 
pamatus, krāsojam fasādi. Pirms 
pāris gadiem bija lieli sniegi – 
nācās atjaunot notekcaurules,  
no aizvadītās ziemas stiprā sala 
cieta ūdensvads un tā tālāk, un tā 
joprojām.

Kā redzams, muižā joprojām 
strādā māksliniece restaurātore, 
jo saglabājām autentiskos sienu 
un griestu zīmējumus. Te strādā 
tikai Latvijas restaurātori, kas ir 
izcili. Piemēram, Lolita Lipska, 
kuŗai ir darba pieredze arī Ita -
lijā, slavenajā Asīzes katedrālē. 

Muižā valda greznība – cēl ko-
ka mēbeles, paklāji, sudrabs, 
porcelāns, daudz gleznu, izcila 
bibliotēka.

Jā, mana aizraušanās ir antik-
vāru lietu kollekcionēšana, daudz 

lasu – par mākslu, dizainu, an  tik-
vitātēm, protams, arī par pavār-
mākslu. Daudz laika pavadu 
bibliotēkā, tīmeklī vēroju, kas 
no  tiek izsolēs. Mana aizraušanās 
ir arī latviešu mākslinieku glez -
nu kollekcionēšana. Visvairāk 
man ir Edgara Vintera darbu – 
ap simt. Viņu uzskatu par vienu 
no labākajiem latviešu šolaiku 
māksliniekiem. Vinteru „atklāju” 
jau 1994. gadā. Tad mākslinie-
kam bija grūti laiku, veselības 
problēmas. Viņš īpaši sasparojās 
pēc tam, kad uz viņa 90 gadu 
jubileju sarīkoju plašu personāl-
izstādi.

Skaidrs, ka te ieguldīti milzu 
līdzekļi. Un bildēs redzēju, cik 
drūmi te izskatījies, kad tu 
muižu iegādājies.

Ir liels gandarījums, ka šo 
Latvijas vietu esmu sakopis un 
padarījis greznu. Kad 1999. gadā 
Kukšas nopirku, muiža bija drā-
matiskā stāvoklī. Savulaik te bijis 
kolchoza „Zaļā zeme” kantoris, 
pasts, telefoncentrāle, kultūras 
nams, ēdnīca. Viss bija ļoti no -
laists un pussabrucis.

Muižā ir arī Lāčplēša istaba.
Gribēju vienu telpu iekārtot na  -

cionālā stilā un izvēlējos lat viešu 
romantisko varoni Lāčplēsi. 

Kas ir Kukšu muižas viesi?
Galvenokārt Latvijas cilvēki, 

kas te vēlas rīkot kāzas, svinēt 
jubilejas. Daudz viesu brauc arī 
no Šveices, Austrijas, Vācijas, arī 
no Japānas. Te ir skaista apkārt-
ne, klusums, ezers, plašas telpas, 
garšīgs ēdiens.

***
Liels bija mans izbrīns, uz  zinot, 

ka visu šo plašo saimniecību ap -
kopj seši cilvēki. Pusdienas, ko 
gatavoja Daniels pats, bija izci -
las. Uz galda sudraba svečturis, 
ūdens no sudraba krūkas, por-
celāna trauki, karsta, tikko cepta 
maize un gardēžu maltīte ar 
četriem ēdieniem.

Ja nolemjat doties uz Kukšu 
muižu, apmeklējums un pus-
dienas iepriekš jāpiesaka, pie -
zvanot pa tālr. + 371 29205188. 
Atsauksies Daniels pats vai arī 
+371 25980910 – Ivars. Par cenu 
neraizējieties – tā ir, kā pieņemts 
teikt, draudzīga.

Kukšu muižā ciemojās 
Ligita Kovtuna

Foto: Imants Urtāns

Daniels Jāns
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Ieraugot šo pamatīgo encik-
lopēdisko darbu veikala grā-
matu plauktā, radās acumirk-
līga cieņa pret to, līdzīgi kā ie -
raugot „Musica Enchiriadis”, 
Boethiusa „De institutione Mu -
sica” vai „Britu enciklopēdiju”, 
kopā ņemot. Iespaids vien rei-
zīgs, un vēlme iegādāties šo 
grā matu savā īpašumā, kamēr 
to nav izpirkuši citi, ir nepār-
varama.

Visa cieņa šīs grāmatas redak-
toram, kaut nenoliedzami grā-
mata ir viņa paša sarakstīta. Tas 
jūtams pēc faktu analizes veida, 
notikumu kopsakarību rakstu-
rojumiem, literāri spožā valodas 
stila. Acīmredzot, būdams pēc 
dabas pieticīgs, Arnolds Klotiņš 
par atsevišķu nodaļu līdzauto-
riem pieaicinājis vairākus lat-
viešu mūzikologus. Lai kāds ne -
pārmet, ka viņš viens uzdroši nā-
jies veikt šo radikālo operāciju, 
atsegt divu okupāciju vidū lat-
viešu tautas mūzikas kultūras 
dzī  ves gadu desmitiem slēptos, 
varbūt arī dažbrīd ne pārāk tī -
kamos izdzīvošanas jautājumus. 
Netīkami fakti īpaši jau abu re -
žīmu balstītājiem. Varbūt tam -
dēļ šis ilgi gaidītais darbs beidzot 
ieraudzījis dienas gaismu Zināt-
ņu akadēmijas un Latvijas Uni-
versitātes paspārnē strādājošā 
Li   terātūras, folkloras un māks -
las institūtā. Padomijas gados to 
nie  vājoši sauca par „sektoru”, 
kuŗā bija salasījušies zinātnieki, 
literāti, folkloristi, mākslinieki, 
kuŗus citur polītisku iemeslu       
pēc neņēma darbā. Arī Arnolds 
Klotiņš bija šāds autsaiders, jo 
Konservātorijā viņa fainomenā-
lās zināšanas un nepadomiskā 
biografija bija slēgušas ceļu šajā 
mācību iestādē. Dīvaini, bet tas 
turpinājās arī vēl pēc 1991. gada. 
Un vēl, runājot par Jāzepa Vītola 
Latvijas Valsts Mūzikas akadē-
miju, šo ilgo gadu laikā neviens 
šāda veida pētījumu nav veicis 
(?!). Viela pārdomām.

Tā nu mūsu priekšā ir grā ma  ta - 
divu okupāciju (1940 – 1941 un 
1941 – 1945) mūzikas (un ne ti -
kai) dzīves pamatīga, padziļināta 
izpēte ar grandiozu faktu mate-
riālu: personībām, daiļradi, kul-
tūras dzīves administrēšanu, 
pro  pagandu, māksliniecisko ko -
pu, individuālo mākslinieku u.c. 
darbības raksturojumiem.

Autors izpētījis ne vien tra di-
cionālo koncertinstitūciju lik-
teņus – Latvijas opera, Liepājas 

Latvju mūzika starp diviem kaŗa ugunsgrēkiem
„Mūzika okupācijā, 1940-1945”, Arnolda Klotiņa redakcijā, 

Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un mākslas institūts, 2011., Rīgā
opera, izklaidējošā mūzika, ama-
tieŗu kopu darbs, līdz pat pē -
dējiem mūzikālajiem notiku-
miem kaŗa beigu posmā Kurze-
mes cietoksnī, bet pētījis arī 
izglītošanas „šefības” koncertu 
un pat folkloras dzīvi Latvijā. 
Taču visam pāri precīza, brīžiem 
emocionāli ietonēta, viegli la  sā-
ma valoda. Šeit nav mūziko lo-
ģisku vai vēsturisku prātojumu. 
Te nav vietas mūziķu vai vēs tur-
nieku strīdiem. Te viss ir skaidrs, 
faktos un vēstures liecībās bal- 
s tīts. Un tomēr grāmata satriec 
ar savu vēstures liecību tiešumu. 
Brīžiem šķiet - tu pats esi klāt 
šajā tautu skaldīšanas un šķai-
dīšanas brīdī. Autors uzrāda tei-
camu drāmaturga talantu – fakti 
kļūst par dzīvu personāžu, kuŗu 
likteņi tevi tieši uzrunā, tie brī-
žiem kliedz pēc patiesības, pēc 
atgādinājuma!

Grāmatai ir divas daļas, katra 
veltīta savam laikam. Tās papil-
dinātas ar ļoti labi saglabātu un 
techniski teicami iestrādātu fo -
tomateriālu. Te autoram atbal- 
stu snieguši mūziķi Elmārs Ze -
mo vičs un Atis Bērtiņš. Arī Valsts 
archīvs, Vēstures archīvs, LNB, 
Latvijas Kaŗa mūzejs, Okupācijas 
mūzejs un citi.

Apbrīnojami precīzi abās no -
daļās attēlots  vēsturiskais fons: 
ie  lu gājieni, varas mechanismi, 
aneksijas sistēma, militāristu 
slepenie plāni Ostlandē u. c. Au -
tors ievērojis pat tādus „šķieta-
mus sīkumus” kā ielu pārdē vē-
šana, ko nadzīgi  drīz veica abi 
režīmi, dažādu polītisko doku-
mentu citāti u. c. Kultūrpolītikas 
aspekti runā savu valodu, to labi 
saprot tie, kuŗi šos režīmus pār-
dzīvojuši. 

Pirmā grāmatas puse - apmē-
ram 270 lappuses veltītas pir-
majam krievu okupācijas lai-
kam. Šeit dokumenti kārtējo 
reizi pasaka - tā bija okupācija, 
nevis „brīvprātīga iestāšanās lie-
lajā tautu saimē”! Faktus var in -
terpretēt, dokumentus – ne. Tas 
nu reizi par visām reizēm būtu 
jāsaprot tiem, kuŗi sapņo par 
„varen plašo zemi dzimto” vai 
slepeni kaļ plānus par nāka mo 
invāziju. 

Ja salīdzina krievu okupācijas 
laika pavēles un rīkojumus – cik 
tās ir līdzīgas vācu laikā izdo ta-
jām. Gandrīz tā pati valoda un 
tas pats saturs. Pretošanās motī-
vācija bija mākslinieka izdzīvo-
šanas motīvs. Parasti pretoša - 
nās izpaudās dažādās ļoti slēptās 
un maskētās formās, kuŗas ārēji 
varēja šķist kā pakļaušanās. Pie-
mēram: Latvijā pag. gs. 40. gadu 
sākumā krievu kaŗavīru an -     
sam b ļi lepojās ar savām t. s. masu 
dziesmām – no krievu pilsētu 
folkloras izaugušām dziesmi -
ņām marša, valša vai polkas 
raksturā. Te roku bija piešāvuši 
Īsaks Dunajevskis, S. Kacs, M. 
Blanters, M. Fradkins u. c. Taču 
latviešu komponistiem ar „ma -
se nēm” neveicās. Vai nu tīši, vai 
netīši, neviena komponista dzies-
miņa neatbilda „masu prasī -
bām”. A. Klotiņš citē Jāņa Mediņa 
„Toņus un pustoņus”, kuŗos au -
tors liecina, ka ir saņēmis „uz -
devumu pēc dzirdes norakstīt   
no skaņu plates jau minēto 

Dunajevska „Varen plaša” un 
iestudēt orķestrim”. (25. lpp.) Pēc 
dzirdes salīdzinot dziesmas ori-
ģi nālu ar J. Mediņa pierakstu, 
šķiet, ka Mediņš savam darbam 
piegājis visai radoši un parti - 
tūru pat padarījis skanīgāku. Bet 
vai labāku? 

Grāmatā parādās vārdi, perso-
nības, kas agrāk nekur nav mi -
nētas, kas nefigūrē nevienā mū -
zikas vēstures grāmatā: diriģen -  
ti – Jānis Svenne, Roberts Balo-
dis, Bierants Ķuņķis, Alberts 
Mel bārdis – vēl pēckaŗa gados 
tautā  iemīļots, Aleksandrs Stēr-
s tiņš, Jānis Stabulnieks u. c. Sa -
lon mūzikas autori – Arnolds 
Kor  neliuss, Teobalds Kraumanis, 
Jānis Vītoliņš, Mārtiņš Jansons – 
abi pilnīgi aizmirsti - un daudzi 
citi. Nemaz nav iespējams uz -
skaitīt daudzos solistus instru-

men tālistus un vokālistus. Šī grā-
mata ir īsts piemineklis viņu visu 
piemiņai. 

Grāmatas autors piemin dau-
dzus kuriozus, kas saistīti ar pir-
mo okupācijas gadu, – Staļina 
iemīļoto dziesmiņu „Suļiko” mē -
ģināja latviski harmonizēt gan    
Ā. Ābele korim („pārāk harmo-
niska!’), L. Vīgners vīru korim 
(„pārāk sarežģīta!”), Jēk. Mediņš – 
„Laikam būs īstā!”. Amizants no -
tikums ar jaundarbu pasūtinā-
jumiem: Jānim Mediņam, Jā -   
nim Kalniņam, Tiklai Ilsterei        
u. c. Darbi tā arī netika uzsākti, 
bet nauda saņemta.

Interesants ir priekšlikums,      
ko bija izteicis Latvijas Konser-
vā torijas komjaunatnes sekre -
tārs, - sarīkot konservātorijā „so -
ciā listisko sacensību”. Šādu ideju 
varēja paust cilvēks, kuŗa IQ ir 
istabas temperātūrā. Paldies Die-
vam, no tā nekas nesanāca. Pro-
tams, bija komponisti, kuŗi no -
pietni ķērās pie varasvīru pa  sū-
tinājumiem. Klotiņš min krietni 
daudz uzvārdu, arī tos, kuŗi pēc 

kaŗa devās trimdā. Taču nepār-
metīsim tiem sadarbību ar oku-
pāciju. Tā drīzāk bija pašsagla-
bāšanās.

Bija arī neparasti spilgti pre-
testības piemēri. Viens no tiem ir 
Lūcijas Garūtas un Mildas Brech-
manes-Štengeles un Hertas Lūses 
1940. gada 17. novembrī (dienu 
pirms Latvijas Valsts dibināšanas 
gadskārtas) Latvijas Valsts kon-
ser vātorijā sarīkotais „Latvju 
dzies mu vakars”. Līdzīgus kon-
certus ar latvisku programmu 
bija sarīkojuši arī Mariss Vētra 
un Ādolfs Kaktiņš - parasti Lū -
cijas Garūtas klavieŗpavadījumā. 
Apbrīnojams spēks staro no šīs 
fiziski tik trauslās būtnes! Taču 
priekšā vēl vācu laiks...

Otrā grāmatas pusē apskatīts 
laiks no 1941. gada 22. jūnija 
līdz 1945. gada 8. maijam. Šī 

daļa, manuprāt, ir vēl vērtīgāka 
nekā pirmā, jo te faktu, doku-
mentu un liecību izmantojums 
runā tik emocionāli, ka perso-
niski vēlreiz izdzīvojam kata- 
s trofas tuvošanos. Vēsture jau 
nav tas, ko mēs iedomājamies, 
bet ir tas, ko mēs atceramies. Šī 
grā mata mums te palīdz.

Taču ne jau viss bija zināms. 
Nebija zināmas tās kultūras 
ak tīvitātes, milzīgais koncertu 
skaits, solistu, instrumentālistu, 
koŗu, orķestŗu uzstāšanās visos 
Latvijas novados. Pārsteidz kom-
ponistu radošā aktīvitāte. Tā ka  
mūsu komponistiem pārmest 
radošu kūtrumu jebkuŗos vis-
neiedomājamākos vēstures pos-
mos ir nepareizi.

No vēstures tumsas iznāk 1942. 
gada Dziesmu svētku koŗi, uz -
stājoties Jelgavā, Staburagā, Do -
belē, Siguldā, Kalētos, atklājas 
Žaņa Unāma Latvijas Kultūras 
fonda neskaitāmie sarīkojumi, 
atbalstot latviešu mūzikas māks-
las saglabāšanu, apejot vācu biro-
kratiskos šķēršļus.

Apbrīnojami daudz ir mūzi-
kālo skatuves darbu uzvedumu, 
ko veica ne vien Nacionālā („Rī -
gas”) opera, Liepājas opera, Rīgas 
tautas teātris, bet arī Jelgavas, 
Ventspils, Valmieras, Cēsu, Rē  -
zeknes teātris 1941. – 1944. gadā.

Pavisam cita aina paveŗas Lat-
vijas konservātorijas darbā kaŗa 
apstākļos salīdzinājumā ar to, 
kas  pēc kaŗa aprakstīts Diānas 
Albinas un Jēkaba Mediņa sa -
stādītajā grāmatiņā par mūsu 
mūzikas mācību iestādi. Mācību 
darbs, lai cik sarežģītos apstākļos 
tas arī noritētu, ne brīdi neap-
stājās, nekādi represiju mēģinā-
jumi netika vērsti pat pret ko -
mūnistu „lakstīgalu”, pianistu 
(?!) Valēriju Zostu, kuŗa slavi-
nājumi KGB čekistu saietā 1941. 
gada 14. jūnijā, dienā, kad tika 
masveidā deportēti tūkstošiem 
latviešu ģimeņu, bija iemesls,      
lai uz pāris mēnešiem viņam 
piešķirtu „bezalgas atvaļinā-
jumu” ar tiesībām rudenī atkal 
turpināt darbu tajā pašā kon-
servātorijā, kuŗas vadību viņš 
bija nozākājis.

Līdz šim nezināmie fakti par 
mūziku Kurzemes cietoksnī 
1944.-1945. gadā ir tik pār stei-
dzoši, ka prasīties prasās pēc 
dziļāka psīcholoģiska skaidro-
juma. Tik intensīva kultūras dzī-
ve, frontei tuvojoties, –  neiedo-
mājami! Te nebija ne pirmsnā -
ves balles, ne orģijas, kaulainajai 
ar izkapti tuvojoties. Organi - 
z ēta, sakārtota koncertdzīve. Ak -
tīva un joprojām jaunradoša!      
Te būtu vēl plašs pētījumu lauks 
citiem mūzikas un kultūras pēt-
niekiem.

Grāmata tika ar nepacietību 
gaidīta jau sen. Mūzikas vēsturē 
kaŗa gadu notikumi un fakti 
vēlāk tika tā sasmērēti ar komū-
nistiskās ideoloģijas netīrībām, 
ka vairākām paaudzēm šis laiks 
kultūrā nosēdies apziņā kā ga -
rīga tukšuma un nacistiskās 
polītikas simbioze. Arnolds Klo-
tiņš pierāda pretējo. Šī grāmata    
ir ilgu pārdomu, meklējumu un 
atradumu bagātīgs piepildījums. 
Verba magistri – meistara, jūtīga 
cilvēka un mūziķa domas, kuŗas 
tagad reālizētas kapitālā izde-
vumā. Septiņsimt lappusēs ir 
daudz jaunas vielas jaunām 
pārdomām. Milzīgais personu 
rādītājs ir vērtība par sevi. Sim-
boliska ir vāka apdare – Baltais 
nams divu varu „ietērpā” . Starp 
sarkano un brūno atradās mazā 
Latvija ar savām mūžīgajām 
mākslas vērtībām.

Pateicība Valsts Kultūrkapi -
tāla fonda un ALA Kultūras 
fonda, arī Roberta Zuikas finan-
ciālajam atbalstam (diezin kur 
palikuši PBLA kultūras fonda 
ļaudis, vai viņiem šis projekts 
nelikās pietiekami interesants?).

Apsveicu grāmatas autoru, vi -
ņa līdzautorus un visus pārējos, 
kuŗi pielikuši savu talantu un 
darba roku šīs grāmatas radī-
šanā!

Pauls Dambis

Grāmatu varēs nopirkt pie 
Laika redakcijas galda XIII 
Dziesmu svētku dienās Mil-
vokos
                 

Mūzikologa Arnolda Klotiņa vadībā pētnieku grupa sagatavojusi 
vērtīgu un apjomīgu izdevumu
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Izstāde par Vīlipu dzimtu
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

24. maijā atklāja Rokrakstu un 
reto grāmatu fonda izstādi, kas 
veltīta Latvijas kultūras darbinie-
kiem –  dzejniekam Pāvilam Vīli-
pam, viņa dzīvesbiedrei Dailes 
teātŗa aktrisei Elvīrai Brambergai 
un abu meitai aktrisei Velgai Vī  li-
pai. Izstādes veidotāja Skaidrīte 
Plaude uzsveŗ, ka šī ģimenes ar  -
ch ī va ekspozīcija veltīta Elvīras 
Bram bergas šopavasar apritējušo 
110 gadu atcerei. Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas rīcībā nonākusi 
ievērojama daļa ģimenes archī -    
va – rokraksti, vēstules, fotoattēli 
un citi materiāli. Tas varētu būt 
pamats nopietnai izpētei nākotnē. 
Tagad divās izstāžu zālēs Krišjāņa 
Barona ielas namā iespējams ap -
skatīt kaut nelielu daļu no Pāvila 
Vīlipa darbu uzmetumiem un El -

vīras Brambergas vēstulēm un 
pie miņas lietām. 

Par Elvīras Brambergas darbī -
bu Dailes teātrī jau kopš 20. gad-
sim ta 20. gadiem vēl arvien klīst 
leģendas un sajūsmas pilni no -
stāsti. Vispirms spēlējusi meiteņu 
un zēnu lomas, bet visaugstāko 
slavas un atzinības vilni piedzī vo-
jusi, atveidojot galvenās loma 
dziesmu spēlēs. Aktrisei bija dzid-
ra, skanīga soprāna balss, līdz ar 
smalko, trauslo stāvu un izkopto 
plastiku tā apbūra skatītājus „Trej-
meitiņās”, „Zisijā”, „Monmartras 
vijolītē”, „Roksijas futbolkoman-
dā” un citās izrādēs. Sajūsminātie 
skatītāji bija gatavi dievināto ak -
trisi pēc izrādes uz pleciem aiz -
nest no teātŗa līdz namdurvīm 
Tērbatas ielā. Kaut arī teātŗa ska-
tītāju vidū šodien pavisam maz ir 
to, kas savā laikā aplaudējuši El -
vīrai Brambergai, viņas vārds vēl 
spožumu nav zaudējis. Mūža pē -
dējos gados, kad Rīgā atklāja jau-
no Dailes teātŗa ēku Brīvības ielā, 
aktrise līdz ar daudziem citiem 
vecākās paaudzes aktieŗiem at -
grie zās savā teātrī un piedalījās 
uz  vedumā „Visu savu mūžu”, kas 
stāstīja par Dailes teātŗa gaitu cau-
ri gadu desmitiem. Arī šajā izrā -
dē skanēja Elvīras Brambergas 
balss, tiesa gan, ieskaņojumā. Uz 
skatuves bija viņa pati, un visa 
kup  lā aktieŗu saime dziedāja līdzi, 
iespējams, vispopulārāko no Bram  - 
bergas dziedājumiem: „Nāc pa -
klau sies, draudziņ, kā Vīnē dzied”…

Sarīkojumā piedalījās Vīlipu 
dzimtas atvase aktrise Velga Vīlipa, 
un klātesošie atsauca atmiņā     
laiku, kad viņa atveidoja galvenās 
sieviešu lomas filmās „Nauris” un 
„Šķēps un roze”, iedzīvinot dau-
dzu jaunu meiteņu sapni par     

VISS NOTIEK ĪSTĀ BRĪDĪ

lielu, skaistu mīlestību, kas spēj 
pārvarēt visus šķēršļus. Sarīkoju-
mā bija ieradies arī Velgas filmu 
lomu partneris Haralds Riten-
bergs, un viņu satikšanās izvērtās 
jo sirsnīga. Turpat izstāžu zālē bija 
iespējams noskatīties šīs pagājušā 
gadsimta 50.-60. gadu mijā popu-
lārās latviešu aktieŗfilmas. 

„Parīzes Dievmātes katedrāle” 
Nacionālajā teātrī

Šoruden komponistam Zig ma-
ram Liepiņam apritēs 60 gadu.    
Jau kopš gada sākuma manāma 
rosīga gatavošanās nozīmīgajai 
jubilejai, komponists pats jopro-
jām ir enerģijas un radošu ieceŗu 
pilns. Par to liecināja maija vidū 
pirmatskaņotais vijoļkoncerts. 
Mū  zicēja Nacionālais simfonis-
kais orķestris, ko diriģēja Jānis 
Lie piņš, komponista dēls. Bet vi -
joles solopartija bija uzticēta jau-
najai vijolniecei Paulai Šūmanei, 
kas gada sākumā saņēma savu 
pirmo Latvijas Mūzikas balvu. 

Ciešas saites beidzamā laikā 
Zig maru Liepiņu saista ar Latvijas 
Nacionālo teātri, kur iestudētas 
vairākas viņa mūzikālās izrādes. 
Tika nolemts jubilejas gadā uz 
drā  matiskā teātŗa skatuves ie  dzī-
vināt komponista operu „Parīzes 
Dievmātes katedrāle” ar Kaspara 
Dimitera libretu pēc Viktora Igo 
populārā romāna motīviem. Pirm  - 
uzvedumu šis skatuves darbs 
pirms gadiem piecpadsmit pie dzī-
voja Nacionālajā operā. Tagad 
ope ru izdzied drāmatiskā teātŗa 
aktieŗi un dara to teicami. Iestu-
dējums, ko veidojusi režisore Ind-
ra Roga sadarbībā ar scēnografu 
Reini Suchanovu un kostīmu 
māks linieci Annu Heinrichsoni, 
izdevies patiesi vērienīgs. Tajā 

piedalās arī profesionālu mūziķu 
orķestris, pieaicināts kamerkoris, 
sagatavošanas darbā iesaistījušies 
arī vairāki vokālie paidagogi. 

Stāsts par katedrāles zvaniķi 
Kvazimodo un ielas dejotāju Es -
meraldu norisinās uz šķietami 
vēsturiska un ģeografiska fona – 
uz skatuves redzam Parīzes Diev-
mātes katedrāles aprises, taču ļau-
žu pūlis, kas arī ir nozīmīgs fona 
elements, tērpts ne gluži vēstu ris-
kos kostīmos, A. Heinrichsone 
at  ļāvusies „ceļot” laikā un telpā, 
piešķiŗot kostīmiem izteikti laik-
metīgas iezīmes, bet prātā paturē-
tas arī vēsturiskas asociācijas. Gal-
venie varoņi ir dzīves pabērni – 
fiziski kroplais Kvazimodo un či -
gānu vidē uzaugusī bārene. Viņi ir 
no sabiedrības izstumtie, taču abi 
apliecina iekšēju skaidrību un 
dvēseles bagātību, turklāt zvaniķa 
sirdī mostas liela, pašaizliedzīga 
mīlestība pret trauslo meiteni. 
Mū  zikālajā risinājumā un izrādes 
gaitā abi ir pakļauti apkārtējo 
izsmieklam, nievām, vardarbībai. 
Taču, tāpat kā romānā, arī šai     
ska tuves darbā uzvar mīlestības  
spēks. Sakņupis pie mirušās Es -
meraldas, Kvazimodo izdzied sa -
vu slaveno dziedājumu : „Esme-
ral da, Esmeralda, pasaulē šai sā -
pes valda…”

Teātŗa izrādē gan lomās, gan 
„korī” dzied Nacionālā teātŗa ak -
tieŗi, dažās galvenajās lomās ir 
pieaicināti arī profesionāli mū  zi  -
ķi. Uz skatuves kūsā milzu ener-
ģija, izveidoti plaši masu skati, 
aktieŗi dzied dejojot, kā arī veicot 
citas darbības. Aizkustinoši dziļi 
atklāts, piemēram, Esmeraldas īs -
tās mātes Gudulas liktenis. Aktrise 
Marija Bērziņa ar vokālu un ak -
tierisku meistarību atklāj pārdzī-
vojuma gradācijas, nonākot līdz 
patiesai traģikai. Citu tēlu atklāsmē 
iezīmēta tikai to sižetiskā funk -
cija un izdziedātas paredzētās fra-
zes. Kaut vai nozīmīgajā baznīcas 
kalpa Kloda Frolo lomā aktieris 
Gundars Grasbergs sniedz pre-
cīzu ārējo zīmējumu, taču viņa 
pārdzīvotais mums jāiztēlojas pa -
šiem.

Ar lielu, skaistu lomu sevi Na -
cionālā teātŗa saimē piesaka jau-
nais aktieris Juris Jope, atveidojot 
Kvazimodo. Pakāpeniski atklājot 
tēla būtību - neglītā cilvēka skais-
to, tīro dvēseli –, aktieris sniedz 
uzvedumā tik nepieciešamos 
emo cionālā saviļņojuma brīžus. 
Atliek tikai nožēlot, ka viņa Es  me-
ralda – dziedātāja Beāte Zviedre 

neaizsniedz tādus pašus augstu-
mus nedz dziedājumā, nedz ak - 
tie riskajās izpausmēs. 

Visas lomas iestudētas divos 
tēlotāju sastāvos, tāpēc spriedumi 
par atsevišķu lomu atveidojumu, 
protams, būs atšķirīgi. Taču ne -
noliedzams ir aizrāvīgais ansam-
b ļa darbs un iedvesmotā mūzi -  
 cē šana, -  skatītāji to novērtē ar il -
giem,  atzinīgiem aplausiem.

„Indrāni” krievu valodā
Tas tik tiešām ir notikums – te -

ātŗa sezonas izskaņā Rīgas M. Če -
chova krievu drāmas teātrī pirm-
izrādi piedzīvojusi Rūdolfa Blau-
maņa luga „Indrāni”. Notikums ir 
ne tikai pats iestudēšanas fakts, 
bet tas, ka izrāde izdevusies sa -
turā aktuāla un trāpīga, māksli-
nieciski teicamā līmenī. Uzvedu-
mu veidojuši jauni, aizrāvīgi pro-
fesionāļi – režisors Elmārs Seņ-
kovs kopā ar saviem domubied-
riem – scēnografu Reini Dzudzilo 
un kostīmu mākslinieci Kristu 
Dzudzilo, mūzikālo partitūru iz -
rādei radījis jauniešu vidū popu-
lārais dziesminieks Jānis Hol- 
š teins, ko vairāk pazīstam ar pseu-
donimu Goran Gora.

Jaunie mākslinieki tik tiešām 
centušies Blaumaņa darbu izstās-
tīt „jaunās skaņās”. Tūlīt gan jāuz-
sveŗ, ka nekur tālu prom no au -
tora domas skaudruma un patie-
sības viņi nav aizklīduši. Pazīsta-
mā luga zrādē šķiet attīrīta no 
daudziem gadu gaitā izveidotiem 
pieņēmumiem, taču tās esence ie -
guvusi lielu skaidrību un tīrību. 
Sākumā neparasti šķiet, ka dar-
bība notiek tīrā, baltā spēles tel -  
pā, kuŗā ir trīs durvis, galds, kāds    
sols, balti krāsotas gludas sienas. 
Nekā no guļbaļķu senatnes, pavi-
sam maz rekvizītu, bet latviskie 
priekšmeti, dažs labs ar antikvāru 
vērtību, ir novietoti bēniņu stāvā. 
Tepat jau tie ir, tikai šobrīd ne -    
tiek lietoti. Šī tīrā vide un cilvēki 

tajā ļauj skaidrāk uztvert un iz -
prast problēmu, kas nedod mūsu 
prātiem mieru jau kopš Blauma -
ņa laikiem, – kā dzīvot zem viena 
jumta, nenodarot pāri sev vistu-
vākajiem cilvēkiem. Zīmīgi, ka 
šajā traktējumā nav meklēti „la -
bie” vai „ļaunie”, nav norādīts, kam 
vairāk taisnības – jaunajiem vai 
vecajiem Indrāniem. Skaudri un 
sāpīgi iedzeļ pārmaiņas, kas no -
tiek neatkarīgi no cilvēku kriet-
numa, laikmeti mainās, vecos kri-
tērijus aizstāj jauni. Paliek tikai 
cilvēcības problēma – kā izturē -
ties pret vecākiem?

Satriecošs ir brīdis, kad spēles 
laukuma „bēniņi” aizslīd prom, 

un mūsu skatienam paveŗas posta 
aina – milzu izcirtums ar krustu 
šķērsu sakritušiem kokiem. Un       
ir skaidrs, ka stāsts par Indrānu 
tēva ošiem, ko Edvards liek no -
cirst, lai pārdotu lietaskokus, ie -
gūst ļoti plašu vispārinājumu.     
Mēs taču dzīvojam izzāģēto mežu 
laikmetā, protam zāģēt, sagāzt, 
lauzt, bet ko darīt tālāk? Šī smagā 
apsūdzība – sagāztais mežs – acu 
priekšā paliek arī visu otro daļu, 
kad Indrānu tēvs guļ izdzīts pir-
tiņā, kas drīzāk līdzinās mūzeja 
stikla vitrīnai, bet Edžiņš, viņa 
mazdēls, notiekošā saintriģēts, 
no rises fiksē… videokamerā. Arī 
akmeni viņš nemaz nemet pirts 
logā, tas gan tiek pacelts un „no -
filmēts”, jo tajā brīdī ir īsti node-
rīgs zēna „filmas sižetam”. 

Tomēr visaugstāk vērtējams 
režisora darbs ar aktieŗiem. Tā, 
piemēram, Leonīds Lencs Indrā-
nu tēva lomā, šķiet, neko īpašu 
netēlo, taču viņa paustajām patie-
sībām ir pārbaudīta vērtība un 
vīrišķīgs rūdījums. Indrānu Mā -
tes tēlotāja Svetlana Šiļajeva savās 
gaitās tek viegli kā irbīte, patiesi  
un sirsnīgi mīl savu sen nere -
dzēto dēlu Edvardu, viņa ir „balta 
vien”. Šajā iestudējumā spriegu -
mu rada drāmatisks samezglo-
jums, ka tēli atklājas neparasti 
gai ši, bet saprašanās nav iespēja-
ma. Konflikta pamatu pamatā ir 
laika ritējums, laikmetu maiņa, 
objektīvās pārmaiņas visapkārt. 
Bet pret jauno laiku izpausmēm 
izrādes veidotāju nostājā vērojams 
pat zināms sarkasms – uz sagāztā 
meža fona otrajā daļā ir uzsliets 
liels plakāts „Šeit ir vieta jūsu rek-
lāmai” un norādīts kāds mobilā 
tālruņa numurs.

Problēmas ir smagas, un tās 
saprotamas dažādās valodās ru  nā-
jošiem skatītājiem, tāpat arī ak -
tieŗiem. Tā ir vēl viena „Indrānu” 
atziņa. Noliņa lomā ir latviešu 
aktieris Kārlis Krūmiņš. Viņa va -

ronis ir gaišs sapņotājs, visu mī -
lulis. Ar Indrānu tēvu viņš daž -
brīd pārmij arī kādu vārdu lat -
viski, netieši uzsveŗot domu, ka 
valoda pati par sevi nav nedz laba, 
nedz slikta. Nesaprašanās rodas 
no kaut kā cita. Un arī par šīs pro-
blēmas atgādinājumu īstā vietā   
un laikā – paldies režisoram.

Pirmo reizi latviešu lugu – un tā 
bija tieši R. Blaumaņa drāma 
„Indrāni” – krievu valodā Rīgā iz -
rādīja 1912. gadā. Tagad, tieši pēc 
simt gadiem, repertuārā atkal 
ienāk „Indrāni”. Aktuāla, ļoti va -
jadzīga un vērtīga izrāde.

Gundega Saulīte

Elvīras Brambergas piemiņas lietas

Velga Vīlipa un Haralds Ritenbergs pagājušā gadsimta 50. gadu 
beigās bija partneŗi filmās "Nauris" un "Šķēps un roze"
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Režisors Elmārs Seņkovs Rīgas krievu teātrī iestudējis R. Blaumaņa 
"Indrānus"
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S P I L G T I  C I T Ā T I
“Rodas jautājums: kāda ir Lat-

vijas stratēģija šā asimetriskā 
[Krievijas] uzbrukuma atvairī-
šanai? Šķiet, tādas vispār nav. Ja 
arī šāda stratēģija pastāv, tad,        
no malas vērojot, tā izskatās kā 
mēģinājums ar savaldīgu, bieži 
pat piekāpīgu rīcību panākt 
at tiecību uzlabošanos, parallēli 
tam paļaujoties uz drošību, ko 
mums sniedz NATO un ES. Šā -
da drošība pastāv, bet tā garantē 
galvenokārt militāru drošību. 
To  mēr pastāv arī citu veidu ris -
ki, un tos mēs sākam arvien 
vairāk izjust ikdienas dzīvē. Tos 
redzam visādu lindermanu iz -
darībās, absurdos referendumos, 
uzņēmumu (ieskaitot valsts uz -
ņēmumu) piekoptajā divvalo-
dībā, latviešu diskriminācijā 
darba tirgū un vēl daudzos un 
dažādos ikdienas sīkumos.”

*
„Aiz pieklājības pret krievu 

minoritāti nekad netiek pie-
minēts, ka visi šie “dižie” baņ-
ķieŗi nākuši no Krievijas. Ban -
kas Baltija, Parex bankas un 
Krāj bankas bijušos īpašniekus 
esam saņēmuši kā dāvanu no       
šīs “brīnišķīgās” austrumu gais-

mas, lielās kultūras un bezga - 
līgā biznesa valsts. Rietumu vir-
zienā bieži ļaujam sevi apcelt ar 
pārāk lielu paklausību Briseles 
noteikumiem, kuŗus laiku pa    
laikam atļaujas pārkāpt pārējās 
ES valstis.”

Vilis Vītols. 
Latvijas Avīze 28.05.2012.

***

„Industriālizācijas process bija 
daļa no programmas, kā likvi -
dēt latviešu nāciju, atšķaidot to 
ar viesstrādniekiem. To pārmeta 
Gorbačovam, viesojoties Rīgā, 
bet viņš, protams, liedzās – tāda 
plāna neesot bijis, pastāvējusi 
vienīgi “resoru nesaskaņotība”, 
kur katrs cīnījies par savu – tri-
kotāžas vai ķīmijas rūpniecības 
nozari. Tāpēc beigās sanācis, ka 
iebraucēju kopskaits kļuvis tik 
liels.

Taču faktiski nevienam nebija 
noslēpums par šeit notiekošo 
apzināto rusifikāciju. Tieši tā -
pēc ieceļotājiem būtu jāsaprot, 
ka pēc starptautisko tiesību nor-
mām viņiem vajadzēja atstāt 
Latviju un tikai atjaunotās Lat-

vijas Republikas kompetencē  
bija jābūt lemšanai, kuŗiem no 
tiem, kas vēlas palikt, dot at -
ļauju. Taču tā nenotika.”

*
“No 1960. apmēram līdz  2005. 

gadam starptautiski pieņemti 
vismaz desmit solidi doku men ti, 
kuŗi visi atzīst Latvijas un Bal-
tijas okupācijas faktu. Jautā -
jums – kā slēdziens vēl būtu va  - 
  ja dzīgs, lai tas, ko saka Saeima   
savā okupācijas deklarācijā,       
bū  tu pieņemams visai pasaules 
sa  biedrībai? Mana atbilde – ne -
kas vairāk nav vajadzīgs, jo ir 
divu Eiropu apvienojošo parla-
mentu (Eiropas Padomes Parla-
men tārās asamblejas un Eiropas 
Parlamenta) slēdzieni šajā jau-
tājumā plūs lielvalsts ASV (Kon-
gresa un Senāta) skaidri paustā 
nostāja. Visas četras institūcijas 
gadu pēc gada atkārtoti ir pau-
dušas šādu atzinumu! Minē - 
jušas arī okupāciju, ne tikai in -
korporāciju, – okupācijas vārds 
skaidri un gaiši ierakstīts ASV 
Senāta un Kongresa slēdzienos.”

Georgs Andrejevs. 
Latvijas Avīze 28.05.2012.

Latviešu trimdas 
lielāko avīzi Laiks 
dibināja jau 1949. 
gadā. Laika dibi nā-
tājs un īpašnieks 
Helmars Rudzītis 
avīzi radīja, gandrīz 
jau pirms trimdas 

organizācijas bija sākušas dar -     
bu tālajā Amerikā. Un tieši avīzei 
bija nozīmīga loma, lai saturētu 
kopā Ziemeļamerikā  plaši iz  kai-
sītos latviešus.

1984. gadā Rudzītis izdeva 
atmiņu grāmatu „Manas dzīves 
dēkas”. Tur rakstīts, kā Rudzī -  
tim zemapziņā dzimusi ideja      
par avīzi. Viņš pats sev vaicājis: 
„Kā to paveikt, kā piekļūt pa      
visu plašo zemi izsvaidītajiem 
lat viešiem, kas pie tam bija ne -
pārtrauktā kustībā, bieži nezi nā-
dami, kur tie apmetīsies vis tu-
vākajā laikā?” 

Avīzi, ar ko esmu saistīts, di -
bināja pat agrāk. Brīvās Latvijas 
tiešā priekštece ir Londonas Avī-
ze, ko apvienoja ar Vācijā izdoto 
laikrakstu Latvija 1986. gada ok -
tobrī ar šo vēsturiski nozīmīgo 
un simbolisko nosaukumu.     
Lon donas Avīze  izdota jau kopš 
1942. gada marta – laikā, kad 
Vācijas kaŗaspēks ne tikai oku-
pēja Latviju, bet vēl nebija pie-
dzīvojis pirmo sakāvi, laikā, kad 
avīze bija jāizdod britu kaŗa cen-
zūras apstākļos  un situācijā, kad 
Padomju Savienība bija britu sa -
biedrotā. Londonas Avīzei bija 
jā  cīnās ar britu izlūkdienestu,       
lai to varētu izdot arī turpmāk. 

Taču 1942. gadā bija arī citas 
latviešu avīzes svešumā, un tās 
jau bija gatavas jauno izdevumu 
apsveikt. Arģentīnā iznākošais 
žurnāls Latvija-Letonia: „Lon  -
do nas Avīze” – tā saucas Latvju 
bied rības Lielbritanijā mēneš-
raksts, kuŗa pirmais numurs 

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Plašsaziņas līdzekļu loma Daugavas Vanagu Fonda

 un citu bijušo trimdas organizāciju darbā, kā arī latviešu identitātes uzturēšanā
(1942.g. marts)  ir sasniedzis mū -
su redakciju. (..) Ievadā - gaitas 
iesākot – atzīmēts, ka mēnešraks-
ta mērķis un uzdevums ir ciešāk 
savā starpā saistīt latviešus, kas 
pagaidām atraduši patvērumu 
Anglijas viesmīlīgajā zemē, un 
veicināt savstarpēju domu ap -
maiņu. Vislabākos novēlējumus 
jaunajam ceļa biedrim sūta mē -
nešraksta „Latvija” red.  

Par šo citātu un par daļu no 
vēsturiskās vielas, ko esmu šeit 
izmantojis, man jāpateicas Vel-
gai Kincei un viņas sagatavo- 
tam rakstam “Latviešu prese 
Lielbritanijā. Skats no Misiņa 
bib liotēkas”. 

Rudzītis savā grāmatā citē fi -
lozofa profesora Paula Jureviča 
domas par avīzes nozīmi trim -
das apstākļos. „Kad tauta ir tā 
izkaisīta kā tagad mēs, avīze ir 
galvenā, daudzos gadījumos pat 
vienīgā tautas vienotāja. Ja aiz-
rādītu, ka tādu lomu spēlē vēl     
arī baznīca, teātris, kultūras die-
nas un citi sarīkojumi, tad ir 
tomēr skaidrs, ka bez avīzes tie 
nebūtu labi iespējami, bieži pat 
nemaz iespējami. Kopīgs centrs, 
no kuŗa ziņo par kopīgiem no -
tikumiem, nodomiem, iecerēm 
utt., ir pilnīgi neaizstājams.”

Avīzes loma trimdas apstākļos 
šāda kopīgā centra veidošanā 
nav apstrīdama – ne tikai no in -
formācijas, bet arī no ideolo -
ğijas viedokļa. Un tas joprojām 
nav mainījies - no pirmām „sie-
nas avīzēm” bēgļu un darba 
nometnēs līdz šai baltai dienai. 
Informācija bija vajadzīga pati 
pirmā: „Iesākumā bija Vārds.” 
Par Facebook, Draugiem, Tviteru 
un ziņu portāliem neviens toreiz, 
protams, nevarēja zināt, – ar 
šādiem līdzekļiem  lielo darbu - 
izveidot „kopīgu centru” – bez 
šaubām, būtu bijis vieglāk iz -

darīt. Bet vai tādējādi drukāta 
avīze vispār būtu bijusi  vaja-
dzīga?

Bez latviešu sabiedrības, pro-
tams, nebūtu vajadzības pēc lat-
viešu plašsaziņas līdzekļiem sve-
šumā. Bet kas gan sabiedrību 
pa  dara par sabiedrību? Ir pazīs-
tama grāmata par organizā -
cijām, kuŗu sarakstījuši vairāki 
autori (tostarp Peter Senge), ar 
virsrakstu The Fifth Discipline 
Fieldbook (“Piektās disciplīnas 
rokasgrāmata”). Tur minēti seši 
elementi, kas vajadzīgi  veselīgi 
darbīgai sabiedrībai:

1. Darbības spējas – sevi vadīt, 
sevi uzlabot, sevi koordinēt 

2. Apņemšanās – kopīga ap -
ņem šanās – starp vadību, starp 
biedriem

3. Ieguldījums  – ir iespējami 
visiem sabiedrības biedriem      
dot kaut ko no sevis kopīgam 
labumam

4. Nepārtrauktība – sabied -
rība turpinās – varbūt mainās –, 
bet netiek pārtraukta. Dibinās 
tradicijas un „sabiedriskā at -
miņa” 

5. Sadarbība – ar personisku 
uz  ticēšanos un ar informāciju, 
kas brīvi plūst starp sabiedrības 
locekļiem.  Tā rodas kopēja vīzija 
un kopējs darbs 

6. Apziņa – ideoloģiskais fak-
tors: sabiedrība spēj piesaukt 
pozitīvas vērtības, ētiku, cieņu, 
no kā izriet praktiskā darbība.

Zinām, ka agrākai trimdas sa -
biedrībai piemitušas visas šīs īpa-
šības – un avīzes, mēnešraksti  
un žurnāli tās atspoguļoja un 
pastiprināja. Zinām arī, ka šai 
bijušai trimdas sabiedrībai, ku -
ŗas locekļi esam mēs, vājā vieta 
tagad ir ceturtais punkts: ne -
pārtrauktība. 

Jaunlatviešu sabiedrībai Liel-
bri tanijā (es teiktu - kā arī tās 

medijiem) vājā vieta ir citur: pats 
pēdējais punkts -, apziņa/ideo lo-
ģija. 

Kinces kundze savā rakstā pie-
min latviešu trimdas izdevumu 
bibliografiju - apzināti  gandrīz 
60 dažādi preses izdevumi, kas 
izdoti Lielbritanijā. Tagad līdz      
ar skolu, baznīcu un atsevišķu 
organizāciju mēnešrakstiem vai 
mājaslapām Lielbritanijā ir tikai 
trīs nozīmīgi plašsaziņas lī  -
dzekļi: avīze Brīvā Latvija (pie-
der Lielbritanijas, Vācijas un 
Zviedrijas sabiedriskām organi-
zā cijām), portāls Anglo Baltic 
News (pieder privātu ieguldītāju 
grupai) un portāls latviesiem.
co.uk (atbalsta Nacionālā padome 
Lielbritanijā). Un, ja tagad Liel-
britanijā ir pāri par desmit reižu 
vairāk latviešu, nekā bija tad,  
kad mums bija 60 preses izde-
vumi, tas liek domāt, ka jaunā 
latviešu sabiedrība vēl nav  sa -
sniegusi visas sešas iepriekš mi -
nētās īpašības. Un, kā jau teicu, 
elements, kuŗa visvairāk trūkst 
tagad, manuprāt, ir ideolo ģis-
kais. 

Tāpēc nevar būt runas par 
konkurenci starp šīm avīzēm      
un portāliem –  vietas pietiek vēl 
daudz vairākiem. Padomājiet – 
100 000 latviešu Lielbritanijā – 
kas tā par potenci! Ja mēs tik 
skaistus dziesmu svētkus rīko-
jām ar 4000 Lielbritanijas lat-
viešiem – tad kādus mēs varētu 
rīkot tagad?!

Starp citu, es zinu, ka desmi-
tiem tūkstošu lieto Facebook, 
Draugus un citus t.s. sociālos 
medijus, lai sazinātos, bet - vai 
tās spētu aizstāt avīzes un por- 
tālus?  Un tas nav tikai  mans ie- 
skats (bet es pieļauju, ka kādu-
dien sapratīšu, ka esmu kļūdījies).       
Šīs technoloģijas sniedz visādas 
priekšrocības – bet manā pie-
redzē tās nav aizstājušas organi-
zācijas vai tradicionālākus plaš-
sa ziņas avotus – manā ieskatā     
tie drīzāk papildina, nevis aiz -
stāj esošo.

Protams, viss tagad strauji 
mainās – straujāk, nekā bijušās 
trimdas organizācijas spēj uz -
tvert. Dibinās latviešu skoliņas 
(divdesmit Anglijā un Īrijā!),   
koŗi un tautasdeju kopas (pie-
mēram, Londonā tagad divas!). 
Šobrīd – jau vairākus gadus vē -
lāk - sāk arī  dibināties bied -
rības, un varbūt tas nozīmē, ka  
jaunlatviešu sabiedrībā sāk ras-
ties arī ideoloģiskais elements. 

Pirmā problēma: pastāvēs,     
kas pārvērtīsies, – bet mēs pie tie-
kami ātri nepārvēršamies. Da -
ļēji vecā un jaunā sabiedrība 
saskaŗas un sadarbojas, bet da -
ļēji ne – dabisku iemeslu pēc; 
jaunā sabiedrība netaps par     
veco. Vecajai trimdas sabiedrībai 
ir jāatrod veidi, kā mainīties       
un padarīt sevi par būtisku  ele-
mentu jaunajā situācijā, – un 
pašlaik tas mums neizdodas. 
Terēze Bogdanova, kas vada por-
tālu latviesiem.co.uk man nesen 
rakstīja: „No savas puses vēlētos 
sacīt, ka DVF organizācija diem-
žēl no visām Anglijas trimdas 
organizācijām, manuprāt, ir  
bijusi un diemžēl joprojām ir 
visgausākā jaunu spēku (lasi - 
jauniebraucēju) piesaistīšanā un 

līdz ar to arī nav vēl īpaši adap-
tējusies mūsdienu mediju vidē. 
Lai organizācijai būtu nākotne 
Anglijā, tās vadītājiem ir jāsa-
prot, ka viņi/viņas vairs nepār-
zina šejienes latviešu sabiedrī -
bas vajadzības un vēlmes un ka   
ir jāiegulda pūles, lai iepazītu      
un izzinātu to. Piekrītu, ka tas 
var būt biedējoši un ir ļoti laik-
ietilpīgs un darbietilpīgs pro -
cess, taču bez tā diemžēl nevar 
iztikt. Organizācijai ir jāskaidro 
savi mērķi, savas pastāvēšanas 
jēga, un mediju vide var lieliski 
kalpot par platformu, lai šī in -
formācija sasniegtu šo sabied-
rību.” Šie ir skarbi, bet patiesi 
vārdi.

Otru problēmu jau piemi -       
nēja – kopīgas apziņas trūkums 
jaunlatviešos. 

Un, ja jaunajai latviešu tā sau-
camai diasporas sabiedrībai 
trūkst ideoloģiskā elementa un 
pašreizējai  latviešu sabiedrībai 
trūkst dzīvā spēka, tad, saliekot 
abus kopā, ar plašsaziņas lī -
dzekļiem varam palīdzēt abus 
šos trūkumus atrisināt.  Ja mums 
izdosies abas šīs problēmas at -
risināt, tad mēs veicināsim lat-
viešu identitātes uzturēšanu sve-
šumā. Un tas ir mūsu vissva-
rīgākais un vissvētākais uzde-
vums. Atbilde uz šo jautājumu 
referāta virsrakstā (kas ir mediju 
loma?) ir tieši šis uzdevums,       
tieši šī loma.

Un te, protams, mūsu avīzēm 
un citiem plašsaziņas līdzekļiem 
arī jāmainās. Varbūt visvairāk 
jāmainās mūsu senām avīzēm, 
lai tās piedalītos šajā darbā un   
arī pašas pastāvētu. Mums nav 
jāmaina mūsu vērtības – jo tās ir 
spēcīgas, bet ir jāatrod jaunas 
formas un jauna auditorija.

Nesen savā rakstā „Par avīzi” 
(Laiks/BL Nr. 20 – red.) es runāju 
par avīzes filozofiju un jēgu ar 
četriem virsrakstiem:

• Saikne ar Latviju bijušās trim-
das vecākām paaudzēm;

 Taču, protams, vēl ir daudz  
kas  – lielais iesāktais darbs, kas 
nekad nebūs padarīts;

• Ārzemju latviešu dzīves do -
ku mentācija;

• Informācijas darbs;
• Rietumu latviešu vērtību          

un kultūras nešana uz Latviju. 
Bet, protams, nedrīkstam aiz-
mirst arī Latvijas vērtības at -
vest šeit. 

Un lai visi jaunie plašsaziņas 
līdzekļi – avīzes, portāli, sociālie 
tīkli nāk talkā. Attīstīsimies kā 
sabiedrība – zinu, ka radīsies vēl 
labāki saziņas veidi, kuŗus pa -
gaidām pat nespējam iedomā ties.

Mums kopā, mūsu rokās ir 
iespēja, laiks, telpa un ļaudis, lai 
radītu veselīgu, ražīgu, kultūrāli 
bagātu sabiedrību ārpus Lat - 
vijas un, to darot, glabātu un      
vei cinātu latviešu valodu un kul-
tūru. Vai izdosies – nezinu. Bet, 
lai mums izdotos, plašsaziņas 
līdzekļiem, jauniem un veciem, 
sabiedriskām organizācijām, jau-
nām un vecām, jāuzņemas pa -
mata loma.

Aivars Sinka,
Brīvās Latvijas izdevēju kopas 

priekšsēdis
Referāts nolasīts DV Centrālās val-
des sēdē Bērzainē, Vācijā.
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A. Gulāns

Pag. gs. 40. gadu beigās, kad 
visi dīpīši un pārējie likteņa un 
bēdu brāļi redzēja, ka pār mūsu 
dzimteni savelkas bieza, sarkana 
krievu migla, viņi saprata, ka tur 
drīzumā atgriezties nebūs iespē-
jams. Tāpat no mātes saņēmu zi -
ņu, ja varot kaut cik iztikt, lai 
dzīvojot mierīgi tālāk tur, kur 
esot, jo tad, ja pārbraukšot mā -
jās, kungi jau esot noorganizējuši 
populāro ekskursiju pa „plašo 
dzimteni”. Arī šeit, nometnēs, 
vairākas zemes piedāvāja emig-
rācijas iespējas. Kaut kas bija jā -
izdomā un drīz arī jāizšķiŗas: 
sko la nepabeigta, nekāds darbs 
arī nav paredzēts. Cik tad ilgi 
šāds stāvoklis var turpināties? 
Nezinu, kāpēc izvēlējos vienu no 
Eiropai tālākajiem kontinen - 
tiem - Austrāliju. Tagad to ne  no-
žēloju.

Agrā 1949. gada pavasarī stājos 
austrāliešu kungu priekšā pilnā 
Ādama kostīmā. Mani svēra, pē -
tīja, mērīja un izjautāja, kur, kad 
un kāpēc esmu dzimis un vai bū -
šot ar mieru strādāt divus gadus 
katru darbu, kādu valdība sagā-
dāšot. Tas viss notika ap Jurģu 
laiku. Es to pieņēmu. Tāpat kā 
agrāk dzimtenē, kad Jurģos līga 
strādniekus, graudniekus un 
rentniekus, tā tagad es noslēdzu 
lī  gu  mu ar Austrālijas valdību. 
Ne  zinu tikai, vai darbu, kas mani 
sagaida, būs manos spēkos veikt, 
bet, kas neriskē, tas nevinnē. Es 
taču neesmu vienīgais cerību   
pilnais; arī kļūdīties ir cilvēciski, 
un par to netikšu sodīts. 

Sekoja ceļojums ar vilcienu 

Bez cirvja un zāģa... uz mežu

cau  ri Vācijai un pa Italijas kal -
niem, pa zābaku uz leju līdz 
Neapolei. Tad ar kuģi Goija ie -
braucām Vidusjūrā. Saules rietu 
piedzīvojām, braucot gaŗām 
Kapri salai. Prātā ienāca tolaik 
po  pulārā ziņģe „Kad pār Kapri 
vēl pēdējie saulstari viļņos grimst 
un pie debesīm blāvā gaismā jau 
mēnesis dzimst” utt. Sažņaudzās 
sirds, skatiens vērās debesīs, tālu-
mā, zvaigznājā, acīs saskrēja asa-
ras, dzimtene – vai tevi vēl kād-
reiz redzēšu? Atbildes vietā tikai 
apkārt šalc jūra un varen spēcīgie 
viļņi plīst putodami pret kuģi      
un tad piebiedrojas pārējai ūdens 
masai, lai atkal  atkārtotu mūžam 
nebeidzamo dziesmu. 

Pāris dienu pirms tam, kad 
sasniedzām Austrālijas ūdeņus, 
jutu, ka arī man būs  jūrai jāzie -
do pienācīgā daļa uztura, kas 

patērēts uz kuģa. Tā radās jaunas 
ilgas, ilgas pēc sauszemes, un jo 
drīzāk, jo labāk. Izciests! 

Fremantlē iebraucām 1949. ga -
da 22. jūnijā. Mūs ievietoja imig-
rantu nometnē Point Walter, pēc 
tam Swanbourne. Ar nepacietību 
gaidījām, kas notiks tālāk, kādu 
darbu mums piedāvās un cik   
drīz tas būs. Pētījām darba pie-
dāvājumu informācijas dēli no 
rīta līdz vakaram. Daudziem šis 
tas ir laimējies, bet mēs divi, tikko 
sadraudzējušies, nolēmām kopā 
nokļūt pie viņa veca paziņas, kas 
ieradies ar iepriekšējo transpor -
tu kādā pavalsts zāģētavā Hakea. 
Iecerētais piepildījās, un mēs ar 
smago transporta mašīnu brau-
cām līdz Pindžārai (Pinjarra), tad 
no tās tālāk ar iepriekšējā gad-
simta vilcienu līdz Dvelingapai 
(Dwellingup). Tur mūs pārsēdi-

nāja sutas kumeļā, ko lieto tikai 
preču pārvadāšanai. Kā dzelzceļš, 
tā arī pati spēka mašīna izskatījās 
ļoti nožēlojami bēdīgā stāvoklī,   
tā kratījās, grabēja un gāzelējās; 
kļuvām drūmi – vai veseli sasnieg-
sim paredzēto darbavietu? Pēc 
lai ciņa mašīna apstājās un mums 
tika paziņots, ka vilcējs kumeļš 
piekusis. Zāģētavas vadītājs iera-
dī  šoties ar kādu braucamo un 
nogādāšot mūs galamērķī. 

Bažas nebija ilgstošas. Drīz   
vien ieraudzījām pārbūvētu 1925. 
gada automobili, no kuŗa žiperīgi 
izlēca mazs, apaļš kungs ar hūtīti 
galvā, mazliet iesarcis un stipri 
smaržoja pēc dzēriena, kuŗu savā 
mūžā vēl nebiju baudījis. Pēc 
iepazīšanās viņš veikli izvilka no 
kabatas mazu pudelīti un piedā-
vāja mums, lai iemetot „šļuku”,      
jo priekšā stāvot prāvs gabals 
grum buļaina ceļa un nebūšot    
par slik tu nomierināt nervus. Tā 
bija mana pirmā skotu viskija 
„šļuka”; arī mācība nākotnei, no 
tā nevaru atteikties vēl šodien. 
Katrs sākums esot grūts, šis likās 
tīri patīkams.

Vēl patīkamāks bija pārstei-
gums, kad sasniedzām gala pos-
mu. Iebraucot tādā pasaules bez-
dibenī, ieraudzījām ja ne pazīsta-
mas, tad tomēr smaidošas un 
priecīgas sejas. Runāja mūsu mēlē 
un draudzīgi mūs uzņēma savā 
vidū. Iekārtojāmies jaunajā ap -
me šanās vietā, un nākamajā die-
nā mūs iepazīstināja ar darbu. 
Tūlīt arī sākām strādāt. Jālādē 
kokmateriāli vagonos. Darbs nav 
grūts,  ir mazliet neparasts, jāuz-
mana rokas. Tās nav pieradušas 
pie asajām, cietajām skabargām. 
Vakarā  no izvilktām gandrīz var 

iekurināt krāsni. 
Nemanot pieradām pie darba 

un apstākļiem. Sākām veidot sa -
vus plānus, kā pavadīt brīvo laiku 
un kā ērtāk iekārtoties, lai uzla-
botu dzīvošanas ērtības. Viss jāie-
gādājas no jauna. Iebraucu tikai 
ar finieŗa koferīti, kur iekšā gra-
bēja ziepju gabals, pusizdilis  
dvielis ar brūtes bildi. Citiem pat 
tas nebija pie dvēseles. Viss derī-
gā kais tika „uzsists gaisā” Italijā 
par apelsīniem un vīnu. Muitas 
ie rēd ņi tikai nogrozīja galvu,       
re  dzot kuģa kravu pilnu ar šā -
diem sprukstiņiem, jo acīmre-
dzot ne  biju vienīgais ar šādu      
raksturu.

Tā nu zāģējām, cirtām un sitām 
augšā gultas, galdus, krēslus, 
skap jus un solus. Materiālu ne -
trūka, un tos varēja lietot bez ie -
robežojumiem. Viens no dzīves 
uzlabošanas mērķiem bija pie  -
klā jīgi apģērbties. Dzimtenē to 
darīja vecāki, kaŗa laikā vācu 
armija, pēc tam UNRRA, tad at -
kal amerikāņi un beidzot IRO. 
Tagad pirmo reizi mūžā pats va -
rēju izvēlēties, ko vilkšu mugurā 
un ko likšu vēderā. Uzvalkus ar 
pasta palīdzību pasūtinājām no 
Sidnejas. Tā nu īsi pirms Ziem-
svētkiem bijām tērpti jaunos uz -
valkos. Žakete gan,  izrādījās, bija 
lieka, te nevajadzīga, bet kādreiz 
varbūt tā noderēs. Svētku laikā 
zāģētavu slēdza. Veica gadskār-
tējos remontus. Mēs paši apcie-
mojām tuvāk dzīvojošos tautie-
šus un iepazināmies. Pēc trim 
nedēļām viss atgriezās vecās 
sliedēs, un darbs mierīgi ritēja uz 
priekšu. 

iPad un iPhone lietotājiem ta   -
gad pieejamas lietvārdu un dar -
bības vārdu locīšanas aplikāci jas - 
Latvian Nouns un Latvian Verbs, 
in  formē to izstrādātājs Arnis Gross.

Melburnā dzīvojošā program-
mētāja Arņa Grosa gramatikas 
aplikācijas tagad var izmantot gan 

Austrālijas latvietis rada 
latviešu valodas gramatikas aplikācijas 

iPad un iPhone
Latviešu valodas gramatikas aplikācijas tagad arī “Apple” iPad un iPhone 

skolēni, kuŗi mācās latviešu valo-
du, gan arī latviski runājo šie, kam 
noder gramatikas re  surss, kuŗā 
ieskatīties.

Ierakstot lietvārdu, īpašības vār-
du, vietniekvārdu, skaitļa vār du 
vai darbības vārdu, lietotājs sa -
ņems visus iespējamos locī ju mus. 

Lai sveštautiešiem būtu vieg lāk 
apgūt latviešu vārdu locīšanu, 
aplikācijas piedāvā arī iespēju    
darboties angļu, krievu, vācu un 
zviedru valodā. Ar citiem par sa -
viem jautājumiem var padalīties 
e-pastā vai sociālajos tīklos 
Facebook un Twitter.

Ilinojas restorānu asociācijas 
un Starptautiskās pilsētu gastro-
nomijas apvienības Délice sa -
drau dzības rezultātā Latvija šī 
gada maijā saņēma godpilno uz -
aicinājumu piedalīties Čikāgas 
restorānu nedēļā ”Kulinārijas 
krustceles” (Chicago’s Culinary 
Crossroads), kas notika no 1. līdz 
25. maijam. NATO valstu galot-
ņu apspriedes ietvaros sarūpē -
tajā kulinārijas sarīkojumā sa -
darboties ar septiņiem Čikāgas 
labākajiem restorāniem tika ai -
cināti septiņi starptautiski pazīs-
tami un godalgoti pavāri – no 
Kanadas, Lielbritanijas, Spāni -
jas, Francijas, Italijas, Norvēģijas 
un Latvijas. 

Latviju šai notikumā pārstā-
vēja kulinārijas autoritāte – šef-
pa vārs Mārtiņš Rītiņš. 

Sarīkojuma galvenais mērķis - 
iepazīstināt ar NATO dalīb -       
vals tu kulināro mantojumu, tra-
di cijām un produktiem. Šī mēr -
ķa īstenošanai par Latvijas kuli-
nārijas meistaru komandas - 
Mā r tiņa Rītiņa un Ivana Šmi-
gareva - darbalauku tika izrau-
dzīts Čikāgas restorāns Signature 
Room at the 95th. Restorāns  John 
Hancock  ēkas 95. stāvā var lepo-
ties ar visskaistāko panorāmas 
skatu, kāds vien iedomājams pa -
veŗamies pa ēdamzāles un vir-
tuves kulišu logu.

Šeit tad divu dienu gaŗumā 
Latvijas restorānu lietpratēji 
Mār  tiņš un Ivans gatavojās lie-
lajam brīdim. Viņu izvēlētajā 

ēdienkartē bija laša balotīns ar 
sparģeļiem un mārrutku krē ju-
mu, piena sivēns ar svaigām cū -
ku pupām un lāčpurnu sēnēm, 
kā arī meduskūka, ko nepār-
spējami gardu pagatavoja pie-
aicinātā filipīniešu pavāre. 

Prezentācijas vakarā, kad lie-
lisko panorāmas skatu vaina -  
goja simbolisks dabas faino -
mens – no vienas puses pilsētai 
virsū mācās melni lietus māko -
ņi, bet otra aizvien vēl palika 
saules apspīdēta, - viesi mielojās 
ar brīnumgardu latviešu virtuvi 
modernā veikumā un Mārtiņš 
Rītiņš dalījās nacionālās virtu -
ves noslēpumos. Tā Čikāgā sa -
stapās divas pasaules - divu kon-
tinentu kulinārija.

”Kulinārijas krustceles” ne   no-
zīmē tikai savas valsts tradi cio nā-
lās kulinārijas prezentāciju res  to-
rānu publikai. Parallēli tika orga-
nizēti Čikāgas kulinārijas ieviržu 
skolu apmeklējumi. Mār tiņa Rī -
tiņa Corliss High School apmeklē-
jumu ievadīja svinīga ceremonija 
ar godasardzi un skolas orķesti. 
Pēc pavāru pub liskās uzrunas   
studenti prezen tēja jau mēnešiem 
iepriekš iz  zināto citkultūru kuli-
nāriju un ļāva novērtēt viņu prak-
tisko  snie gumu lielisku ēdienu 
vei do lā. Latvijas kulinārijas māks-
las lietpratēji no Čikāgas jauno 
cen soņu puses tika pārsteigti ar 
sau tētiem kāpostiem un cūkgaļu, 
rīvētiem kartupeļiem ar speķi        
un pīrāgiem. 

Mārtiņš Rītiņš atzīst, ka stu-

dentu atsaucība un ieinteresē -
tība bijusi fainomenāla. Latvijas 
delegācija guva neviltotu uzma-
nību, un teju 50 procenti uzdoto 
jautājumu tika raidīti Latvijas 
virzienā.

Čikāga neskopojās ar plašsa-
ziņas līdzekļu, tostarp NBC un 
CBS interesi, kas vainagojās ar 
CBS televīzijas interviju. Melnie 
ikri no Latvijā audzētas Mottras 
un melnā rupjmaize palika dā -
vanā televīzijas cilvēkiem, tāpat 
kā Latvijas Goda konsula Illino -
jas pavalstī Roberta Blumberga 
mammas iepriekšējā vakarā cep-
tie pīrāgi, kas gatavoti pēc īpašās 
Mārtiņa Rītiņa mammas recep-
tes, kuŗā viena no sastāvdaļām ir 
zoss tauki.

Agnese Čivle, 
www.anothertravelguide.com

Mārtiņa Rītiņa dalība Čikāgas restorānu nedēļā – 
”Kulinārijas krustceles”

Mārtiņš Rītiņš CBS rīta intervijā

(Turpinājums sekos)

Raksta autors
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls
Džūkstes vidusskolā „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Kon -

rāda Adenauera fondu rīkoja semināru - mazpulcēna zaļā prakse 
„Domā globāli, stādi lokāli”. Piedalījās 25 mazpulcēni no 654. Lap-
mežciema mazpulka, Slampes mazpulka „Saulespuķe”, 307. Džūks-
tes mazpulks un Dzīvais mazpulks no Praviņām. Semināra nobei-
gumā katram mazpulcēnam uzdāvināja augu, ko audzēt mājās.

Maizes ceptuves „Lāči” rīkotajā Maizes akadēmijā piedalījās     
41 klase no 32 Latvijas skolām. Teorētiskās nodarbības vadīja LLU  
pārtikas technoloģijas katedras asociētā profesore Dr.sc.ing. Daiga 
Kunkulberga, bet maizes praktiskā cepšana noritēja kopā ar ceptu -
ves „Lāči” maizniekmeistaru Normundu Skauģi. 

Tukuma Mālkalnā notika ķiršu koku stādīšanas talka. Šī tradici-
ja aizsākās pēc dzejnieka Imanta Ziedoņa ierosmes. Pirms diviem 
gadiem dzejnieks kopā ar draugiem un mākslas cienītājiem iestā -
dīja 77 dekorātīvos ķiršus. Nākamgad - I. Ziedoņa 80. dzimumdienā 
plānots iestādīt vēl 100 ķiršu kociņus.

Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteja sadarbībā ar Rēzek-
nes pilsētas domi pieņēmusi lēmumu no 1. līdz 15. jūnijam papildus 
izsniegt Eiropas Komisijas financētās pārtikas pakas trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem. Produktu pakā ir 1 kg miežu putraimu, 1 kg 
četrgraudu pārslu, 0,5 kg auzu pārslu un 1 kg kviešu miltu.

Nīcu 21. maija pēcpusdienā pārsteidza stipra krusa, kuŗas lie-
lākie graudi bija pat paipalas olas lielumā. Siltumnīcām tika saplui-
nīts plēves segums, sakapāti stikli, liels posts nodarīts puķu un 
kartupeļu stādījumiem. Applūda Nīcas centrs un  zemnieku lauki 
zemākās vietās. 

Skrīveŗu sociālās aprūpes centra „Ziedugravas” territorijā at  -
klāts sociālās dienas aprūpes centrs. Par Eiropas Savienības fonda 
līdzekļiem kapitāli izremontēta 1936. gadā celtā ēka iemantojusi 
nosaukumu „Baltā māja”. Pašvaldībai padomā esot vēl viena baltā 
māja Skrīveŗos, kuŗā darbosies amatnieku centrs. Centra atklāšanā 
piedalījās arī vairāki Saeimas deputāti.

Birzgales novada Valles vidusskolā notika Meža dienas, lai jau-
nieši apgūtu mežkopības ābeci. Īpaša uzmanība bija veltīta jau n-
audžu aizsardzībai pret dzīvnieku nodarītiem bojājumiem un kail-
cirtes apsaimniekošanai. Egļu audzē skolēni izvietoja pašu darinātos 
putnu būŗus.

Mūzeju nakts rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa mūzejā „Rieks tiņi” 
Neretā aizritēja „Baltās grāmatas" tēlojuma „Zem plašām de  besīm” 
noskaņā. Neretieši un ciemiņi dancoja, dziedāja un gāja ro  taļās ar folk-
loras kopām, kā arī lasīja dzimtajai pusei veltītus dze jo ļus.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Eiropas Parlamenta deputāte 
Sandra Kalniete rīko konkursu 
„Atdzimt no pelniem”, lai cil-
dinātu sievietes uzņēmējas. Par 
vienu no prasmīgākajām, apņē-
mīgākajām un drosmīgākajām 
sievietēm tika godināta arī māj-
ražotāja Sanita Dīriņa no Ata -
šie nes pagasta Latgalē. Piemājas 
saimniecībā „Neaizmirstules” 
viņa saimnieko kopā ar dzīves-
biedru Ainaru un meitu Klintu 
skolnieci. Jau sešus gadus ģime-
ne nodarbojas ar kazu audzē-
šanu. Ir arī truši, vistas, pīles, 
zosis - kopumā ganāmpulks ar 
100 „galvām”.

Sanita Dīriņa sien arī kazas sie-
ru un biezpienu, un viņas mēr - 
ķis ir izveidot sierotavu un palie-
lināt ganāmpulku. 

Klausoties Sanitas Dīriņas ai z-
rautīgo stāstījumu par ikdienu 
lau ku saimniecībā, grūti iedo -
mā ties, ka savulaik viņa  Liepājas 
Paidagoģijas institūtā izskoloju-
sies par skolotāju. Sanita ir īsta 
kurzemniece, bet dzīve apmetusi 
kūleni, un nu viņa ir Latgalē. 

Iecere uzsākt  uzņēmējdarbību 
neradās pēkšņi, - šī doma tika 
lolota krietnu laiku. Sākot audzēt 
kazas un mērķtiecīgi virzoties    
uz savas uzņēmējdarbības izvei-
di, Sanita Dīriņa aktīvi pilnvei-
doja zināšanas, apmeklējot Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centra organizētos semi nā-
rus un kursus. Iegūtās zināšanas 
tagad lieti noder saimniecības 
vadīšanā. Tāpat kā daudzus citus, 
arī Sanitas ģimeni smagi bija 
skārusi 2008. gada ekonomikas 

KAZU AUDZĒŠANA KĻŪST POPULĀRA ARĪ LATVIJĀ

krize, kad gan Sanita, gan viņas 
dzīvesbiedrs palika bez darba, 
tādējādi zaudējot ienākumu avo-
tu. Kā izdzīvot?  Iespēju pavēris 
kazas siers. Trūka naudas pat 
benzīnam, lai nokļūtu līdz tir-
gum, taču palīdzējuši  vietējie 
paziņas. Pirmo reizi stāvot aiz 
letes tirgū, Sanita bažīgi gaidī -
jusi, vai pilsētniekiem patiks  
pašas rokām sietais kazas siers. 
Pirmais mēģinājums bija veiks-
mīgs. Tagad – nu jau  mājražotā-
jai - tirgošanās ir ierasts iztikas 
avots.

Piemājas saimniecība „Neaiz-
mirs tules” kļuvusi arī par vienu 

no Atašienes pagasta tūrisma 
objektiem, kur rīko ekskursijas 
pa lauku sētu. Tās īpaši iecie nī-
jušas ģimenes ar bērniem, jo 
mājdzīvniekus ir iespējams ne 
tikai aplūkot, bet arī paglaudīt    
un pabarot. Iespējams arī iegā-
dāties  dažādus lauku labumus. 
Tomēr tūrismu Sanita uzskata 
par blakus nodarbošanos. Paral- 
l ēli tai viņa plāno izveidot Latvijā 
pirmo kazu mūzeju. 

Ir vairāk nekā 300 kazu šķirņu, 
kas speciālizētas gaļas, piena       
vai vilnas ieguvei. Latvijā  izvei-
dota piena kazu šķirne - Latvi-
jas vietējā kaza, ko mūsu zemē 

audzē jau ilgāk nekā 100 gadus, 
tāpēc tā labi piemērojusies vie-
tējiem klimatiskajiem apstāk-
ļiem. Šīs kazas ir ne tikai Sanitas 
Dīriņas ganāmpulkā, bet arī 85 
procentos Latvijas lauku saim-
niecību. Kazu skaits Latvijā  aug, 
jo govju turēšana kļuvusi neiz-
devīga. Taču lauku cilvēks nav 
pieradis dzīvot bez savas piena 
devējas, tāpēc izvēlas govs mazo 
„māsu” – kaziņu. Kazas salīdzi-
nā jumā ar govīm ir ļoti tīrīgas. 
Govij pirms slaukšanas vienmēr 
jāapmazgā tesmenis, bet kazu 
var slaukt uzreiz. Kazas piens ir 
vērtīgs dziedniecisks uzturlī-
dzeklis, ko lieto cilvēki, kuŗi sirgst 
ar bronchiālo astmu, tuberkulo-
zi, kuņģa čūlu, aknu un žultspūš-
ļa slimībām, ekzēmu, migrēnu, 
aizcietējumiem un citām slimī-
bām. Kazas piens ir bagāts ar 
ka  zeīnu, turklāt kazeīns un albu-
mīns tajā nav tik blīvi kā govs 
pienā, tāpēc cilvēka organismam 
ir viegli pārstrādājams. Kaprīn-
skābe kazas pienā labvēlīgi ie - -
tek mē bērnu, vecu un slimu cil-
vēku organismu, bet omega 3 
tauk skābes ir neaizstājamas sirds 
un asinsvadu veselības veici nā-
šanā, savukārt vitamīni un mine-
rālvielas labvēlīgi iedarbojas uz 
redzi un ādu. 

Latvijā kazas gaļu izmanto 
maz, tas ir viens no pamat ēd ie-
niem Ziemeļafrikā, Cent rā l- 
ā zijā,Dienvidaustrumāzijā,  
Dien vidamerikā un Karību jūras 

ba  seinā. Kazas gaļu neaizliedz ne- 
  viena reliģija, turklāt hinduistu 
un musulmaņu reliģijas tradici-
jās tai ir nozīmīga loma. Eiropas 
valstīs kazas gaļa tiek uzskatīta 
par delikatesi, taču lielākie tās 
ražotāji ir Ķīnā, Indijā un Pa -
kistānā, bet lielākā eksportētāj-
valsts ir Austrālija. Pēdējos gados 
arvien pieaug ASV pieprasījums 
pēc kazas gaļas - veselīgākas un 
liesākas alternātīvas sarkanajai - 
liellopu gaļai un cūkgaļai. Lielā-
kie kazas siera ražotāji un pa -
tērētāji ir ASV, Francija, Spānija, 
Portugale, Italija, Norvēģija, 
Lielbritanija, Grieķija, Kipra, 
Bulgārija un Ķīna.

Latvijā vēl nesenā pagātnē kaza 
tika saukta par „Staļina govi” vai 
„vellaģīmi”. Tikai pēdējos gados 
kazu audzēšana un veselīgais ka -
zas piens un siers kļūst arvien 
populārāki. Latvijā kazu audzētāji 
apvienojušies Latvijas Kazko-
pības biedrībā un Latvijas Kazu 
audzētāju apvienībā. Ar to starp-
niecību vieglāk ir pienu, sieru 
piedāvāt lielveikalu tīkliem un 
citviet. 

Ja kādam ir vēlēšanās brīvā 
dabā pavērot kazas un citus māj-
dzīvniekus, kā arī nobaudīt lau-
ku labumus, piemājas saimnie-
cībā „Neaizmirstules” ikvienu 
laipni sagaidīs Sanita Dīriņa. 
Tālrunis saziņai: 26388278, 
e-pasts: dirina41@inbox.lv .

Valija Berkina
Foto: Sanitas Dīriņas archīvs 

Kaza Grieta ganībās ar kazlēnu Boņuku

Līmeniski. 1. Nelidojoši putni 
dienvidu puslodes polārajā ap -
ga balā. 4. Italiešu komponists, 
vi  joļ virtuozs. 8. Kopus darba 
veikšana bez atlīdzības. 9. Šauras 
dobes. 13. Katoļu klosteŗa priekš-
nieks. 14. Vieta jūrā tālu no kras-
ta. 15. Aizņemt ar sējumiem. 18. 
Pilsēta Ziemeļvidzemē. 19. Trau-
ka rokturis. 21. Viena no divām 
taisnleņķa trīsstūŗa malām, kas 

veido taisnu leņķi. 22. Plašs bez-
mežu līdzenums, ko klāj sausa, 
izturīga veģetācija. 23. Padziļi-
nājums zemes virsmā nelielā 
platībā. 28. Tikko manāma at -
šķirība. 29. Sena gaŗuma mēr-
vienība. 31. Jauns blakus dzi-
nums kokam. 32. Rēķins bankā. 
34. Spilvas. 36. Veikli, žigli. 37. 
Lašu dzimtas zivis.  38. Mokoši, 
nesakarīgi sapņi. 39. Materiāls 

nodrošinājums, kas pēc likuma 
jādod kādai personai. 40. Senajā 
Jūdejā liekuļi, svētuļi.

Stateniski. 1. Mūsu senču 
apavi. 2. Sadragāts kuģis. 3. Dien-
nakts posms. 5. Gaujas pieteka. 
6. Zivs skeleta kauls. 7. Just dziļu 
vēlēšanos (pēc kā). 10. Pirts 
veids. 11. Tārtiņveidīgo kārtas 
putns. 12. Asas nezāles. 16. Ne -
patikšanas, ķezas. 17. Lielās sai-
mēs dzīvojoši plēvspārņu ku -
kaiņi. 19. Mūzikāli drāmatisks 
sacerējums. 20. Vidusāzijā  aug- 
s ti divriči. 24. Kādas valsts terri-
torijas sagrābšana un pievieno-
šana citai valstij. 25. Bībeles per-
sona. 26. Tādi, kas visu dara lēni. 
27. Ūdensputni. 30. Maza, nie-
cīga izmēra. 33. Neliels, bezde-
līgai līdzīgs putns. 34. Mācēt. 35. 
Steiga. 36. Drūmi, sevī noslē gu-
šies cilvēki. 

Krustvārdu mīklas (Bl Nr. 21 
atrisinājums

Līmeniski. 5. Gaiziņkalns. 6. 
Kārkls. 7. Dīvāns. 10. Plats. 11. 
Salna. 13. Paputēt. 16. Laiska. 17. 
Krasts. 18. Liekulība. 19. Kapars. 
21. Lafete. 25. Kantors. 26. Sloka. 
28. Siens. 29. Iecere. 30. Zemene. 
31. Primadonnas.

Stateniski.  1. Kairas. 2. Izo-
lētas. 3. Palīdzēt. 4. Angārs. 6. 
Kra bis. 8. Salaca. 9. Lauvmutītes. 
10. Pavasaris. 12. Atstatums. 14. 
Palss. 15. Skals. 20. Astoņi. 22. 
Finese. 23. Sadursme. 24. Pro-
teīni. 27. Atcere. 28. Slejas.    
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1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

ASV- Ivars A.Petrovskis 

504 Grand Avenue N.E. 

Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 

Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005

Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356

Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

ASV- Laila Aleksandra Šlesers
420 East Street apt 7F

New York, NY 10075

Email: lslesers@gmail.com

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Izīrējam dzīvokli
Rīgas centrā

vasaras mēnešos.
Informācija un saziņa:

http://ej.uz/riga2012

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Gribu pārdot FRIDRICHA MILTA gleznu,

"SAULESPUĶES"
Ļoti labā stāvoklī. $2 200.
Ar ielogu (40"x48" apm.)

Ivy Riekstiņš
(914) 665-9476

ivyriekstins@yahoo.com

Tautību svētki Dvīņu pilsētās

Latviešu izstādē pašdarinātās ķekatu maskas un aprak-
sti skatītājos izraisīja lielu interesi; izstādi iekārtoja, no 
kreisās: Elga Pone, Anita Demante, Astrīde Otto, Maija 
Zaeska

Tautasdeju ansamblis „Pērkonītis”; no kreisās: Ambera Pone, Krista Vīksniņa, Valts Treibergs, Māra 
Treiberga, Imants Pone, Marita Freiberga, Vilis Zaeska, Maija Saulīte, Vija Treiberga, Miķelis Ģiga, 
Kristīne Duņēna, Laura Vīksniņa, Pēteris Kalniņš, vadītāja Kristīne Ģiga, Endrū Dagnis Ostmans, 
Kira Birmane, Ingrīda Erdmane

Baltic Imports veikala īpašniece Inga Kancāne 
Maglaklina ar vīru Šānu (Sean McLaughlin)

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!



LAIKS  2012. ga da 2. jūnijs – 8. jūnijs18

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
CIEMS LATVIJA (MI)
• 14. jūnijā plkst. 3.00 Tautas 

sēru dienas piemiņas akts pie 
Gaŗezera pieminekļa nomocī-
tajiem un izsūtītajiem latvie-
šiem. Pēc akta sadraudzības 
stunda ar īsu garīgu un laicīgu 
programmu; būs kafijas galds. 
Tuvus un tālus ciemiņus pie-
dalīties sirsnīgi aicina ciema 
Latvija valde. 

DETROITA (MI) 
• 3. jūnijā, plkst. 11.30 Sv. 

Pāvila draudzes baznīcas dārzā 
(lietus laikā sabiedrisko noti-
kumu ēkā (30623 W. Twelve 
Mile Rd. Farminton Hills, MI 
48334) draudzes dāmu komite-
jas un Daugavas Vanagu rīkoti 
dārza svētki. Cienastā – uz 
oglēm cepti hamburgeri ar 
piedevām. 

FILADELFIJA (PA) 
• 5. jūnijā plkst. 11.00 pen-

sionāru kopas saiets Brīvo lat-
vju 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, kafi-
jas galds. Viesi laipni gaidīti. 

• 9. jūnijā Brīvo latvju bied-
rības novusa turnīrs; uzvarētājs 
saņems Brīvās latvju biedrības 
kausu. Pirms turnīra plkst. 1.00 
dokumentālā filma „Pareizi uz -
lidot” par Latvijas firmu Aero-
dium, kuŗā redzams, kā jauni 
atlēti, spēcīgas vēja straumes 
dzīti, lido, lec, met kūleņus aug-
stu gaisā – viņi sajūsmināja 
skatītājus 2006. gadā Torino 
ziemas olimpiadas beigu cere-
monijā; skatītāji redzēs arī Lat-
vijas paviljonu un Aerodium 
veidotā „vēja tuneļa” lidotājus 
Šanhajas Expo 2010. Plkst. 2.30 
novusa spēlētāju treniņi, turnīrs 
sāksies plkst. 3.00; kausu pas-
niegs plkst. 5.00. Lielajā zālē 
būs iespēja apskatīt Ziemeļ-
amerikas latviešu T-kreklu iz -
stādi, kā arī Laŗa Krēsliņa saga-
tavoto rīdzinieka Jāņa Dauga-
vieša Latvijas pagrīdes mūziķu 
fotografiju izstādi. Sarīkojuma 
beigās vakariņas un balle, spēlēs 
populārā dejas mūzikas grupa 
„Pēdējais vilciens”, dziedās gru-
pas soliste Laila Medne. Dalības 
maksa par vakariņām $15, balli 
$25 personai, $20 jauniešiem 
līdz 35 gadiem $20, bērniem, 
jaunākiem par 13 gadiem ieeja 
brīva. Ziņas par BLB jubilejas 
gada notikumiem atrodamas 
tīmeklī: www.latviansociety.com 
Viesi tālbraucēji par viesnīcām 
un transportu aicināti sazināties 
ar Marku Liepu, e- pasts: liepa-
ma1@gmail.com

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. Mei-
teņu ansamblis Ilzes Hāz neres 
vadībā dziedās jautras pavasaŗa 
dziesmas. Būs azaids un kafijas 
galds; dalības maksa $12.00 
personai. Atlikums palīdzības 
darbam.

• 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 sko-
las somas trūcīgo ģimeņu 
bērniem Vidzemē.

• 16. jūnijā plkst. 5.00 Jāņu 
svinības Brecksvilas Metropark 
Ottawa Point laukumā. Rīkotāji 
sagādās jāņusieru un miestiņu, 
cienasta groziņi un atspirdzi-
nājumi jāņem līdzi apmeklē-
tājiem. Dalības maksa pieau-
gušajiem – vismaz $5.00 ziedo-
jums. Atlikums aprūpes dar-
bam. Ielūdz DV apvienība 
Klīvlandē.

• 23. jūnijā plkst. 7.00 līgoša-
na 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. 

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 17. jūnijā plkst. 12.30 1941. 

gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
sarīkojumu lietuviešu namā 
(2718 St. George Street Los 
Angeles, CA 90027). 

• 23. jūnijā Jāņu svinības 
White Rock Lake (10646 Soledad 
Canyon Road, Saugus, CA 
91319). Jāņabērni gaidīti no 
plkst. 3.00 pēcpusdienā. Būs 
Jāņu tirgus, jāņusiera konkurss, 
spēles, at  rakcijas, sacensības, 
vainagu parāde, apdziedāšanās, 
jāņ uguns, varēs uzspēlēt novusu. 
Mūzika: Tālis Valdis un dīdžejs 
Lauris Lauriņš. Vakariņās cūkas 
cepetis, jāņusiers, alus u. c. 
Iespējams celt teltis un pār-
nakšņot. Dalības maksa $25, 
par auto novietošanu $5; līdz 
12. gadu veciem bērniem ieeja 
brīva, no 12 līdz 18 gadu veciem 
jauniešiem – $5. DKLB in  for-
mācijas tālr.: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas bi   ļe  tens tīmeklī: 
www.biletens.com 

ŅUJORKA (NY) 
• 2. jūnijā plkst. 10.30 Bron-

ksas latviešu skolas izlaidums 
un mācību gada beigu sarī-
kojums Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Lane, Yonkers NY 
11705). 

• 3. jūnijā Longailendas no  -
vada Salas baznīcas 45 gadu 
svētki; dievk. plkst. 10.30 (4 
Riga Lane, Melville, NY.); pēc 
dievkalpojuma pakavēšanās pie 
glāzes vīna. Visi laipni aicināti. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 2. jūnijā plkst. 11.00 Ņu -

džersijas skolas izlaidums un 
mācību gada beigu sarīkojums 
(1017 Highway 33 East Freehold, 
NJ 07728).

• 23. jūnijā Jāņu svinības 
(1017 Highway 33 East Freehold, 
NJ 07728); gaidīsim līgotājus 
no plkst. 4.00 pēcpusdienā. 
Tautasdeju uzvedumā pieda-
līsies Ņujorkas „Jumis”, Filadel-
fijas „Dzirkstele” un Vašingtonas 
„Namejs”. Dziedās un spēlēs 
„Lauku mūzikanti” –Normunds 
Ķietis un Inita Āboliņa no 
Latvijas. Vakarā deju mūziku 
spēlēs „Pēdējais vilciens” Ri  -
čarda Skultes vadībā. Dalības 
maksa $30. Informācija pa tālr.: 
732-610-8227 un www.prie-
daine.com

SANDIEGO (CA)
• 23. jūnijā plkst. 12.00 dienā 

Jāņu svinības Crown Point Place 
Beach. Būs sagādātas uzkodas 
un vienreizējas lietošanas trau-
ki, jāņem līdzi salāti, dārzeņi, 
augļi, saldais ēdiens. Dalības 
maksa $20, atlikums Sandiego 
latv. ev. lut. draudzes darbam. 
Auto stāvvietu slēdz plkst. 10.00 
vakarā. Plūdmalē nedrīkst ie -
nest un lietot alkoholiskos 
dzērienus un stikla traukus. 
Ieteicams ņemt līdzi plūdmales 
krēslu, saulessargu, cepuri, pre-
tiedeguma krēmu. Informācija, 
zvanot Jānim Legzdiņam, tālr.: 
858-598-5451, kabatas tālr.: 
619-851-2358; e-pasts: jlegz-
dins@san.rr.com

SANFRANCISKO (CA)
• 10. jūnijā no plkst. 9. līdz 

6.00 baltiešu pikniks El Sobrante 
(Kennedy Grove Regional 
Recreation Area). 

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

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): 3. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. 10. jūn. plkst. 
11.00 dievk. 17. jūn. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. Piesaulē, pilsētā 
dievk. nebūs. 24. jūn. plkst. 
11.00 dievk. Māc. J. Mazura. 

• Čikāgas katoļu kopa: 17. 
jūn. dievk. plkst. 12.00 (7216w.
Talcott Ave); pēc dievk. pus-
dienas un programma, kuŗā 
piedalīsies ērģelnieks Antonijs 
Puntužs, Emilija Puntuža un 
jauniešu kopa. No 12. līdz 17. 
jūlijam Čikāgā viesosies priest-
eris Juris Jalinksis no Rīgas.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951) 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. Lan-
kasterā (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): 3. 
jūn. Trīsvienības svētku dievk., 
pēc dievk. dārza svētki. 10. jūn. 
941. gada 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzības 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): 
2. un 3. jūn. LELBAs Rietumu 
apgabala draudžu darbinieku 
konference. 3. jūn. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 10. jūn. plkst. 
11.00 dievk. Māc. D. Kaņeps. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 

3. jūn. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. pikniks. Māc. I. Dzelz-
galve. Informācija: www.latvian-
luthchurchphila.org 

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996): 3. jūn. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 10. jūn. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. 17. jūn. plkst. 
10.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dienas dievk. ar dievg. 
24. jūn. plkst. 10.00 dievk. Māc. 
B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 3. jūn. 
plkst. 10.00 Trīsvienības svētku 
dievk. ar dievg. 10. jūn. plkst. 
10.00 dievk. 17. jūn. plkst 2.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto bal-
tiešu 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) 10. jūn. plkst. 2.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie -
miņas dievk. Māc. A. Greiema.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 10. jūn. plkst. 12.15 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie-
miņas dievk. kopā ar Viliman-
tikas 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): 3. jūn. 
dievk. latviešu un angļu val., 
pēc dievk. draudzes pikniks. 10. 
jūn. dievk. ar dievg. 14. jūn. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda; 
plkst. 7.00 vakarā 1941. g. 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievk.; 
puķu nolikšana pie pieminekļa. 
17. jūn. dievk. angļu val. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 24. 
jūn. dievk. 1. jūl. dievk nebūs. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-
  3934 e-pasts: pastorlauma@
gmail.com; draudzes priekšn. S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. Infor-
 mācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): 3. jūn. 
plkst. 10.00 Trīsvienības svētku 
dievk., diak. D. Demandts; pēc 
dievk. sadraudzība. 10. jūn. 
plkst. 10.00 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk. angļu 
val. kopā ar igauņiem un lie -
tuviešiem, diak. D. Demandts; 
pēc dievk. sadraudzība. 17. jūn. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
Laura Konteres un Māras Trei -
bergas iesvētības, diak. D. De  -
mandts un māc. Maija Cepure-
Zemmele; pēc dievk. sadrau-
dzība. 24. jūn. plkst. 10.00 
dievk., diak. D. Demandts; pēc 
dievk. sadraudzība. 1. jūl. dievk. 
nebūs. 8. jūl. plkst. 10.00 dievk., 
diak. D. Demandts; pēc dievk. 
sadraudzība. Māc. M. Cepures-

Zemmeles tālr.: 763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com In  -
formācija: www.mndraudze.org

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr. Māc. I. Puš-
mucāne-Kineiko, tālr.: 908-638-
1101; e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 3. 
jūn. plkst. 10.00 dievk Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Lane, Yon-
kers NY 11705), māc. J. Saivars; 
Salas bazn. (4 Riga Lane, 
Melville NY 11747) plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
Salas baznīcas 45 gadu jubilejas 
svinības. 10. jūn. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. Tautas sēru die-
nas dievk. ar dievg., māc. J. Sai-
 vars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. māc. L. Saliņš; 14. jūn. 
plkst. 7.00 vakarā Salas bazn. 
Tautas sēru dienas dievk. māc. 
L. Saliņš. 16. jūn. plkst 3.00 ie  -
svētības Katskiļu nometnē (Elka 
Park, NY 12427), māc. L. Saliņš 
un J. Saivars. 17. jūn. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. Sai  -
vars. 24. jūn. plkst. 10.00 Jon-
keru bazn. dievk., māc. J. Sai   vars. 
Mājaslapa: www.nydraudze.org

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

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 9. jūn. plkst 11.00 Tau -
tas 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.): 10. 
jūn. plkst. 11.00 1941. g. 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievk. 
24. jūn. plkst 11.00 dievk. Māc. 
K. Žols. Inf.: www.lvnc.org

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 3. jūn. dievk. nebūs. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Bazn. mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 17. jūn. plkst. 2.00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.) Skenektedijā. Prāv. O. Snie-
dze, ērģ. D. Vitušinska-Balta-
zara. Dz. grām. Pēc dievk. gro-
ziņu azaids. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151) Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): dr. priekšn. V. 
Bachmute, tālr. 860-644-3268.
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TAMĀRA OZOLIŅŠ,
dzimusi COLLENKOPFS

Dzimusi 1918. gada 16. jūnijā Valkā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 19. maijā Losandželosā, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecmāte

ALĪSE KATRĪNA
ZĀĢERIS

Dzimusi 1921. gada 12. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 13. maijā Kolumbusā, Ohaijo

Mūžībā aizgāja

INDULIS ĶEPĪTIS
Dzimis 1936. gada 2. janvārī Ērgļos, Latvijā,
miris 2012. gada 13. martā Holt, MI, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecmāmiņa

ZELMA NIEDRĀJS,
dzimusi BENDIKS

Dzimusi 1919. gada 15. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 29. februārī Millis, MA

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA VINETA UN DĒLS ILMĀRS

MAZBĒRNI BRUNO BOMIS AR LĪGAVU ANNIE UN LAILA AR ANTHONY SPIEGEL
MAZMAZBĒRNI BELA UN AYLA BOMIS UN STELLA UN STONE SPIEGEL

Par viņu sēro 
DĒLI ARTURS, IVARS UN JĀNIS

UN MAZMEITAS MAIJA, LARISSA UN DANIELLE

Viņu mīļā piemiņā paturēs māsas ar ģimenēm:
MAIJA (STAN) MARTIN, LIGITA ĶEPĪTIS, KRUSTDĒLS PĒTERIS OADE

DZIDRA (ARNIS) MINKA, MĀSAS MEITA, RITA (ERIK) TONNE & FAMILY

Mīlestībā piemin
MEITA EDĪTE AR VĪRU PĒTERI

MAZMEITAS MARISA UN LAILA

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

Tec, saulīte, pagaid’ mani, 
Ko es tevim pasacīš’:
Aiznes manai māmuliņai
Simtu labu vakariņ’!

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Atceries mani 
Kā vasaras dienu,
Piemini kā dzeju,
Kā dziesmu,
Paturi kā liepziedu smaržu,
Kā veldzīgu vēsmu par sāpēm,
Kā dzeju, kā dziesmu
Paturi, piemini mani.

Zenta Liepa

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

FIL! GUNĀRS CIMBULIS
oec., 1959 I

Dzimis 1925. gada 7. septembrī Ogrē, Latvijā,
miris 2012. gada 24. maijā Ņujorkā, ASV

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Zigfrids Bruno Blums, age 85, 
passed away in Wilmington, 
Delaware on September 15, 2011 
after a six year battle with cancer. 
He was born on April 25, 1926 in 
Riga, Latvia. After completing 
high school, he served in the 
Latvian military until 1945 when 
he was interned in a British POW 
camp in Germany. Since he was 
fluent in six languages, he work-
ed as an interpreter and was 
eventually released with com-
mendation on his excellent per-
formance.

Zigfrids B. Blums
Zigfrids came to the United 

States and worked as Corporate 
Translator and Interpreter for 
the Hercules Chemical company 
in Wilmington, Delaware from 
August, 1953 until he retired on 
July 1, 1989. A memorial service 
was held on September 28, 
2011.

Additional information can be 
obtained by contacting J. Nor -
man Cahill, 614 Loveville Road, 
Unit E2H, Hockessin, Delaware, 
19707, USA. Phone: 302-239-
0553.

Sit tibi terra levis
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S P O R T S

Stok holmā 
un Helsinkos 
risinājās pa -
saules mei star-
sacīkstes ho -
kejā. Pēdējā 

spēlē Latvijas hokejisti zaudēja 
Zviedrijas valstsvienībai – 0:4 
(0:2, 0:1, 0:1). Līdz ar to mūsu 
vienība palika piektajā vietā un 
neiekļuva ceturtdaļfinālā. 

Mūsu grupas vienības nobei-
gumā tabulā sarindojās šādi: 
uzvaras, iegūtie un zaudētie 
vārti, punkti.

1. Krievija     7   27:8    21
2. Zviedrija   6   29:15  18
2. Čehija       4   24:11  14
4. Norvēģija  4   33:19  13
5. Latvija      2   11:19  6
6. Vācija        2   14:31  6
7. Dānija       1   13:23  4
8. Italija        0   6:31     2

Kopvērtējumā Latvijas hokeja 
izlase ar divām uzvarām ierin-
dojās 10. vietā. Salīdzinājumā 
ar pagājušā gada meistar sa-
cīkstēm tas būtu it kā solis uz 
priekšu (toreiz palikām 13. vie -
tā), taču jāievēro,  ka  šogad tika 
mainīts pasaules meistarsacīkšu  
nolikums, sadalot visas 16 vie nī-
bas divās grupās. Iepriekš grupu 
turnīros bija cita sis tēma.

***
Oficiāli apstiprinātas apakš-

grupas nākamā gada pasaules 
hokeja meistarsacīkstēm. Lat vi-
jas izlase spēlēs Helsinku grupā 
kopā ar Krieviju, Somiju, Slo-
vakiju, ASV, Vāciju, Franciju un 
Austriju. Stokholmas apakš gru-
pā sacentīsies Čechija, Zviedrija, 
Kanada, Norvēģija, Šveice, Dā -
nija, Baltkrievija un Slovēnija.

Matīss Burģis –
uz Londonu 

Matīss Burģis kļuvis par 
pirmo Latvijas galda tenisistu, 

kuŗš piedalīsies Londonas Olim-
piskajās spēlēs. Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK) no Starp-
tautiskās galda tenisa federācijas 
saņēmusi vēstuli, kuŗā apstipri-
nāts, ka Burģis ir kvalificējies 
Londonas Olimpiadai. LOK  pie-
 kritusi šim apstiprinājumam.

Līdz šim neviens Latvijas 
galda tenisists nebija spējis 
kvalificēties olimpiskajām spē-
lēm. Ceļazīmi uz Londonu Bur-
ģis ieguva pēdējā kvalifikācijas 
turnīrā Kataras galvaspilsētā 
Dohā.

Šobrīd Londonas Olimpis ka-
jām spēlēm ir kvalificējušies 27 
Latvijas sportisti deviņos sporta 
veidos. Spēļu delegācijas locekļu 
sarakstu LOK plāno apstiprināt 
9. jūlijā – dienu pēc Latvijas III 
Olimpiadas, kas sportistiem būs 
pēdējā iespēja izpildīt kvalifi-
kācijas normas.

Kuzmins uz 
Olimpiskajām spēlēm 

devīto reizi
Pieredzējušais Latvijas šāvējs 

Afanasijs Kuzmins šogad Lon-
donā startēs savās devītajās 
olim piskajās spēlēs. Iepriekš 
Kuzmins nespēja izpildīt kvali-
fikācijas normatīvus, taču Starp-

tautiskā Šaušanas federācija ņē -
 ma vērā viņa sasniegumus un 
Latvijai piešķīra vienu īpašo ie  -
lūgumu jeb wild card dalībai 
olimpiskajās spēlēs. Kuzmina 
specialitāte ir  ātršaušana ar pis-
toli.

Kuzmins pirmajās olimpis-
kajās spēlēs piedalījās 1976. ga -
dā, bet izlaida 1984. gada olim-
piskās spēles. Viņš savas karjēras 
laikā ticis pie divām olimpis-
kajām godalgām – zelta 1988. 
gadā un sudraba 1992. ga  dā. 
Pirms četriem gadiem Pe   kinā 
Kuzmins ātršaušanā ar pistoli 25 
m distancē ieņēma 13. vietu.

Kuzmins būs trešais sportists 
olimpisko spēļu vēsturē, kuŗš 
pie   dalījies deviņās olimpiadās. 
Ka   nadas jātniekam Ianam Mil-
le ram Londonas Olimpiskās 
spē les būs desmitās viņa 
karjērā.

P. Karlsons

Detroitas 23. 
atklātās latviešu 

golfa sacīkstes
Mičigenas pavalsts Livonijas 

pilsētas Whispering Willows golfa 
laukumā  19. un 20. maijā notika 
23. Detroitas atklātās latviešu 
golfa sacīkstes. Abas dienas bija 
siltas un saulainas, iespējams, 
tāpēc šogad sacensībās piedalījās 
vairāk sportistu nekā iepriekšējā 
gadā: pavisam 59 golfisti –  26 no 
Mičigenas, 14 no citām pavalstīm,  
19 no Kanadas. 

Korporāciju sacensībās uz   va-
rēja Patria – 77.00. No vienības 
13 spēlētājiem labākie trīs bija 
Eduards Robežnieks (76), Ivars 
Melnbārdis (83) un Māris Lenšs 
(87). Otrā vietā korporācija Ta  -
lavija – 92.50. No vienības čet-
riem spēlētājiem trīs labākie bija 
Laris Vigants (82), Andris Rich-
ters (94) un Modris Pudists (103).
Trešo vietu ieguva korp. Ventonia 
– 108.67. Vienības trīs spēlētāju 
rezultāti: Fricis Kristbergs (91), 
Herberts Everss (115) un Jānis 
Kristbergs (120).  

Latvijas kausu divu dienu sa  -
censībās ar rezultātu 150 ieguva 
Matīss Mazutis no Otavas, Kanadā.

Keršteins (212), 3. vietā – Edvarts 
Abermanis (212). 

Senioru A klasē 1. vietu ieguva 
Jānis Priede (191), otro – Agris 
Robežnieks (193), trešo – Marks 
Ņukomers ( Newcomer; 193).

Senioru B klasē labākais bija 
Andris Strīpnieks (200), Kārlis 
Bergmanis (216) un Eriks Zie -
diņš (224).

Sieviešu klasē labākās bija  
Keita Vaša (Kate Wash; 218) un 
Susana Brože.   

Sacensību dalībnieki, viņu pie -
derīgie un draugi 10. maija va  -
karā pulcējās Sv. Pāvila draudzes 
ēkā. Saviesīgā vakara viesus uz  -
runāja DLGA priekšnieks Modris 
Ejups, pateikdamies golfistiem 
un brīvprātīgajiem palīgiem. Va   ka-
 riņas gatavoja Detroitas lat  viešu 
golfa apvienības dāmu komitejas 
locekles Intas Stakles vadībā.  

Sacīkstes katru gadu atbalsta 
Latvijas korporāciju apvienība, 
studentu korporācijas, Vidējo 
valstu latviešu sporta pārvalde, 
vairākas firmas un daudz in  di-
viduālu ziedotāju. Detroitas lat-
viešu golfa apvienība daļu no sa  -
cīkšu atlikuma ziedoja Gaŗezeram.

Informāciju sagatavoja Andrejs 
Brože

***

Viņš 2002. gadā Soltleiksitijā, 
Jūtas pavalstī, televīzijā vēroja 
Ziemas olimpiskās spēles un 
teica vecākiem, ka atkal vēlētos 
slidot. Tā paša gada rudenī Lū -
kass sāka mācīties vietējās slido-
tavas Learn to Skate programmā.  
Kaugaru ģimene 2003. gadā pār-
cēlās uz  Fortkarsonu (Ft. Carson) 
Colorado pavalstī. Lūkass turpi-
nāja slidot pamatapmācības gru -
pā, arī mācīties privātstundās un  
pamazām sāka piedalīties kvali-
fikācijas sacensībās. Kopš 2008. 
gada viņš katru gadu piedalījies  
ASV nacionālās meistarsacīkstēs 
un pēdējos gados viņam nav bijis 
zemāks rezultāts par piekto vietu. 
Lūkass 2012. gada aprīlī kļuva par 
vienības Team USA dalīb nieku 
un pārstāvēja ASV Gardenā, 
Italijā, iegūstot  pirmo vietu. Viņš 
ir Junior Grand Prix serijas da  -
lībnieks. Rudenī Lūkass sāks mā -
 cības vidusskolas pēdējā klasē. 
Viņš vēlas trenēties starptautiskā 
līmenī Colorado Springs World 
Arena Olympic Training Site  un 
studēt medicīnu universitātē. 

***
AndrejsLēmanis 

otrreiz aizved 
Austrālijas basket-
bola meistartitulu 

uz Jaunzēlandi.
Austrālijas Nacionālaja bas-

ketbola līgā (NBL) piedalās arī 
Jaunzēlandes Breakers, ko trenē 
Austrālijas latvietis Andrejs Lē -
manis. Pagājušajā sezonā viņš 
savu klubu aizveda līdz Austrālijas 
meistartitulam un viņam izdevās 
šo panākumu atkārtot arī šogad, 
drāmatiskā NBL grandfināla trīs 
spēļu serijā pieveicot Pertas 
Wildcats ar 2:1.

Sezonas rēgulārais turnīrs arī 
bija beidzies ar “Breikeriem”  
priekš galā, ar 21 uzvaru un 7 
zaudējumiem. Otro vietu bija 
ieguvusi Pertas Wildcats 19:9, 
trešo – Zelta Krasta Blaze – 17:11 
un ceturto – Taunsvilles Croco-
diles 15:13. Šie četri klubi kvali-
ficējās izslēgšanas kārtai. Sekoja 
Kērnsas Taipans – arī 15:13, Mel-
bur nas Tigers – 11:17, Sidnejas 
Kings – arī 11:17, Vollongongas 
Hawks – 9:19 un Adelaides Sixers 
8:20. Ironiski, ka tieši trīs lielākās 
pilsētas – Sidneja, Melburna un 
Adelaide sezonu pabeidza tabu-
las beigās.

kerus” – 99:82. Diemžēl savai-
noja uzbrucēju Aberkrombiju. 
Pārējās divās serijas spēlēs jaun-
zēlandieši rādīja meistarīgu spē-
li, uzvarot ar  94:83 un 97:50, un 
iekļuva lielajā  finālā.

Otrā pusfinālā Perta  pret Zelta 
Krastu gan iesāka ar 85:70, bet 
pamanījās zaudēt otro spēli ar 
70:72, līdz beidzot uzvara trešajā 
spēlē ar 88:67 izslēdza Zelta 
Krastu no sacensībām.

Grandfinālā sastapās abi 
priekš sacīksu sekmīgākie klubi. 
Pirmās spēles pirmais puslaiks 
beidzās ar Breakers, kas spēlēja 
vēl arvien bez Aberkrombija,  
pārliecinošu 50:35 vadību, bet 
pēc pārtraukuma aina krasi mai-
 nījās. Perta iedzina un pēdējā 
pusminūtē aizgāja vienu punktu 
priekšā. Džeksona veiksmīgais 
soda metiens (no diviem) deva 
izlīdzinājumu un pagarinājumu. 
Tajā “Breikeri” izrāva  uzvaru – 
104:98.

Sasprindzinātā otrā spēlē Pertā 
vadība mainījās vairākas reizes. 
Pēdējā minūtē “Breikeri” bija 
pretiniekiem priekšā vienu 
punktu. Viņu aizsargs nesekmīgi 
mēģināja atvairīt grozā lidojošu 
bumbu, tā iekrita pašu sargātajā 
grozā, dodot mājiniekiem  uzva-
ru – 87:86.

Izšķirīgajā spēlē par meistar-
titulu Oklendā 9700 skatītāju 
priekšā (“skalperi” esot  prasījusi 
pieckāršu cenu par bileti) pārāki 
bija “Breikeri” ar 79:73 (Vil kin-
sons guva 23, Brūtons – 16, Ple-
džers – 13 punktus; Pertai: Red-
hāge – 18, Naits – 17, Liss – 15). 
Skatītāji vētraini sveica uzvarē-
tājus.   

Pēc uzvaras Oklendas pilsētas 
galva piedāvājis spēlētājiem pa -
rādi pilsētas galvenajā ielā, bet 
“Breikeri” no tās laipni atteiku-
šies, tā vietā ielūdzot savus līdz-
jutējus uz tikšanos Sky City 
Casino klubā (SCC ir kluba gal-
venais aizgādnis).

Andrejs Lēmanis, kas ir arī 
Austrālijas olimpiskās izlases 
palīgtreneris, tagad devies uz 
ASV, lai apspriestu izlases pirms-
olimpiskos treniņus ar izlases 
galveno treneri Bretu Braunu. 

G.E.B.

Detroitas latviešu golfa apvienības priekšnieks Modris Ejups (no 
kr.) pasniedz Latvijas kausu Matīsam Mazutim no Kanadas

Lūkass Kaugars „lidojumā”

Andrejs Lēmanis ar balvu

Matīss Burģis

Meistarklasē otro vietu ieguva 
Andris Līzenbergs (153), trešo – 
Eduards Robežnieks (160). 

Atklātā A klasē labākie rezul-
tāti bija Jurim Velkmem (182), 
Egilam Krūmiņam (187) un 
Aldim Strīpniekam (189).

Atklātā B klasē uzvarēja Pauls 
Bambers (210), 2. vietā – Mārtiņš 

Team USA 
daiļslidotājs Lūkass 

Kaugars
 Lūkass Kaugars pirmo reizi 

uzkāpa uz slidām piecu gadu ve -
cumā 2000. gadā, dzīvojot Fila-
delfijā, Pensilvānijas pavalstī. 

Lūkasa vecākais brālis Matīss, 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
ab  solvents, studē bioloģiju un 
fizioloģiju Laiola universitātē 
(Loyola University) Čikāgā. Mā -
 sai Fionai ir 11 gadu. 

Par Lūkasa sasniegumiem ir 
ziņas tīmeklī: www.lukas kau-
gars.com

Pirmais pusfināls sākās ar pār-
steigumu. Oklendā vairāk nekā 
8000 skatītāju klātbūtnē Taun-
svilla  pārspēja favorītus “Brei-

Latvijas 
hokejisti –
10. vietā


