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22. oktobrī Benjamiņa nama 
(Europe Royale Riga hotel) Kon-
ferenču zālē Amerikas latviešu 
apvienība (ALA) sadarbībā ar 
Lat  vijas Bērnu fondu kārtējo 
reizi pasniedza stipendijas čet-
rām maznodrošinātām daudz-
bērnu ģimenēm un septiņiem 
studentiem no maznodroši nā-
tām ģimenēm. Stipendijas pa  -
sniegtas ALA un Latvijas Bērnu 
fonda sadarbības ietvaros. 

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) sadarbība ar Latvijas Bēr nu 
fondu sekmīgi turpinās kopš 1994. 
gada. Šo gadu laikā ALA Latvijas 
maznodrošinātajām daudzbērnu 
ģimenēm, studentiem no mazno-
drošinātajām ģimenēm, bāre ņiem 

„ . . .  p a c e l  c i t u ,  u n  t u 
c e l s i e s  p a t s ! ”  R aini s

ir par to, ka pēdējo gadu laikā ir 
pieaudzis piešķirto stipendiju 
daudzums pēdējos četrus gadus 
to apmērs ir dubultots. 

No jauna papildus šīs stipendijas 
22. oktobrī tika pasniegtas četrām  
daudzbērnu maznodrošinātajām 
ģimenēm no Bauskas, Aizkrauk les, 
Rīgas un Jelgavas, kā arī septiņiem 
studentiem no maznodrošinātām 
ģimenēm, kas dzīvo Pļaviņās, Cē  sīs, 
Ogrē, Preiļos, Bauskas, Viļakas un 
Kandavas novados. Vienlaikus sti-
 pendijas turpina saņemt arī 
iepriekšējā gada stipendiāti.

Amerikas latviešu apvienība kār-
tējo reizi ir apliecinājusi ieintere-
sētību latviešu bērnu un jauniešu 
kvalitātīvā izglītošanā un latviskā 

Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvis Ēriks Krūmiņš (no 
labās) un Seržānu ģimene

Neaizmirsti pasūtināt
Laiku un Jauno Laiku!

Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 
un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.

 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 
Maksa  US $25,-

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

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

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

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no _________________ līdz _______________ uz 
______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si: (Mr./Mrs./Ms.) ____________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Tāl ru nis _______________________________ E-pasts __________________________________
Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ ___________________________________________
abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

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

Lietojiet www.laiks.us

Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Ka na dā 1 gadam US $235,-

pusgadam US $125,-
Latvijā 1 gadam US $235,-

pusgadam US $125,-
Citur pasaulē 1 gadam US $295,-

pusgadam US $155,-

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā:
3 mē ne šiem US $45,-
6 mē ne šiem US $78,-

1 ga dam US $136,-
Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-

6 mē ne šiem US $120,-

un slimajiem bērniem ir ziedojusi 
vairāk nekā 1 700 000 ASV dolaru. 
Ģimenes, studenti, kā arī slimie 
bērni ziedojumus saņem no div-
desmit diviem ALA izveidotiem 
fondiem. 

Studentiem stipendijas tiek pie -
šķirtas vienam mācību gadam, 
katra 2000 dolaru, un tā tiek 
izmaksāta divās daļās – mācību 
gada sākumā un pēc pirmā se -
mestra sekmīgas nokārtošanas. 
Turklāt sekmīgie studenti stipen-
dijas saņems līdz bakalaura grada 
iegūšanai, sākot no otrā mācību 
gada. Daudzbērnu maznodroši-
nātajām ģimenēm stipendijas tiek 
piešķirtas uz vienu vai diviem 
gadiem – ik mēnesi 360 dolaru. 
Ģimenes piešķirtās stipendijas 
īpaši novērtē, jo tās ir liels atbalsts 
krizes situācijā, bezdarbā un pe -
simismā, kas valda daudzās Lat-
vijas grūtdieņu mājās. Šīs stipen-
dijas ģimenēm ir gan liels atbalsts, 
gan arī reizē atspēriena punkts tā  -
lākai – labākai dzīvei. Īpašs prieks 

audzināšanā, iedziļināšanos lat-
viešu ģimeņu un studentu prob-
lēmās. Stipendijas kā ik gadu pa  -
sniedza Amerikas latviešu apvie-
nības pārstāvis Ēriks Krūmiņš. 

Uzziņai
Latvijas Bērnu fonds ir orga ni-

zācija, kas dibināta 1988. gadā un 
kuŗas darbības mērķis ir bērnu un 
jauniešu aizsardzība, viņu attīstī bas 
veicināšana un izglītošana, veselī-
bas nostiprināšana, ģimeniskā au  -
dzināšana un īpaši talantīgu bēr  nu 
atbalstīšana. Latvijas Bērnu fonds 
izstrādā un īsteno dažādus pro-
jektus, kas sniedz praktisku palī -
dzību bērnu grupām un atseviš-
ķiem bērniem, kuŗiem nav ve   cā ku, 
kuŗi ir nonākuši krizes situācijā vai 
ir smagi slimi, kā arī talantīgiem 
bērniem, kuŗiem pietrūkst lī  -
dzek ļu sava talanta attīstībai.

Vairāk skatiet www.lbf.lv!
Par stipendiju pasniegšanu 

vairāk lasiet nākamajā Laika 
numurā!
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

L A S Ī T Ā J U
B A L S I S

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 17. novembŗa numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 9. novembrim 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?

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

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

Maksa  US $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Aicinājums 
slēpotājiem!

Nupat sācies rudens, un vairāki  
slēpotāji ar nepacietību gaida 
sniegu un domā par augstiem 
kalniem, no kuŗiem laisties lejā 
lielā ātrumā, lai vējš svilpo gar 
ausīm. Ne mazāka vēlēšanās ir 
tikties ar citiem latviešu slēpo-
tājiem, kopā vakariņot, pasēdēt 
pie kamīna, uzdziedāt, dalīties 
atmiņās... 

Dzirdēts, ka Čikāgas latviešu 
slēpotāju klubs vairs izbraukumus 
nerīkošot. Jānis un Karena Karpi 
no Arkanzas izplata neoficiālu 
informāciju un aicina latviešu 
slēpotājus  tikties 2013. gadā  no 
16. līdz 24. martam Snowmass, 
Kolorado. Apmešanās  viesnīcā  
Westin Wildwood;  istabas var 
rezervēt, zvanot: 1-888-625-4988 
vai tīmeklī: www.westin.com  

Slēpotāji un arī neslēpotāji, 
kuŗi vēlētos piedalīties izbrau-
kumā, var  sazināties ar Jāni un 
Karenu Karpiem, zvanot, tālr.  
501-525-0442 vai raksot, e-pasts: 
ARKNSAW@aol.com

 Meklē radinieku 
Latvijā meklē radinieku Artūru 

Siliņu, viņam varētu būt apmē-
ram 90 gadu. Viņš apmēram 1920. 
gadā Annenieku „Apšeniekos”  
iestādījis ozolu, kas vēl tur aug. 
Lūgums atsaukties cilvēkus,  kuŗi 
kaut ko zinātu par Artūru Siliņu. 
Viņu meklē Lizetes un Jāņa 
Šmēlu mazdēls.

Lūdzu rakstīt: Edvīnam Valai-
nim, Bikstu pagasta „Caunas”, 
Dobeles novads, LV 37-13 vai 
zvanīt: 2-680-5749.

Oskara balva
jaunajai baletdejotājai 

Jūlijai Brauerei
Bostonas Latviskā mantojuma fon -

da gadskārtējo Oskara balvu pie  šķir, 
atbalstot latviešu māksli niekus, sa  -
gādājot viņiem iespēju mūzicēt, 
piedalīties koncertos un izrādēs 
ASV. Balva tika dibināta, lai go   di  -
nātu Latviskā mantojuma fonda 
Bostonā ilggadējo priekš nieku un 
fonda atbalstītāju Oska ru Ozolu.

Līdz šim Oskara balvu saņē muši: 
mūzikoloģe un diriģente Krisīte 
Skare, pianists Reinis Zariņš, kom  -
ponisti Mārtiņš Aldiņš un Pēteris 
Aldiņš, vijolniece Simona Tāl ber ga 
un diriģente Anita Kuprisa.

Līdz ar balvu mākslinieki saņem 
1000  dolaru naudas piešķīrumu.

Šogad LMF padome nolēma bal -
vu piešķirta baletdejotājai  Jūlijai 
Brauerei. Ar jaunās balerīnas dzī  -
vesstāstu Laika lasītāji jau būs 
iepazinušies. Meitene dzimusi tā -
 lajā izsūtījuma zemē Sibirijā, at  -
braukusi uz Latviju, tagad dzīvo un 
mācās Amerikā. Viņa saņēmusi 
Bostonas baleta skolas pilnu sti-
pendiju un jau piedalās Bostonas 
baleta izrādēs. Stipendija gan ne -
 sedz visus dzīvei nepieciešamos iz  -
devumus, ar to nepietiek arī ba  -
leta kurpēm, kas bieži jāgādā jau  -
nas. Jaunajai māksliniecei radīts 
īpašs atbalsta fonds, ko pārvalda 
Bostonas Trimdas draudzes 
priekš niece Sarma Puriņa. 

Ivars Galiņš
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LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses: 
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater, 
Fl. 33764, USA.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2013. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,50
  par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................

Vārds, uzvārds .....................................................................................

Adrese ...................................................................................................

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

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

TILTA rīkotā Dailes teātŗa 
aktieŗu turneja pa Ziemeļ-
ameriku ar Raimonda Stap rā -
na lugu „Gūsteknis pilī” Marča 
Voldiņa vadībā ir sekmīgi bei-
gusies. Izrādes 14 latviešu cen-
tros Ziemeļamerikā noskatījās 
1283 skatītāji. Šī bija viena no 
plašākām turnejām, ko TILTS 
pēdējā laikā rīkojis. Turneja bija 
iespējama tikai ar Amerikas 
latviešu apvienības, Latviešu 
fonda un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu, un TILTAM 
tomēr vēl bija jāpiemaksā. 

Dailes teātŗa aktieŗu turneja 
Ziemeļamerikā

savām atsauksmēm atbalstīja 
līdzekļu pieprasījumus no mi -
nētajām organizācijām. Īpašu 
pateicību pelnījuši visi izrāžu 
rīkotāji latviešu centros par 
viņu pašaizliedzīgo darbu un 
financiāla riska uzņemšanos, 
kā arī turnejas vadītājs Marcis 
Voldiņš.

Izrādes notika Portlandē, 
Sietlā, Sanfrancisko, Losan-
dželosā, Mineapolē, Indiana-
polē, Kalamazū, Detroitā, Klīv-
landē, Toronto, Bostonā, Va  -
šingtonā, Ņujorkā un Priedainē 

Dailes teātŗa aktieŗi Latvijas vēstniecībā Vašingtonā tikās ar vēstnieku Andri Razānu un Guntu 
Razāni (vidū)

Sirsnīgi pateicamies visiem, 
kas šo turneju atbalstīja – ALAs 
2011. gada valdei, LF dalībnie-
kiem, kuŗi balsoja par šo pro-
jektu, lugas autoram, kas attei-
cās no honorāra, Latvijas vēst-
niekiem Andrejam Pildego-
vičam, Jurim Audariņam un 
Rolandam Lappuķem, kuŗi ar 

(NJ). Vašingtonā turnejas da -
lībniekiem bija iespēja viesoties 
Latvijas vēstniecībā un tikties ar 
jauno Latvijas vēstnieku ASV 
Andri Razānu un Guntu Ra -
zāni.

Par izrādēm recenzijas bija 
publicētas izdevumos „Ziemeļ-
kalifornijas Apskats” 2012. gada 

septembŗa numurā, laikrakstos 
Laiks un Latvija Amerikā. 

Vēlreiz liels paldies visiem 
rīkotājiem un atbalstītājiem. 
Skatītāju atsauksmes par tur-
neju ir pozitīvas, aktieŗi apmie-
rināti, un TILTS labprāt rīkos 
šādas turnejas arī turpmāk. 
Tomēr jāievēro, ka skatītāju 
skaits nemitīgi sarūk un Zie -
meļamerikā lielākas turnejas 
iespējams organizēt tikai ciešā 
sadarbībā ar organizācijām, 
kuŗas šādas kultūrālas turnejas 
spēj financiāli atbalstīt. Ne  pie-

ciešama arī cieša visu rīkotāju 
sadarbība un kādreiz kompro-
miss datumu izvēlē ģeografiski 
loģiskai izrāžu secībai.

Andris Padegs,
Ģirts Zeidenbergs

Losandželosā 21. septembris 
bija īsta svētku diena. Liela 
Boeing lidmašīna, pie kuŗas bija 
piestiprināts kosmosa kuģis 
Endeavour, divu iznīcinātāju 
pavadībā braucot no Floridas, 
vairākas reizes pārlidoja Lo  san-
dželosas ievērojamākām vie -
tām. Lidmašīna lidoja zemu, 
gandrīz vai skaŗot palmu ga -
lotnes, un ko tādu reti izdodas 
redzēt. Pilsētā bija iekārtotas 
novērošanas vietas un laukumi 
auto novietošanai. Lidmašīna 
nolaidās Losandželosas lidostā, 
un nākamais uzdevums bija 
pārvietot Endeavour uz Zināt-
nes centru.

Pārvešana ilga trīs dienas, 12., 
13. un 14. oktobrī, un visā 
pilsētā atkal valdīja priekpilns, 
patriotiski pacilāts noskaņo-
jums. Daudzi pacietīgi gaidīja 
vai pusi dienas, lai vērotu, kā ar 

īpašas smagsvara technikas 
palīdzību transportē milzīgo, 
136 078 kilogramus smago 

gaisa kuģi gliemeža gaitā, to 
daždažādi manevrējot, lai tas 
neskartu un nesabojātu ēkas 

ielu malās. Divpadsmit jūdžu 
gaŗajā ceļā bija jānozāģē 400 
koku, pret ko iebilda „zaļie”, bet 
viņus nomierināja, apsolot, ka 
tiks iestādīti jauni, Kalifornijas 
klimatam labāk piemēroti koki. 
Visi pārvietošanas darbi izmak-
sāja apmēram 20 miljonus dolaru.

Pavisam uzbūvēti seši šādi 
gaisa kuģi, un tie labi kalpoja 
vairāk nekā 40 gadu. Viens no 
tiem avarēja, raķetei eksplodē-
jot izšaušanas brīdī, un visa 
apkalpe gāja bojā.

Būdams jauns inženieris, 
1962. gadā sāku strādāt Sietlā 
Boeing firmā, kur bija jānoteic 
stiprība šāda tipa kuģa priekš-
tecim. Toreiz nezinājām, kāda 
šādos lidojumos ir temperātūra 
un slodze, kur nu vēl nepieci e -
šamā drošība apkalpei, lai tā 
dzīva atgrieztos uz zemes. 
Toreiz firmā strādāja vairāk 

Atceroties pagātni un domājot par nākotni

Endeavour ceļā uz Zinātnes centru Losandželosā

nekā 150 latviešu inženieŗu, un 
mēs savā starpā varējām sa -
runāties latviski. Reiz bija iz -
devība aizbraukt uz Floridu, 
kad tika izšauta raķete. Skaists 
piedzīvojums, vērojot, kā tā pa -
cēlās ar pērkona negaisam lī -
dzīgu dārdoņu, saceļot dūmus; 
zilajās debesīs palika tikai balta 
strūkla, kas ātri izgaisa no re -
dzesloka.

Pagaidām, kamēr tiks uz -
būvēts jauna tipa kuģis, ASV 
beigusies satiksme uz bezgaisa 
telpas platformu. Tagad šo tech-
noloģiju apguvušas jau vismaz 
pusducis valstu. Cerēsim, ka 
šādi lidojumi uz bezgaisa telpu 
kļūs par ikdienas notikumu, 
un mūsu mazbērnu bērni do  -
sies pavadīt atvaļinājumu uz 
Marsu.

Aivars Jerumanis
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Uldis Streips

Uz skatuves Uldis Streips, Alvis Cers un Alberts Vītols

Uldis Streips

Norunājām arī, ka uzstāsimies 
Rietumkrasta dziesmu svētkos 
Losandželosā, Kalifornijā 1970. 
gadā. Atbrauca Alberts, Uldis 
Ie vāns un Ģirts Puriņš. Janīna 
atbrauca jau agrāk pie manis uz 
La Jolla. Es biju arī angažēts pie -
dalīties izrādē, spēlēju Jukumu 
„Minchauzena precībās”. Vilis La -
penieks bija režisors, Ansis Ti -
pāns spēlēja Minchauzenu, Ilze 
Tauriņa Jakobīni. Izrādes tika 
labi uzņemtas. Atmiņā palikuši 
arī mani braucieni mājās pēc 
mēģinājumiem – pāris stundas 
gar okeana krastu, bieži vien 
miglā, kur, braucot lēni, varēja 
manīt automašīnas, kas lielā 
ātrumā drāžas gaŗām pa labi un 
kreisi. Svētkos, protams, bija Pie-
cīšu izrāde, tajā zāle bija pilna, 
un mums gāja labi. Bija prieks 
atkal satikties.

1970. gadā man tika piedāvāts 
darbs Ročesterā, Ņujorkā. Ilgi do -
māju, līdz pieņēmu. Atstāju „pa -
radīzi” un iebraucu Ročesterā, 
kur septembŗa vidū sāka snigt. 
Pa ziemu sasniga 137 collas sniega. 
Taču Piecīšiem biju daudz tuvāk. 
Braucu 10 stundas uz Či  kāgu, uz 
mēģinājumiem nedēļas nogalēs. 
Arī benzīns tad vēl bija lēts. 
Ročesterā satiku arī savu sievu. 

1972. gadā pieņēmu darba pie-
 dāvājumu medicīnas skolā Lūis-
vilā, Kentuki. Tikai piecu stundu 
brauciens līdz Čikāgai! Tai laikā 
arī Armands oficiāli iestājās an -
samblī (agrāk ar māsu Lauru  abi 
bija dziedājuši mūsu izrādēs). Es 
nesen biju uzrakstījis vārdus „Pa -
zudušajam dēlam”. Meldiju dzir-
dēju radio City of New Orleans. 
Pāris stundās dziesma bija gatava. 
Aizsūtīju Albertam, viņš un Rin-
kušs paslīpēja un iedeva Arman-
dam kā pirmo Piecīšu rakstīto 
solo dziesmu Ar to arī sākās 
mūsu Armanda gaitas Piecīšos. 

1974. gadā mums piedāvāja 
brau cienu uz Eiropu. Es pierunāju 
departamenta vadītāju, lai manas 
lekcijas uz mēnesi atliek. Viņš, 
man par izbrīnu, piekrita Tā nu 
arī Armands, Janīna un es aiz-
braucām uz Luksemburgu pāris 
dienas pirms citiem. Noīrējām 
mašīnu, Janīna izmēģināja franču 
valodu (ar jocīgām sekmēm), 
labi ēdām un dzērām, tad sa  gai-
dījām Albertu un Juri Treigutu 
lidlaukā. Izbraucām visu Vāciju, 
nospēlējām daudzas izrādes, da  žas 
labas, citas savādas (mūsu „Ame-
rikas humors” ne gluži iede rējās 
Vācijas latviešu vidē). Tad ar 
prāmi pa nakti aizbraucām uz 
Zviedriju. Pirms prāmja Vācijas 
policists man iedeva brīdinājumu, 
jo biju apbraucis satiksmi zonā, 
kur nedrīkstēja. Labi, ka Alber-
tam ir laba vācu valoda, un viņš 
mani izpestīja. Bija pāris izrādes 
Zviedrijā, Stokholmā sērīgi no -
skatījāmies Baltijas jūrā. Latviju 
tās otrā pusē diemžēl nevarējām 
redzēt...

Pēc tam aizlidojām uz Angliju. 
Londonā tā arī nekad nepienāca 
skaņu iekārta, lai gan tā bija pa -
sūtināta vairākas nedēļas iepriekš. 
Taisnojās, ka esot noslogota sa -
tiksme. Nakšņojām Daugavas 
Vanagu namā Londonā. Brad-
fordā bija mūsu labākā izrāde. 
Publika plaša, un sajūsma liela. 
Mums bija diriģenta „skits”, kur 
man bija no publikas jāskrien 
bļaujot: ”Es nāku, meistar!” Pub-

Mani gadi ar Čikāgas Piecīšiem
likas aizmugurē bija no skatuves 
jānokļūst nemanītam. Diemžēl 
ārdurvis bija aizslēgtas. „Skits” 
jau gāja vaļā, kad beidzot atradu 
namzini ar atslēgu. Nu varēju 
skriet. Lecot uz skatuves, kuŗa 
bija diezgan augsta, kāja aizķērās 
un es krišus uzkritu skatuves 
ma  lai, bet krēsli, kuŗi bija sakrauti 

un mainām „skitus” gandrīz kat-
rā izrādē. Mēs to esam darījuši 
vienmēr – līdz pat pēdējām izrā-
dēm. Laikam tas tomēr ir ne -
parasts „teātŗiniekiem” un arī ci -
tiem ansambļiem, kuŗiem izrāžu 
teksts ir kā akmenī iekalts. 

1976. gadā mūs uzaicināja uz 
Dienvidameriku. Man līdzi brau-

cik liela tā ir, un pa tirgoņu ielām, 
kur bija grūti staigāt, jo bija tik 
daudz cilvēku. Te par lētu naudu 
varēja nopirkt smaragdus.

Aizlidojām uz Buenosairesu. 
Tur mūs uzņēma ļoti silti. No -
metināja vienā condo visus. Bija 
lieliskas vakariņas restorānā, kur 
par neticami lētu cenu bija zāli 
ēdušas govs gaļa. Visās pilsētās 
bija jaukas izrādes, mīļi cilvēki – 
vienreizējs brauciens!

Tā ritēja gadi – darbs, ģimene, 
un braucieni ar Piecīšiem. Kādu 
laiku mums piebiedrojās Juris 
Zivtiņš. Uz laiku atgriezās Jānis 
Rinkušs. Armands ar māsu Lauru 
dziedāja ik pa laikam – deva mums 
iespēju atpūsties un atkārtot tek-
stus. Tai laikā dziedājām no galvas 
un nekad nelietojām „špikeŗus”. 
Dzenis atstāja ansambli, jo gri-
bēja pats dziedāt šlāgeŗus un 
tulkotas dziesmas. Mēs savukārt 
vairāk izvēlējāmies oriģinālās, 
parasti Alberta rakstītās dziesmas. 
Es palaikam uzrakstīju kādu, 
kuŗa ansamblim patika. Alberts 
un Armands sarakstīja vairākas 
kopā. Ansamblis bija raženīgs.

1987. gadā mūs uzaicināja uz 
Minsteres Dziesmu dienām Vā -
cijā. Aizbraucām tieši pieci – 

nos. Mēģinājumos skatījāmies 
jaunākos video ar Latvijas an  -
sambļiem, cerēdami prognozēt, 
kā mums ies. Nebija ne jausmas, 
cik cilvēku atnāks, vai patiks, vai 
zinās mūsu dziesmas, lai gan 
Albertam bija zināms, ka mūsu 
plates tikušas ievestas Latvijā. 
Mēģinājumu gaitā vajadzēja mil-
zīgo repertuāru samazināt, vien-
alga iznāca gandrīz trīs stundu 
izrāde. Daudz kas palika  rezervē.  
Kalām un vēlreiz kalām visas 
dziesmas. Uldis Ievāns izlobīja 
labu informāciju specifiskiem 
„skitiem” Latvijai. Bija problēmas 
ar biļetēm, kuŗas mums izkārtoja 
Čikāgā. Izlidojām uz Helsinkiem. 
Dārga viesnīca un ēdiens, bet 
skaista pilsēta. Braucām daudzi 
cilvēki, ieskaitot Gunāru Līcīti, 
kuŗš filmēja, Ivaru Švānfeldu, 
kuŗš viņam palīdzēja, un Džim-
miju, kuŗš bija mūsu ilggadējais 
skaņu inženieris. Dažiem līdzi 
bija ģimenes locekļi. Nākamajā 
rītā prāmis mūs veda uz Tallinu. 
Grūti izstāstīt, cik sažņaugta bija 
mana sirds, gaidot piestātni Bal-
tijas krastā. Tad atkal reālitāte – 
mūs sagaidīja padomju formās 
ģērbušies uzraugi, un viss bija 
jāizpēta, visi bija jāizkrata, līdz 
tomēr palaida. Mūs sagaidīja 
autobuss no Latvijas ar Piecīšu 
zīmi logā.

Nofotografējāmies. Devāmies 
ceļā uz Latviju. Es patiešām do -
māju, ka pie robežas būs sagai-
dītāji, bet, kā Alberts rakstīja 
savā grāmatā, tikai pāris vārnas 
ziņkārīgi uz mums noskatījās... 
Nofotografējāmies arī pie robežas 
zīmes, tikai apsedzām PSR un “s” 
burtu no  uzraksta „Latvijas PSR” 
ar saviem augumiem. Tā arī 
fotografijā ir skaisti – Latvija.

Buss piestāja Salacgrīvā “Pie 
Bocmaņa”, krodziņa jūras krastā. 
Nebijām paraduši, ka ēdieni seko 
cits citam. Atnesa pirmo, un ar to 
man pietika. Tad nāca otrais un 
trešais ēdiens. Pārēdāmies. Gri -
bējām dziedāt “Te ir laba saime-
niece”, bet par pirmo pantiņu 
vairāk neviens nezināja. Tā arī 
piesarkuši pateicām “paldies” un 
braucām tālāk. Rīgā mūs sagaidīja 
profesionālie rīkotāji Osvalds 
Dinvietis, Romualds Pipars, No -
ris Krūzīts un Ēriks Grundšteins. 
Paldies visiem viņiem!

Rīgā mūs nometināja viesnīcā 
“Rīdzene”, kur mēs jo ātri sa   pra -
tām, ka dabūjamas tikai pāris 
pudeles alus! Mēs ar Džimmiju 
iegājām restorānā tūlīt un iz  -
dzērām abas. Cilvēki skatījās uz 
mums, un pianists sāka spēlēt 
Piecīšu dziesmas. Līdz ar to nāca 
apjausma, ka te tomēr mūsu 
dziesmas cilvēki ir dzirdējuši. 
Bija preses konference, kur sa -
miegojušies sēdējām uz soliņiem, 
kamēr mūs fotografēja un katram 
uzdeva jautājumus. Gribēja zināt, 
kur esmu dzimis, un bija jākož 
mēlē, lai nepasacītu “Dzimu te, 
bet augu tālā Amērikā”. „Rīdzenē”  
vajadzēja turēt logus vaļā, jo ne -
bija vēsināšanas. Līdz ar to vai -
rums Latvijas odu bija manā un 
Džimmija istabā katru nakti – 
situ viņus pa labi un pa kreisi, bet 
nāca vēl klāt. Rītos gājām staigāt 
pa Rīgu, veselības un arī ziņkāres 
dēļ. Atradām garšīgākās kondi-
torejas, bet bija grūti  ielās sastapt 
latviski runājošos. 

pie skatuves, dārdēdami sagāzās. 
Alberts uzsauca: “Debesis krīt.” 
Cilvēki smējās, domāja, ka tā pa -
redzēts. Pārgulējām Mūsmājās, 
un bija vēl pāris izrādes Anglijā. 
Tad visi uz lidlauku, un atkal pēc 
brīnišķīgā brauciena uz mājām. At -
 pakaļ uz lekcijām tiku savlaikus.

Bieži braukājot uz mēģināju-
miem un arī uz izrādēm Čikāgā, 
labi zināju, kur var dabūt lētāk 
benzīnu, un Kārtera valdīšanas 
laikos arī – kur vispār varēs dabūt 
benzīnu. Reiz tajos drūmajos 
gados pietrūka benzīna pie Val-
paraiso nobrauktuves, un tēvam 
bija jāved benzīns no Čikāgas.

Ansamblim nekad nebija prob-
lēmu ar materiālu. Albertam 
dzies mas bira kā no pilnības 
raga, Uldis Ievāns un Alberts 
rak  stīja „skitus”. Mums bija labas 
galvas, un repertuārs tajās turējās 
gadiem. Austrālijā viesojoties, 
tu  rienes teātŗa aktieri nevarēja 
saprast, kā mēs mainām izrāžu 
secību un liekam tajās iekšā jau-
nas dziesmas, citas sviežam ārā 

ca sieva, kuŗai ļoti nepatīk lidot. 
No Maiami viņa bija gatava ar 
busu braukt atpakal uz Lūisvillu. 
Tomēr pierunājām, lai lido ar 
mums. Pirmā piestātne bija Ka -
rakasā, kur mūs uzņēma Vītoli. 
Pirmo reizi satikām Vili un 
Martu. Bija ļoti jauki. Pavadījām 
vakaru Viļa fabrikā, kas bija tuvu 
pie līča. Brokastīs ēdām olas, 
speķi un piedzērām atdzesētu 
vodku. Aizbraucām uz plūdmali 
un nogaršojām labāko sangriju, 
kādu biju baudījis. Tad lidojām 
uz Riodežaneiro. Virs Amazones 
džungļiem sieva atkal teica, ka 
grib kāpt ārā no lidmašīnas. Pie -
runājām, ka tā nav labākā ideja – 
čūskas, piranjas un augsts kri-
tiens. Rio apmeklējām naktsklu-
bu un mācījāmies dzert stipro 
kafiju, kas atšķaidīta ar pienu, un 
ēst manudo – ceptas zarnas (es 
neēdu). Apmeklējām arī slavenās 
plūdmales (Ipanema), bet bija 
auksts un nevienu bikini nevarēja 
redzēt. Rīkotāji mūs izvadāja pa 
kalniem virs pilsētas, lai parādītu, 

(Turpināts no Nr. 40)

Alberts, Armands, Janīna, Uldis 
Ievāns un es. Izbaudījām vācu 
virtuvi tuvajos restorānos. Mums 
bija divas izrādes, un Austrālijas 
teātrim arī divas. Dziesmu dienu 
viesi jūsmoja par austrāliešiem, 
ne par  mums! Austrālieši atnāca 
uz mūsu izrādēm un mēs – uz 
viņu. Daudzi „skiti” un joki iz  rā-
 dēs bija par austrāliešiem, kuŗi 
bija ieguvuši lielu līksmotāju 
slavu. Galu galā bija labi, kaut 
bija arī kritika.

1988. gadā ansamblī ienāca 
Alnis Cers un Lorija Vuda. Alnis 
spēlēja vai visus stīgu instrumen-
tus. Lorija atnāca ar savu skaistu-
mu, brīnišķīgo balsi un  izpratni 
mūzikā – viņa bija diriģente Či -
kāgas vīru korim “Daugavieši”, 
spēlēja ansamblī “Kabarē”. Tā 
mūsu ansamblis kļuva greznāks 
un mūzikālāks.

1988. gada beigās nāca piedā-
vājums koncertēt Latvijā. Bija 
grūti noticēt, jo mums kādreiz 
agrāk tika teikts – nekad! Tomēr 
piedāvājums bija. Visi bijām spār-
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Zigfrīds fon Fēgezaks
Fragmenti no topošās grāmatas „Baltiešu traģēdija”

No Vitebskas un Pleskavas 
Krievijā nāk ziņas par milzu 
meža ugunsgrēkiem. Austrumu 
vēji nes dūmu mā  koņus un de  -
guma smaku līdz pat Vidzemei. 
Dienām ilgi brūngana migla sedz 
skaidrās debesis. Sauli pat dienas 
vidū klāj iesarkans plīvurs.

„Muļķīgs laiks,” sašutis saka 
Alnis „Buki paši nerādās, un, lai 
pielavītos, ir pārāk sauss!” Ne  -
ska toties uz to, Alnis ik dienu iet 
mežā un Adda iet viņam līdzi. 
Nu viņi ir pa īstam saderināti. 
Kad Aurels redz, kā viņi, cieši ap -
kampušies, pagriežas ap sar kanās 
klēts stūri, viņam drusku iedur 
sirdī. Un vecā Minna stumj bērnu 
ratiņus šurpu turpu pa aleju.

Visur spīd laime, bezrūpīga 
laime, dziļš vasaras miers, jauka 
labsajūta. Māte atkal vāra uz 
ma zās plītiņas pie dīķa, Kar lom-
chena ar žvadzinošo atslēgu bunti 
skrien pāri zālājam, „dumjās zo  -
sis” rikšo starp plīti un virtuvi. 
Nekas nav mainījies. Un tomēr 
Aurels sajūt, ka vairs nav, tā kā 
bija. Jeb vai tikai viņš pats ir mai-
 nījies? Viņš visu saredz kā caur 
šķidru plīvuri. Dīvaini, viņš tagad 
ir mājās, bet šī mājvieta viņam 
guvusi citādus vaibstus. Pat me -
dības Aurelu vairs nesajūsmina. 
Viņš gan ņem bisi līdzi, kad iet 
uz mežu, bet tikai aiz paraduma. 
Jābūt kaut kam, ko turēt pie 
rokas, ja cita nav.

Pastnieka ratu zirdziņš tipina 
pa aleju, avīzē atkal ir ko lasīt: 
ultimāts, notu izmaiņa, Balkānos 
ir nemieri. Bet tas ir tik tālu prom, 
gandrīz kā uz citas pla  nētas. Kā -
da mums daļa gar serbiem?

„Kaŗš – bet atvainojiet, tas ir 
galīgi izslēgts!” 

Doktors Martinels aizkūpina 
savu cigāru, atlaižas pītajā krēslā 
un sakrusto kājas. Zelta pulksteņa 
ķēde mirgo uz viņa baltās vestes. 
Visi sēž pie kafijas galda, liepu 
lapenes ēnā. Bet arī zem zema-
jiem, bieziem liepas zariem ir 
spiedīgi karsts. Ne mazākās vēs -
miņas, deguma smaka no purva, 
aizplīvurotas, dūmakainas debe-
sis, matēta, dzelteni sarkana saule 
aiz zilganās dūmakas.

Mācītāja kundze paņem sev 
gabalu aveņu kūkas, mācītājs rīvē 
savu kalsno, kaulaino pirkstu 
galus, ar savām dziļajām acīm 
stingi skatās sev priekšā. 

„Bet laiki ir nopietni, var tikai 
cerēt...”

„Ha-ha,” doktors pūš gaisā bie-
zus dūmu mākoņus, „ha-ha, pil -
nīgi izslēgts. Kaŗa technika šobrīd 
ir tālu attīstījusies. Esot lielgabali, 
kas varot šaut tālāk par desmit 
kilometriem, iedomājieties, des-
mit kilometri, tas ir tālāk kā no 
šejienes līdz Tolkas muižai – ie  -
naidnieku nemaz nav jāredz, un 
viss jau pagalam! Un ložmetēji, 
tak-tak-tak, un lidmašīnas, un 
gaisakuģi! Tāds zepelīns ar pāris 
bumbām var veselu pilsētu no  -
slaucīt no zemes virsas. Modernā 
kaŗa technika, progress...” 

„Bet, mīļais doktor,” māte 
smaidīdama viņu pārtrauc, „jūs 
saucat to par progresu? Ka var uz 
reizi aizvien vairāk cilvēku no -
galināt?”

„Dabīgi, tā jau ir tā lieta: taisni 
šis progress padara kaŗu neie -

spē jamu. Modernā technika kaŗu 
atceļ! Un, ja pat kaŗš izceltos: ne -
daudz dienās tas būtu cauri! Šā 
vai tā. To jau arī pierāda vēsture: 
kaŗi kļūst arvien īsāki. Trīsdesmit 
gadu kaŗš, tad sep tiņ gadīgais, tad 
1870./71. pusgads. Šobrīd kaŗš 
varētu ilgt tikai pāris nedēļu...”

Doktors Martinels runā un 
runā, viņš ir savā elementā. Au -
rels dzird viņa balsi, dzird un 
redz visu: pliko pauri ar dažiem 
matiņiem, resno cigāru, balto 
vesti; mācītāja garo kaklu ar savu 
ādamābolu, melno, drusku sa   -
šķiebto kakla saiti ar zemo cieto 
apkakli; mācītāja kundzes zilo 
samta kleitu ar brošu; mātes 
melno zīda kleitu – kopš tēva nā -
 ves viņa vienmēr tērpjas melnā; 
Karlomchenu, ar kafijas kannu 
rokā, kas ar rūpju pilnu skatu 
pāri slīpajām brillēm pilda tases; 
Reinharda izklaidēto, no   spiesto 
seju – droši, ka viņš domā par 
purva ugunsgrēku; Kristofa de  -
dzīgo balsi. Viņš stāsta kaut ko 
par savu dragūnu pulku: „Un 
rotmistrs...” Maurisa pārliekusies 
pār bērna ratiņiem; Alņa dār-
došos smieklus, ar lielo ķetnu uz 
Addas pleca – Aurels visu redz 
un dzird, bet viss šķiet kā aiz 
plīvura. Viņš ir šeit, bet tomēr 
kur citur. Viss ir attālinājies: sejas, 
kafijas galds un tur tālāk māja ar 
baltajām kolonnām. Uz verandas 
tup vecais Šlems ar domīgi sa -
rauktu pieri; uz mauriņa, gaŗi 
izstiepusies, guļ Kliksa un baro 
savus kucēnus. Miers...

Brīdi visi klusē. Tikai bites 
san tālu augšā liepā. Un šajā 
brīdī no pārvaldnieka mājas 
atskan spalgs, tikšķošs zvans: 
telefons. Tūlīt jau pāri lauku-
mam steidzas pār vald nieks. 
Viņš kustas dīvaini ātri, gandrīz 
vai skrien, gaŗās rokas plandās 
pa gaisu, baltā kailā galva spīd 

– baismīgi balta un kaila kā 
miroņgalva.

Pelēka dūmaka pilda gaisu: 
mauriņš, māja, dzeltenās sau -
lespuķes, − viss ir aiz plīvura.

Aurels vēlreiz ietveŗ savās acīs šo 
dīvaino, sapņaino ainavu: māju 
ar sidraba pelēko dakstiņu jumtu, 
baltās kolonnas, ziedošo oleandru. 
Tad ainavu pārrauj baltā mi   roņ -
galva, kas, šķērsojusi laukumu, 
tagad ienāk liepas lapenes ēnā.

xxx

Ziema. Dienas ir īsas un 
tumšas, zemās sniega debesis ir 
kā pelēks maiss, kas aizvien 
ciešāk savelkas ap zemi.

Jā, sajūta kā maisā ieslodzītam, 
neko nevar uzzināt par to, kas 
notiek ārpasaulē. Tikai pa ap -
linkus ceļiem šad tad kaut kas 
izsūcas cauri – kāds, kas bijis 
Stokholmā, kaut ko stāstījis. Un 
parasti laukos no Rīgas atnāk 
nedēļām vecas ziņas. Doktors 
Martinels, kas aizvien pirmais 
visu uzzina, pat ir izgudrojis 
slepenu valodu telefoniskajām 
sarunām. Piemēram, viņš pie -
zvana un saka: “Lai Anelīzīte 
iedzer zivju eļļu,” − tas nozīmē, 
krievi atkal dabūjuši pa galvu. 
Bet, ja viņš zēniem, Borisam un 
Gothardam, ieteic rīcineļļu – tad 
francūži vai angļi. Bet kad dok-
toram ir kāds īpašs jaunums, 
viņš dabīgi ierodas kamanās pats. 
Jā, doktors ir nenogurdināms. 
Arī kaŗš nav satricinājis viņa 
ticību cilvēces progresam. Viņu 
sajūsmina Vācija, vācu armija, 
vācu uzvaras.

“Nebūs ilgi, līdz kamēr viņi būs 
galā ar francūžiem. Vācieši tagad ir 
uzstādījuši milzu lielgabalu, ar ku -
 ŗu viņi var aizšaut līdz Parī  zei...”

Doktors stāsta un stāsta. Visi 
sēž pie kafijas galda, jau metas 

krēsla. Karlomchena ir aizdegusi 
petrolejas lampu ar skalu. “Jā  -
taupa,” viņa nopūšas, “sērkociņi 
kļūst arvien dārgāki!” Uz galda ir 
gluži vienkārša ābolkūka no 
mīklas bez sviesta, un kafija 
drusku garšo pēc cigoriņiem.

“Nē, Lomchen,” smaidīdama 
saka māte un enerģiski atstumj 
tasi, “mēs taupīsim, tikai ne pie 
kafijas!”

Doktors atzveļas krēslā un kni-
bina savu zelta ķēdi. “Vai šis nav 
nozīmīgs laiks? Mēs tagad pie -
dzīvojam vēsturi!”

Māte nopūzdamās krata galvu. 
“Nozīmīgs, bet drausmīgs laiks! 
Cik daudz neģēlību, neslavas, 
ļaunuma, cik daudz naida un 
melu! Un cik daudz asiņu! Kaut 
taču Kristofs drīz būtu šeit!”

Jā, beidzot Kristofs dabūjis īsu 
atvaļinājumu. Vēlu kādā pēcpus-
dienā no alejas puses skanēja 
zvans, pasta ragavas piestāja pie 
verandas, un izkāpa krievu virs-
nieks. Vai tas patiesi bija Kristofs? 
Cik pārmainījies, cik sejā novā-
jējis, un cik svešs viņš izskatījās 
krievu uniformā. Māte ilgi turēja 
viņu savās rokās. Tad viņš pie -
liecās un apkampa arī Karlom-
chenu. Tā bija priecīga un reizē 
sāpīga atkalredzēšanās – Kristofs 
varēja palikt tikai pāris dienu. 
Viņš gan centās būt jautrs, stāstīja 
dažādas komiskas lietas par sa  viem 
puišiem, pat aizgāja ar Aurelu 
zaķu medībās – bet allaž rosīgs, 
allaž sajūsmināts, kā senāk, viņš 
vairs nebija. Dažreiz viņa acīm 
bija dīvaini aizsapņojusies izteik-
sme. Nē, viņš neko nestāstīja par 
piedzīvojumiem frontē. Tikai 
reizi, ar Aurelu nākot mājās no 
medībām, viņš stāstīja par savām 
ugunskristībām, par jājieniem 
naktī un vācu smago artilēriju.

“Pēkšņi sadzird, sākumā gan 
ļoti tālu, četrus parastus šāvienus 

– bum, bum, bum, bum – un tad 
viss ir klusu. Piecas sekundes, 
desmit sekundes, divdesmit se  -
kundes – kluss kā kapā. Bet tad 
kaut kas sāk dīkt, svilpot, pavisam 
klusu tālu augšā, aizvien skaļāk 
un skaļāk – divdesmit piecas se -
kundes, trīsdesmit sekundes – 
gaudodams kas brāž tuvāk un 
tuvāk – četrdesmit sekundes – caur 
gaisu tas jau drāžas kaukdams kā 
ātrvilciens – četrdesmit piecas se -
kundes – un ar ellīgi apdullinošu 
brīkšķi nokrīt lejā, četri sprā -
dzie  ni – pa labi, pa kreisi, 
priekšā un aizmugurē – un pats 
tu sēdi šī ugunīgā elles katla 
vidū... Bet ar laiku pie tā pierod,” 
Kristofs stās tīja un pie reizes īsi 
pieminēja, ka Austrumprūsijā 
gājis slikti, ka tikai ar mokām 
no tās ķezas ticis ārā. “Bet mam-
mai par to nav jāzina.”

Un pirmajā vakarā māte bija 
paņēmusi Aurelu sāņus: “Labāk 
nestāstām par visām šausmu 
lietām, kas mūs šeit tik ļoti no -
spiež. Kādēļ lai Kristofam visu 
padarām vēl smagāku?”

Un tā abas puses klusēja par 
tām lietām, kas skāra visdziļāk. It 
kā kaŗš būtu novilcis neredzamu 
sienu starp tiem, kas sēdēja kopā 
ap lampu. Runāja par nevainī-
gām lietām, pat jokoja. Kristofs 
stāstīja, kā viņš reiz saskrējies ar 
bariņu elzasiešu pārbēdzēju un 
cik apmulsuši viņi skatījušies, 
kad krievu virsnieks uz viņiem 
bļāvis vācu valodā: “Ihr Schwei-
nehunde!” Bet tad pēkšņi mier-
mīlīgās sarunas aprima. Iestājās 
tāds klusums, ka varēja sadzirdēt 
vecā Šlema, kas gulēja uz sava 
maisa pie krāsns, kluso smilk-
stēšanu − viņš droši vien sapņoja, 
ka dzinās pakaļ zaķim.

Drīz pēc tam Kristofs atkal 
aizbrauca.

(Turpināts no Nr. 40)

I Z N Ā K U S I  J A U N A  G R Ā M A T A

Gunars Janovskis. „Purvā”
Zigmunda Skujiņa un 

Sarmītes Janovskas-Ērenpreiss ievadvārdi

„Pirms trīsdesmit viena gada 
tolaik tik tālajā Amerikā izdev-
niecības “Grāmatu Draugs” klajā 
laistā “Purvā” pirmā daļa uz ma -
na galda nokļūst tikai tagad.   
Viss apgriežas ar kājām gaisā. 
Nākotnes sapņi kļuvuši par pa -
gātnes atmiņām, fantazijas ra  dī-

tais gribot negribot jāsamēro ar 
īstenību, sajūta tāda, it kā la  sītu 
Žila Verna romānu par ze  mes-
lodes apceļošanu astoņdes mit 
dienās.

Nav šaubu, ka Gunara Janovs ka 
daudzo darbu vidū romāns “Pur-
 vā” ieņem īpašu vietu un dažā 
labā lasītājā var izsaukt arī neiz-
pratni. Veicot šī darba, tā teikt, 
archaioloģiju, var ie  domāties ie -
meslus, kāpēc otrās daļas rak stī-
šanu Gunars uz lai ku pārtrauca. 
Atsauksmes bija pārāk dažādas. 
Anšlavs Eglītis, kuŗa spriestspēju 
literātūras li etās respektēju, savu-
laik kollē gam draudzīgi ieteicis 
“purvā tālāk nedoties”.

Mērījot ar reālitātes aršīnu, pie 
tādas domas var nonākt. Taču 
manuprāt runa ir par sapni,      
kas šodien pārsteidz nevis ar 
detaļu precīzitāti, bet ar būtī -   
bas gaišredzību. Jūs nepiekrītat? 
Tad, lūdzu, nosauciet vēl kādu, 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

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

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

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

kuŗš 1978. gadā būtu redzējis, 
ticējis vai tēlojis Latviju 1988. 
gadā (tieši un precīzi 1988. ga dā) 
kā ārpus Padomju Savienī  bas 
esošu valsti. Katrā gadīju mā tā 
laika polīttechnologu sa  ietu pla -

šākos atreferējumos šāds scēnā-
rijs netiek publiskots.”

No Zigmunda Skujiņa ievada 
romāna „Purvā” jaunajam izde-
vumam.
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Misty Copeland dejo "Mirušo gulbi"

Svētku koncertu ievadīja deja "Nebeigt sapņot"
Priecīgie skatītāji, 

dejotāji, svētku rīkotāji 
pēc izrādes cits citam 

teica sirsnīgu
„Paldies” un solīja 

vēlreiz satikties 
Ceturtajos AIDF – Ana -

heimas Starptau tis-
kajos deju svētkos.

Trešie nupat bija beigušies, ra  -
dot brīnišķīgas izjūtas un pār dzī-
vojumus skatītājiem un pašiem 
dejotājiem. Svētku idejas īpaš nie-
kiem un to rīkotājiem Anaheim 
Ballet direktoriem Sarmai Lape-
nieks Rozenbergai un Lorencam 
Rozenbergam sadarbībā ar Chap-
man University un Youth America 
Grand Prix mērķis ir paplašināt 
mākslas atbalstītāju, cienītāju un 
skatītāju loku un pulcināt kopā 
pasaules visspējīgākos māksli nie-
kus, lai viņi ar savām dotībām 
dalītos ar skatītāju un turpinātu 
attīstīt savas mākslas formu. Ir 
jāsecina, ka iecerētais ir vaina-
gojies ar uzviju.

Svētkus ievadīja izstāde Ana -
heimas mūzejā Muzeo no 1. līdz 
31. augustam.

Tur izstādītas dažādas piezīmes, 
programmas, reklāmu materiāli, 
filmu fragmenti, tērpu zīmējumi 
no lielfilmas  „Sarkanās kurpes”.
 Dance on Film 10. au  -
gustā Folino Theater
Šeit izrādīja kino režisora Mar-

tin Scorseze restaurēto, pirms 65 
gadiem uzņemto klasisko lielfilmu 
„Sarkanās kurpes”. Tā ir vēstu  ris ka, 
jo tajā spēlē sava laika pasaulslaveni 
baletdejotāji, aktieŗi, un tā ir par 
baletu un baletdejotāju dzīvi. 
Galvenā lomā ir Sadler Wells Bal-
 let kompanijas dejotāja Moira 
Shearer, kas ir izskatīga, laba ak  -
trise un izcila baletdejotāja. Viņas 
baletmeistars bija Harijs Plūcis, 
kādreizējais baletdejotājs Latvijas 
Nacionālajā operā. Galvenā vī  -
riešu lomā ir izcilais filmu aktie-
ris no Austrijas Anton Walbrook. 
Labāku Ļermontovu nevaru iedo -
māties! Viņa tēlojums arī 1950. 
gadā uzņemtā filmā La Ronde ir 
neaizmirstams. „Sarkano kurpju” 
galvenais choreografs bija Robert 
Helpmann. Filmā ir skaisti  dejas 
numuri, dabas skati, dekorācijas, 

Uz redzēšanos Ceturtajos Anaheimas
Starptautiskajos deju svētkos nākamgad!

tērpi, izcila aktieŗu spēle, mūzika. 
Tā bija ļoti populāra 1948. gadā un 
vēlāk, un restaurētā formā tā būs 
populāra šodien un nākotnē.

 AIDF Galá priekš-
nesums 11. augustā 

City National Grove of 
Anaheim

Skatītājos priecīgs satraukums. 
2200 sēdvietu zāle, tāpat kā ie  -
priekšējos svētkos, ir izpārdota. 
Evans Rozenbergs uz diviem ek  -
rāniem mums parādīja skatus, 
kas uzņemti John Wayne Airport, 
kā dejotāji ierodas uz svētkiem

Programmu iesāka Anaheimas 
baleta dejotāji – pašreizējie, kā 
arī tie, kas šodien dejo vai pa   pil-
dinās Floridā, Teksasā, Sanfran-
cisko, Portlandē, Japānā, un mā  -
cekļi, dejojot Sarmas Lapenieks 
Rozenbergas choreografēto “Ne -

More Than Dance ir skatīta vai  rāk 
nekā 44 miljonus reižu, un tai ir 
liela piekrišana. Pateicoties Ana -
heim Ballet nodarbībām Anahei-
mas pilsētā, tās kultūras līmenis 
ir cēlies un interese par baletu un 
mākslu vispār ir augusi. Tā rīko-
tie svētki AIDF dod iedvesmu un 
jaunu skatu nākamiem darbiem 
citiem izpildītājiem un iespējas 
jauniem, apdāvinātiem dejotā-
jiem nākotnē.

Viesus uzrunāja arī Dale Mer -
rill, Dean of College of Performing 
Arts, Chapman University. Viņš ap -
 rādīja Chapman universitātes lo   mu 
festivālā un stāstīja, kā tā atbalsta 
dejas mākslu, audzina jaunus de   jo  -
tājus un mūziķus Dejas fakultātē.

AIDF direktors Lorencs Rozen-
bergs pateicās un apsveica visus 
māksliniekus, rīkotājus un ska tī-
tājus. Viņš minēja, ka šovakar uz 
skatuves mēs redzēsim māksli-

nājusi un vadījusi Houston Jazz-
Ballet Company. Pilsētas galva ir 
izsludinājis 23. martu par Patsy 
Swayze Day, godinot viņas devumu 
dažādām mākslas iestādēm pil-
sētā. AIDF balvu pieteica Kaitlin 
Jenkins, Anaheim Ballet bijusī 
audzēkne un baleta kompanijas 
mācekle. Piedalījusies tā daudzās 
izrādēs, dejojot dažādas lomas. 
Viņa šodien spēlē ABC ģimenes 
drāmā Bunheads. Patsy Swayze 
diemžēl bija saslimusi un pati 
nevarēja ierasties balvu saņemt.

AIDF Mūža ieguldījuma balvu 
saņēma arī Edward Villella, māk-
slinieciskais vadītājs, direktors 
un Miami City Ballet dibinātājs.

Speciālo AIDF viesi, šarmanto 
aktrisi Lesley Ann Warren pieteica 
un ar viņu iepazīstināja Lorencs 
Rozenbergs. Viešņas aktrises kar  -
jēras sākums bija baletā, kuŗā viņa 
sāka trenēties sešu gadu vecumā. 

par izgudrotāju Steve Jobs.
 Lesley Ann Warren uzdevums 

šajos svētkos bija apsveikt un pa -
 sniegt Mūža ieguldījuma balvu 
Edvardam Villella, Miami City 
Ballet dibinātājam un Miami 
Ballet School vadītājam.

Sen, pirms bija Miami City Bal  -
let un Eddie Villella nebija tapis 
par “Edward”, viņu pazina kā ne -
 pārspējamo, populārāko vīriešu 
baletdejotāju, kāds „radīts” Ame-
 rikā. Viņš mainīja vīriešu balet-
dejotāja pieeju baletam Amerikā, 
kā arī mainīja publikas  uzskatus 
par vīrieša lomu dejā.

Edward Villella ir dzimis 1936. 
gadā Ņujorkā, baleta treniņus 
sācis desmit gadu vecumā. Tad  pār-
  traucis, lai pabeigtu studijas New 
York Maritime Academy. Pēc ba   ka-
  laura grada saņemšanas 1955. ga  -
dā atgriezās School of American 
Ballet. Pēc divu gadu nopietna 
darba  viņu uzaicināja dejot New 
York City Ballet, kur viņš jau pēc 
gada kļuva par solistu un Prin-
cipal Dancer (1960. gadā). Viņš ir 
oriģinālais galvenais dejotājs dau -
dzos New York City Ballet svarī gos 
baletos. Starp tiem ir Balanchine 
Tarantella, Harlequinade, Symp-
hony in Three Movements, Dances 
at Gathering un bezgala daudz 
citu. Edward Villela bija pirmais 
amerikāņu vīriešu dejotājs, kas 
dejoja ar Karalisko Dānijas baleta 
kompāniju (Royal Danish Ballet) 
un ir vienīgais amerikānis, kuŗu 
pēc priekšnesuma Bolshoi Theater 
in Moskow lūdza sniegt piedevu. 
Viņš no savas karjēras sākuma ir 
dejojis visiem ASV prezidentiem, 
sākot ar prezidentu John F. Ken -
nedy, prezidentiem L.B. Johnson, 
Nixon un Ford. Villella ir godināts 
Kennedy centrā.

Viņš producējis un vadījis re   ži ju 
PBS televīzijas kanāļa pār rai dēm 
“Dance in America”. 1975. gadā sa -
 ņēmis Emmy balvu par producēto 
baletu Harlequinade kanālim CBS. 
1998. gadā University of Pittsburgh 
Press vēlreiz izdeva Villella’s 1992. 
gadā rakstīto autobiogrāfiju “Pro-
digal Son: Dancing for Balanchine 
in a World of Pain and Magic”. Tiek 
uzskatīts, ka viņa vispo pu lārākā lo -
ma ir bijusi Prodigal Son (Pazu du -
šais dēls) George Ballan chine 1929. 
gadā choreografētā meistardarba 
jauniestudējumā 1960. gadā.

beigt sapņot!” (Chasing the Dream). 
Tai Christopher Tin mūzika un 
laikmetīgs raksturs. Tā bija ļoti 
piemērota svētku atklāšanai.

Māksliniekus un viesus apsveica 
Julie Tait, Impresario Committee 
Chairperson, kas arī mūs iepa zīs-
tināja ar Anaheimas pilsētas gal vu 
Tom Tait. Viņš aprādīja, cik liela 
nozīme mūsu dzīvē ir mākslai un 
cik gluži nepieciešama tā mums 
ir šodien. Tom Tait īsumā pa   stās-
tīja par to, kāda nozīme ir Ana hei-
mas baletam. Pēc viņa domām, tas 
ir vispopulārākais balets pasaulē. 
Evana Rozenberga radītā Youtube 
video programma Anaheim Ballet: 

nieku dažādību: atlētisku precī-
zitāti, māksliniecisku skaistumu 
un kopīgu izpratni.

AIDF Mūža ieguldījuma balvu 
saņēma Patsy Swayze, choreo-
grafe un skolotāja. Viņa gandrīz 
70 gadus ir mācījusi baletu, vei -
dojusi jaunu apdāvinātu dejotāju 
karjēras, tostarp savu piecu bēr  nu, 
sevišķi dēla Patrick Swayze. Viņas 
skolnieki ir Tommy Tune, Debbie 
Allen, Randy Quaid, Margo Sap -
pington, Will MacKenzie un Jac-
lyn Smith. Viņa ir choreografējusi 
vairāk nekā 20 filmas. Viņa dzīvo 
un strādā Houston Texas, kur mā -
  cījusi University of Houston, dibi-

Viņas kādreizējais skolotājs bija 
George Balanchine. Aktrises kar -
jēru Lesley Ann Warren sāka sep-
  tiņpadsmit gadu vecumā uz Brod -
veja skatuves, tā turpinājās filmās, 
ieskaitot Kolumbijas producēto 
Rodgers un Hammerstein „Peln-
rušķīti”, kuŗā viņa dzied, tēlo un 
dejo. Neskaitāmas reizes bijusi no  -
minēta Golden Globe, Filmu aka dē  -
mijas Oskaram, televīzijas Emmy 
balvai, saņēmusi daudzus apbal-
vojumus. Neaizmirstams ir viņas 
tēlojums Blake Edwards filmā 
Victor/Victoria. Pašlaik viņa fil-
mējas Clara Jobs, Steve Jobs sievas 
lomā episkā biografiskajā filmā 
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(Turpināts no 6. lpp.)

Daniel Ulbricht dejo "Tarantellu" Clifton Brown duetā ar Matthew Rushing Maria Kochetkova ar partneri Carlos Quenedit

Ārija Alekzander, Steven Morse, Elāna Alekzander

Šodien ir rets tas dejotājs, kuŗu 
nav ietekmējis Villella’s dejojums 
vai dejotāja personība. Vīrieši 
vēlas sev viņa vīrišķību, sievietes 
– partneri, kas ir līdzīgs slavena-
jam dejotājam. 

1986. gadā viņš nodibināja šo  -
dien pasaulslavenu baleta kompa  -
niju Miami City Ballet Floridā. 
Viņš ir precējies ar Lindu Villella, 
Miami City Ballet School direktori.

Saņemot AIDF apbalvojumu, viņš 
sirsnīgi uzrunāja skatītājus un 
pazemīgi pateicās par atzi nību.

Programmu iesāka Pacific North-
west Ballet kompanijas no Sietlas 
Vašingtonā pasaulslaveni dejotāji 
Maria Chapman un Karel Cruz 
ar George Balanchine choreo gra-
fēto Midsummer Night’s dream 
duetu. Maria ir no St. Simons; 
Island, Georgia. Skolojusies At  -
lantā, Bostonā, Čikāgā, Ņujorkā. 
Strādājusi ar daudziem, izciliem 
ASV choregrāfiem. Karel Cruz ir 
no Kubas. Dejojis Kubā, Vene -
cuēlā. Ir vienlīdz labs kā klasis kos, 
tā arī modernos baletos. Viņš dejo 
ar Pacific Northwest Ballet kopš 

Vivaldi „Gadalaiki” ar James Ku  -
delka choreografiju. Viņi vienlīdz 
labi ir klasiskajā un modernajā 
baletā. Abi ir nepārspējami dejo-
tāji, Rietumkrastā iepriekš nere-
dzēti. Paldies Sarmai un Loren cam 
par iepazīstināšanu šiem lieliska-
jiem māksliniekiem! Guillame Côte 
ir dzimis un izglītojies Kanadā. 
Viņš ir arī komponists. Viesojies 
gandrīz visās baleta kompanijās 
pasaulē un ir saņēmis daudz god  -
algu. Greta Hodgkinson ir dzimu si 
Providence, Rhode Island. Pēc stu  -
dijām pievienojusies National Bal-
let of Canada un ir premjērdejotāja 
kopš 1996. gada.Viņa ir dejojusi 
visas galvenās lomas klasiskajā 
repertuārā. Daudzi baleta jaun-
darbi ir radīti tieši viņai. Vieso ju sies 
lielajās baleta kompanijās Eiropā, 
Austrālijā, Āzijā, Italijā, Štutgartē, 
Minchenē, Krievijā, Japānā.

Bija prieks atkal sveikt dejotāju, 
kuŗu mēs atceramies no iepriek-
šējā AIDF, kad par viņu jūsmojām 
– Clifton Brown. Viņš dejoja Fred-
rick Earl Mosley moderno darbu 
Cerulean. Tam Zoe Keating mū  -
zika. Mums pašiem bija jāizdomā 
dejas zemteksti. Es redzēju balta 

uzskatīt par “mūsējo”, mūs ie   prie-
cināja ar savu dejojumu “Paga ni ni”, 
kam Nikolo Paganīni mūzika un 
Marcello Gomez choreografija, kā 
arī ar Fokina „Mirstošo gulbi” (The 
Dying Swan). Nupat saņēmusi pel -
nītu augstu novērtējumu par de  -
jojumu galvenajā „Ugunsputna” 
lomā ABT iestudējumā. Viņu ie  -
pazinām pirmajos svētkos 2010. ga -
 dā, turpinām sekot viņas balet de -
jotājas karjērai un priecājamies 
par katru jaunu sasniegumu.

Vladislav Marinov, kas dzimis 
Bulgārijā, Staatsballet Berlin so  -
lists, mums sniedza atbildes uz 
daudziem neatbildētiem jautāju-
miem par to, kā dejotāji mācās 
jaunas dejas. Mums daudz kas  pat 
nebija ienācis prātā. Viņš mums 
to parādīja Ballet 101 ar Eric Gau  -
thier choreografiju. Tās mācās ar 
skaitīšanu, tikai ar skaitīšanu un 
atmiņu. Ja skaitļi sajūk, tie jāat-
kārto. Brīžiem vairs ne rokas, ne 
kājas neklausa, nemaz nerunājot 
par galvu. To visu viņš veica ar 
šarmu un humoru un guva lielu 
uzslavu. Viņam skaitīt palīdzēja 
Jens-Peter Abele. Pēc tam dzir dē jām 
daudzus sakām: „Es to nezināju.”

oficiālajā baletskolā School of Ame -
rican Ballet Ņujorkā. Kopš 2007. 
gada ir NCB premjērdejotājs. Dejo 
Balančina klasiskajos baletos, kā arī 
Peter Martin, Alexei Ratmansky, 
Jerome Robbins, Richard Tanner 
un Lynne Taylor-Corbett darbos. 
Viņš dejoja Piazzolla Tango ar 
Astor Piazzolla mūziku un Servy 
Gallardo choreografiju. Šis darbs 
ir populārs un dejots arī Latvijā. 
Kā apsveikumu un pateicību  Ed -
 wardam Villella viņš dejoja Geor ge 
Balanchine, Italijas čigānu tautas-
deju un tradiciju ietekmēto darbu 
Tarantella. To slavenu padarīja 
Ed  ward Villella. Viņa partnere bija 
Lauren Lovette, NCB dejotāja.

Sarīkojumu beidza ar Sarmas 
Lapenieks Rozenbergas choreo-
grafēto Wild Ones, piedaloties 
Ana  heimas baletam un visiem 
viesmāksliniekiem. Skatītāji, kā   jās 
piecēlušies, viņiem pateicās,  skaļi 
un ilgi suminot māksliniekus.

Tāpat kā iepriekšējos svētkos, 
jaunie studenti no 40 Dienvidka-
lifornijas baletskolām, studijām 
Chapman Universitātes deju fa   kul -
tātes telpās svētkus baudīja mei -
starklasēs, kas notika divas dienas 

rīkojumu “Rītdienas zvaigznes”  
(Stars of Tomorrow). Mūs ieprie-
cināja jaunie, apdāvinātie balet-
dejotāji no Kalifornijas, Japānas 
un Francijas. Par viņiem var tikai 
jūsmot. Priekšnesumi sagatavoti 
ar lielu nopietnību, un jau redzam 
māksliniecisku izpildījumu. Spe -
ciāli viesi bija Vladislav Marinov 
no Staatsballet Berlin, kas atkār toja 
Galá sarīkojumā dejoto Ballet 
101. Mēs to labprāt atkal skatītos 
nākamajos AIDF 13. Sevišķs pār-
  steigums man un Dzintaram bija uz 
skatuves redzēt mūsu abas maz-
meitas: Āriju, kas dejo Houston 
Ballet un Elānu no Anaheim Ballet 
ar partneri no Sanfrancisco Ballet 
Steven Morse, dejojam „Gulbju ezera” 
1. cēliena Pas de trois. Katra ir  spē-
 cīga dejotāja, taču kopā nav dejo-
jušas pāris gadu. Ārija no Hous ton, 
Texas iebrauca Anaheimā iepriek-
šējā vakarā, Galas sarīkojuma vidū. 
Dejotāji šodien spēj darīt neie do-
mājamas lietas! Bija ļoti skaisti. 
Labi, ka partneris nepaspēja par 
svarīgo uzdevumu pat nobīties.

Svētkos piedalījās: American 
Ballet Theatre, Lar Lubovitch Dance 
Company, Alvin Ailey American 

2002. gada. Abiem skaisti augumi, 
dejā viņi viens otru papildina. 
Abi ir ļoti piemēroti  Balančina” 
Sapnim vasaras naktī”.

Matthew Rushing sevi iepazīs-
tināja ar Alvin Ailey choreografēto 
A Song for You. Tai Leon Russell 
mūzika. Alvin Ailey choreogra fi-
jām vienmēr nāk līdzi “lielums”. 
Tās parasti izpilda “lieli” dejotāji. 
Tā arī šoreiz: Matthew Rushing 
tiek uzskatīts par leģendāru de  -
jotāju. Viņš dzimis un skolojies 
Losandželosā. Dejas ceļi viņu aiz  -
veduši uz Ņujorku, kur nokļuvis 
Alvin Ailey American Dance Thea-
ter. Uzstājies Francijā, Krievijā, 
Kanadā, Austrijā un Italijā. Viņš ir 
dejojis ASV prezidentiem George 
H. Bush, Bill Clinton, George W.
Bush un Barack Obama. Viņš ir 
saņēmis daudz apbalvojumu.

Kanadas Nacionālā baleta (The 
National Ballet of Canada) zvaig-
znes ar pasaules slavu Greta Hod-
 gkinson un Guillame Côte de   joja 
Pas de deux no John Cranko kla -
siskā meistardarba „Oņegins” un 
Summer Pas de deux no Antonio 

mākoņa maliņu zilās debess dzid-
rumā. Interesants darbs! Clifton 
Brown šodien saistīts ar Lar Lu -
bovitch Dance Company. Vairāk-
kārt godalgots, sumināts. Ir gŗūti 
iedomāties, ka viņa dejas karjēra 
sākās, „pateicoties” faktam, ka viņš 
bija neveikls bērns, un norūpē-
jusies vecmāmiņa viņu iesaistīja 
“Tumbling” klasē. Par sevi viņš 
mēdz teikt, ka tikai iet cauri 
dzīvei un vēl arvien bieži klūp, 
sapinoties pats savās kājās.  

Kopā ar Matthew Rushing Clif-
ton Brown dejoja Lar Lubovitch 
darbu Duet from Concerto 622 ar 
V. A. Mocarta mūziku. Tas ir par 
draudzību vistīrākajā šā vārda no  -
zīmē. Lars Lubovičs tiek uzskatīts 
par vienu no desmit labākajiem 
choreografiem pasaulē, choreo-
grafējis vairāk nekā 100 darbus. 
Mums visvairāk pazīstams ir 
„Otello”, ko viņš radīja American 
Ballet Theatre un San Francisco 
Ballet. 1968. gadā nodibināja Lar 
Lubovitch Dance Company Ņujorkā.

Misty Copeland, American Ballet 
Theatre soliste, kuŗu gandrīz var 

Daudzkārt apbalvotā, pasaul sla-
venā Maria Kochetkova, kas dzi-
musi Krievijā un mācījusies Bol-
shoi Ballet School, dejojusi An -
glijā, Sanfrancisco Ballet soliste, 
dejoja Don Quixote Pas de Deux. 
Viņas partneris bija Carlos Que -
nedit, dzimis Kubā. Bijis solists 
Miami City Ballet. Maria un Car los 
mūs valdzināja. Maria Kochetkova 
mums parādīja savas spējas, de  -
jojot arī moderno deju. Šoreiz tā 
bija solo deja Genius of the Crowd.  
Myles Thatcher un Marie Roulez 
choreografija ar Whitey mūziku. 
Interesanta deja.

Saistīja Cristopher Wheeldon mo -
 dernais darbs ar igauņu kompo-
nista Arvo Pērta (Arvo Part) mū -
ziku After the Rain („Pēc lietus”). 
To dejoja Maria Chapman un 
Karel Cruz, Pacific Northwest Bal -
let solisti. Viņu izpildījums bija 
tik spēcīgs, un mēs skatījāmies 
tik koncentrēti, ka negribējām 
palaist gaŗām nevienu kustību.

Daniel Ulbricht ir jauna zvaigzne 
New York City Ballet. Viņš ir dzimis 
un skolojies Floridā, kā arī NCB 

nedēļas nogalēs pirms galvenajiem 
sarīkojumiem. Starp to paidago-
giem bija Edward Villella (Miami 
City Ballet), Darci Kistler (New York 
City Ballet), Sascha Radetsky  (Ame-
 rican Ballet Theatre). Edward Vil-
  lella bija priecīgs mācībspēks, un 
studenti bija iedvesmoti. Darci 
Kistler (NYCB), kas ir arī NYCB 
direktora Peter Martin sieva no  -
darbības vadīja jau trešo reizi. Viņa 
to dara labprāt, jo tiekas ar jauniem, 
apdāvinātiem studentiem, kas ir 
ļoti pateicīgi. Evans Rozenbergs 
bija izkārtojis Saschas Radetsky 
(ABT) meistarklases (viņš ir arī 
izcils skolotājs) tiešraidi pasaulē, 
lai jaunie baletnieki, kas neiespēja 
atbraukt uz svētkiem Anaheimā, 
kaut daļēji varētu justies kā to 
dalībnieki. To skatījās Čechijā, 
Polijā Anglijā, Vācijā un citur.

 Stars of Tomorrow
12. augustā Chapman 
University, Waltmar 

Theatre
Svētku programmu beidza ar sa  -

Dance Theater, New York City 
Ballet, Staatsballet Berlin, Natio-
nal Ballet of Canada, Houston 
Ballet, Pacific Northwest Ballett, 
San Francisco Ballett, Orlando 
Ballett un Anaheim Ballet.

Par sarīkojumu raito gaitu arī 
šogad rūpējās AIDF direktors Lo  -
rencs Rozenbergs, par svētku aug-
sto māksliniecisko līmeni – Sarma 
Lapenieks Rozenberga. Abi to 
veica spoži.

Anaheimas Starptautiskie de -
ju svētki (AIDF) ASV Rie  tum-
krastā pie Klusā okeana uzsita 
nu jau augstu trešo vilni, uz 
kuŗa mir dzēja spožās pasaules 
zvaigznes.

Citēšu AIDF direktora Lo  -
renca Rozenberga Svētku pro -
grammā rakstīto: “When cloth-
ed in dance, the human spirit 
with its wordless communica tion 
smashes through superficial 
boundries and can not be sur-
pressed. Tough to describe, easy 
to sense. You’ll know. It’s ab  out 
to happen…”

 Lapenieku Mirdza
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Staunton, 
October 20 – 
The new Rus-
 sian Natio na-
 lities Policy 
S t r a t e g y , 
which is to 
replace one 
in place since 
1996, drops 

references to the state-forming 
role of the [ethnic] Russian peo-
ple” and refers instead to their 
“unifying role” in producing “a 
unique socio-cultural civil com-
munity, the multi-people [non-
ethnic] Russian nation.”

This change among others has 
already outraged many Russian 
nationalists who resent that 
Russia is not a nation state, “a 
Russia for the Russians,” but 
instead a federation in which the 
ethnic Russians may be first 
among equals but whose govern-
ment, in their view, in an effort at 
“political correctness,” defers too 
much to the non-Russians living 
among them.

Today’s “Kommersant” provi-

Window on Eurasia: New Nationalities Strategy
Paper Offends Russian Nationalists 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

des a summary of the new docu-
ment, one that President Vla-
dimir Putin in August called on 
his Council of Inter-Ethnic Rela-
tions to prepare and that the 
paper said “completely satisfied 
the Kremlin and will be subject 
to an all-people discussion” in 
the near future.

The draft document was pre-
pared, the paper notes, by four 
former nationalities ministers – 
Valery Tishkov, Vyacheslav Mik-
haylov, Vladimir Zorin and Ra -
mazan Abdulatipov, with the 
participation of Presidential Ad -
ministration and government 
officials. And it “looks more 
politically correct that the pre -
vious draft which was prepared 
by the Regional Affairs Ministry.”

Removed from the earlier do -
cument is any reference to “the 
state-forming role of the Russian 
people,” a phrase that is highly 
offense to many in the republics. 
Instead, it says that: “thanks to 
the unifying role of the [ethnic] 
Russian people, the many centu-
ries of inter-cultural and inte -

rethnic interaction on the his-
toric territory of the Russian 
Federation has been formed a 
unique socio-cultural civil com-
munity, of the multi-people 
[non-ethnic] Russian nation.”

“Thus,” “Kommersant” contin-
ues, “citizens of the Russian Fe  -
deration recognize their all-Rus-
sian civic identity.” But the aut-
hors acknowledge that “’negative 
factors conditioned by Soviet 
nationality policy and the weak-
ening of statehood in the 1990s’ 
became the cause of ‘an outburst 
of ethnic mobilization, ethno-
territorial separatism, and reli-
gious-political extremism.”

“Also playing a definite role in 
producing the threat of disinte-
gration”, the authors say,” is 
Russia’s high level of social 
inequality and regional differen-
tiation, ethno-politicization of 
various spheres of life”, and also 
“corruption, failings of the law-
enforcement system, and the 
citizen’s distrust of the organs of 
power.’”

The new document calls for 

“concrete” efforts to achieve 
greater income equality among 
the regions, “the equality of citi-
zens before the law and the 
courts,” and “transparency in the 
treatment of situations connect-
ed with international conflicts 
and the constant monitoring of 
the situation” to prevent things 
from getting out of hand.

Vladimir Zorin, one of the 
members of the working group, 
told “Kommersant” that the rea-
son why Russia needed a new 
nationalities strategy document 
is that “the world has changed 
[since 1996], and there are new 
challenges.” And Vyacheslav Mik-
 haylov, another member, said 
that the strengthening of the 
state opens the doors for improv-
ing federalism.

Although “Kommersant” says 
that the Kremlin likes the docu-
ment, not everyone in the Rus-
sian Federation does. Mikhaylov 
said he had already received 
about 40 e-mails about it. He 
said that not one was negative, 
but suggested “stylistic” correc-

tions. One of the biggest objec-
tions, he reported, is that the 
document did not define “a 
national idea.”

But as the discussion of the 
document spreads, others are 
likely to object vigorously. 
Dmitry Dyomushkin, a Russian 
nationalist, has already objected 
to what he calls the document’s 
overly “politically correct” treat-
ment of non-Russians, some-
thing he said Moscow is often 
guilty of.

By pandering to the non-Rus-
sians and denigrating the ethnic 
Russians, Dyomushkin contin-
ued, the Russian government, 
while saying it is trying to avoid 
the disintegration of the country, 
in fact may achieve exactly the 
opposite result, with many eth-
nic Russians deciding as a result 
that their country would be bet-
ter off if the non-Russians were 
jettisoned. Indeed, “if there were 
a referendum now, a majority 
would call for separating the 
Caucasus from Russia”, he con-
cludes.

Vidienes apgabala konferen-
ces dalībniekus 13. un 14. ok -
tobrī uzņēma Klīvlandes ap -
vienotā ev. lut. draudze. Klīv-
landē konference notika arī 
pirms deviņiem gadiem, un bija 
patīkami atkal šeit atgriezties. 

Konferenci 13. oktobŗa rītā, 
piedaloties 38 dalībniekiem, ar 
svētbrīdi ievadīja draudzes mā -
cītāja Sarma Eglīte. Atklāšanas 
uzrunu teica apgabala prāvests 
Gunārs Lazdiņš. Konferences 
dalībniekus apsveica draudzes 
priekšnieks Egils Apelis.

LELBAs pārvaldes priekšniece 
prāv. Lauma Zušēvica ziņoja 
par pēdējā laika notikumiem 
Latviešu evaņģeliski luteriskā 
baznīcā. Viņa citēja no Pāvila 
1. vēstules korintiešiem: „...kad 
biju mazs bērns tad runāju kā 
bērns, domāju kā bērns, spriedu 
kā bērns...” Arī vēl tagad mēs 
visu izprotam tikai daļēji, tomēr 
strādājam, kā varam, cenšoties 
visu darīt ar mīlestību.

„Ceļa Biedra” pēdējo numuru 
paredzēts izdot novembrī, par 
to ziņots visiem abonētājiem, 
bet tā kā redakcijas adresu sa -
rakstā ir kļūdas, vairāki ziņu 
nav saņēmuši. 

LELBAs informāciju izplatīs 
prāv. F. Kristbergs. Galvenais 
ziņu avots būs LELBAs vietne 
tīmeklī (www.lelba.org). Lietos 
arī Facebook.

Prāv. Kristbergs sagatavoja 
informācijas brošūru, ko izpla-
tīja Dziesmu svētkos. Prāveste 
pateicās visiem, kas palīdzēja 
pie LELBAs informācijas galda 
un garīdzniekiem, kuŗi pieda-
lījās oikūmeniskajā dievkalpo-
jumā. 

Otavas un Montreālas drau-
dzē kalpos mācītājs Gundars 
Bērziņš un Denveras draudze 
pieņēmusi mācītāju Helēnu 
Godiņu, abi no Latvijas. 

LELBAs Vidienes apgabala konference Klīvlandē
Latvijas Bībeles biedrība izde-

vusi jauno Bībeles tulkojumu. 
Tā nav tikai līdzšinējās Bībeles 
emendācija, bet pilnīgi jauns 
tulkojums no oriģināltekstiem. 
Prāveste minēja piemērus par 
dažām izmaiņām atsevišķos 
Bībeles pantos. 

Ir dažāda formāta Bībeles. 
Lie  lākajās ir arī apokrifālās grā-
matas, kas bija Ernsta Glika 
Bībelē, bet ne vēlākos izdevu-
mos. Draudzēm pašām būs jā -
rūpējas par jauno Bībeļu iegādi 
no Latvijas Bībeles biedrības vai 
grāmatveikaliem. (Konferences 
laikā nebija zināms, ka Bībele 
jaunajā tulkojumā izdota tikai 
3000 eksemplāros un jau pir-
majā dienā visi pārdoti. Nav 
zināms, cik drīz būs nākamais 
metiens.)

2013. gada „Baznīcas Gada-
grā matas” ir ceļā uz ASV. Drau-
dzes ir atbildīgas samaksāt par 
visiem pasūtītajiem eksem-
plāriem.

Prāv. L. Zušēvica pateicās māc. 
Robertam Franklinam un atzi-
nīgi novērtēja viņa līdzšinējo 
kalpošanu Gaŗezera kapellāna 
amatā. Līdz ar pagājušo sezonu 
viņš kapellāna darbu pārtrauc. 

Māc. Aija Greiema (Graham) 
nolasīja Gaŗezera vidusskolas 
direktores Sandras Kronītes-
Sīpolas pateicības vēstuli 
LELBAs mācītājiem par kal po-
šanu Gaŗezera vasaras vidussko-
lai, īpaši māc. R. Franklinam.

Prāv. G. Lazdiņš pastāstīja, ka 
Vidienes apgabalā darbojas 20 
draudzes, no kuŗām četras 
skait liski ir tik mazas ka, at   bil-
stoši LELBAs darbības notei-
kumu definīcijai, tās vajadzētu 
saukt par kopām. Apgabalā ir 
14 kalpojoši mācītāji, četri eme-
 ritēti mācītāji un trīs diakoni. 

Pagājušā gadā apgabala kasē 
ieņēma $2525, izdeva $730, atli-

kums $3144. Pārrunāja, vai ap -
gabalam nevajadzētu maksāt 
konferenču izdevumus tiem ap -
gabala garīdzniekiem, kuŗiem 
nav savas draudzes. Nolēma, ka 
daļēji segs izdevumus pēc pie -
prasījumu tiem, kuŗi gada laikā 
ir apgabalā kalpojuši vismaz trīs 
reizes. 

Pavasarī Gaŗezerā notika 
Teologu dienas ar interesantu 
programmu. Tās deva iespēju 
garīdzniekiem dalīties ar saviem 
priekiem un rūpēm, uz  klausīt 
nopietnākus priekšlasījumus, 
kā arī izsmieties.

Prāv. G. Lazdiņš piedalījies 
Pasaules luterāņu federācijas 
(PLF) asamblejā Kolumbijā, kur 
bija izdevība tikties ar luterāņu 
Baznīcu pārstāvjiem no visiem 
kontinentiem. PLF ir 143 Baz-
nīcas no 79 valstīm, kas pārstāv 
apmēram 70 500 000 kristiešu 
– luterāņu. Mūsu ārpus Latvijas 
Baznīca ir PLF jau kopš tās 
dibināšanas, un archibīskaps 
Teodors Grīnbergs bija PLF 
prezidija loceklis.

LELBAs Jaunatnes nozares va -
dītājs Diakons Dags De  mandts 
bija sagatavojis pārskatu par 
pagājušās vasaras akciju Latvijā 
„Būsim gudri”. Akcijai kopā ar 
LELBAs $10 000 sēklas naudu 
ziedoti pāri par $40 000, un 
tādējādi vairākiem simtiem trū-
cīgo bērnu Vidzemes lauku pa -
gastos varēja izdalīt skolas so -
mas un piederumus. Šos no  de-
rīgos priekšmetus viņiem iz  -
dalīja Dags ar dzīvesbiedri, 
LELBAs un LELB draudžu 
jaunieši. Vietējās pašvaldības bi -
jušas ļoti atsaucīgas. Pārskatu 
papildināja daudzi fotoattēli. 

LELBAs Evaņģelizācijas no -
zares vadītāja māc. Gundega 
Puidza pastāstīja par gaidā ma-
jām LELBAs Draudžu dienām – 
„Jēzus aicina zvejot”, kas notiks 

2013. gadā no 26. februāŗa līdz 
3. martam Day Spring kon-
ferenču centrā, Parish, Floridā. 
Būs interesanta programma, 
tostarp izbraukums uz Holy 
Land Experience Orlando. In -
formāciju izsūtīs visiem ga  rīdz-
niekiem, draudžu priekšnie-
kiem un dāmu komiteju priekš-
niecēm, un viņi lūgti mudināt 
draudžu locekļus pavadīt zie-
mas atvaļinājumu siltumā pie 
Meksikas jūŗas līča. Informāciju 
var atrast arī LELBAs vietnē 
tīmeklī.

Māc. Aijai Greiemai bija in -
teresants priekšlasījums „Mūsu 
Baznīca nākamajos desmit ga  -
dos – bez draudzes locekļiem”. 
Viņa parādīja ALAs sagatavotu 
grafisku pārskatu par Amerikas 
latviešu sabiedrību, pielīdzinot 
to mūsu draudzēm. Draudžu 
dzīves cikls pielīdzināms cilvēka 
dzīvei: dzimšana, augšana, brie-
dums, pagurums un nāve. Mūsu 
draudzes patlaban ir paguruma 
posmā, bet laimīgā kārtā ne -
viena vēl mirt nevēlas. Daži 
iemesli, kāpēc jaunākā paaudze 
atturas no rēgulāras dievkalpo-
jumu apmeklēšanas: 

viņi dzīvo aktīvu dzīvi, kuŗā ir 
daudz blakuspienākumu un 
interešu, turklāt jāatrod laiks arī 
draugiem, kuŗi nav latvieši;

vecās tradicijas kļuvušas maz-
nozīmīgas, Baznīca nav atvērta 
jaunām domām, tās pašas lūg-
šanas atkārtojas un kļūst par 
automatiski skaitītu litaniju; 

jaunākā paaudze jūtas at -
stumta, jo ir valodas barjēra, un 
mūsu kultūras saknes (kas 
pārsvarā ir stiprākas par reli-
ģiskām) un vēsture viņiem ir 
sveša. 

Mēs daudz runājam par 
„draudzes vīziju”, bet ir nepie-
ciešams nopietns darbs, lai to 
dzīvotu, ne tikai runātu. Jāmeklē 

atbilde, kā Dievs liek mums 
savu vīziju īstenot, lai mūsu 
ticības augļi nes godu Dievam 
un svētību cilvēkiem. Mūsu 
pašreizējā darbība ir „vērsta uz 
iekšu”. Jaunākā paaudze labprāt 
piedalās specifisku projektu 
īstenošanā, ja vien viņus aicina 
un viņus neierobežo ar „tā MĒS 
nekad nedarījām”. Ir pierādī-
jies, ka vislabāk veicas jauni 
gadījuma pasākumi. Ja turpi nā-
sim ierasto ceļu, cik paaudzēm 
mums vēl pietiks spēka?

Garīdznieku pārrunās iero-
sināja turpināt garīdznieku ap -
maiņu draudzēs Baltajā svēt-
dienā, katrai draudzei sedzot 
sava mācītāja ceļa izdevumus. 
Prāv. L. Zušēvica ir noskaidro-
jusi, ka mūsu mācītāji var ie -
stāties arī Evangelical Lutheran 
Church in America (ELCA), ja 
viņi iztur ELCA kollokviju. 
LELBAs mācītāji var arī pie -
vienoties ELCA grupas veselī-
bas apdrošināšanai.

Draudžu priekšnieki pārru-
nāja draudžu nodevu sistēmu. 
Dažās draudzēs ir noteiktas 
nodevas, citās ir ieteikumu pa -
pildus nodevai ziedot atkarībā 
no ienākumiem, vēl citas balstās 
pilnīgi uz brīvprātīgiem ziedo-
jumiem. Grūti izvērtēt, kāda 
sistēma ir sekmīgāka. Pārstei-
dza, ka vienā draudzē tiek pub-
licēts, cik katrs brīvprātīgi zie-
dojis.

Paldies Klīvlandes draudzei 
par sirsnīgo konferences dalīb-
nieku uzņemšanu: draudzes 
priekšniekam Egilam Apelim, 
mācītājai Sarmai Eglītei un dar-
biniekiem Baibai Apelei, Zentai 
Apīnei, Edvīnam Auzenbergam, 
Ilzei Čečerei, Ievai Daukšs, Ilzei 
Hāznerei, Marutai Hāznerei, 
Liesmai Ropai, Gunāram Rus-
manim un Veltai Šulcai.

Juris Pūliņš
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Ārlietu ministrs Londonā

Ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs 16. un 17. oktobrī darba 
vizītē uzturējās Lielbritanijā, kur 
tikās ar Lielbritanijas ārlietu mi -
nistru Viljamu Heigu (William 
Ha  gue) un Lielbritanijas par-
lamen ta pārstāvju palātas Ārlietu 
komisijas locekļiem. Vizītes laikā 
ministrs atklāja arī Latvijas biz-
nesa forumu, lai informētu britu 
biznesa vides pārstāvjus par Lat-
vijas ekonomikas attīstības ten-
dencēm un iepazīstinātu ar in -
vestīciju vidi Latvijā. Forumā pie-
dalījās Lielbritanijas uzņēmēji, 
izrādot lielu interesi par investī-
ciju iespējām Latvijā un novērtē-
jot Latvijas pieredzi ekonomiskās 
un financiālās krizes pārvarē šanā.

Vizītes laikā E. Rinkēvičs tikās 
arī ar latviešu diasporas pārstāv-
jiem. Ministrs pauda apņemša-
nos paplašināt sadarbību ar tau-
tiešiem ārvalstīs un meklēt jau -
nus sadarbības veidus, kā stipri -
nāt saik ni ar Latviju, tostarp vei -
cinot iespējas iegūt izglītību lat-
viešu valodā. Ministra atzinīgu 
novērtējumu izpelnījās Anglijas 
latviešu nodarbības kultūras jo -
mā un koŗu darbība, gatavojoties 
Dziesmu svētkiem Latvijā 2013. 
gadā, kā arī griba iesaistīt ie  brau-
cējus no Latvijas latviešu sabied-
rībā. Ministrs atzinīgus vārdus 
veltīja Daugavas Vanagu organi-
zā cijai un Latviešu nacionālajai 
padomei Lielbritanijā, kas jau 60 
gadus ir kopusi un uzturējusi 
latvietību.

dentu vēlētos redzēt Latvijas Mi -
nistru prezidentu Valdi Dom-
brovski (Vienotība) un par bu -
džeta komisāru - finanču minist-
ru Andri Vilku (Vienotība). Eiro-
parlamentāriete aģentūrai LETA 
apgalvoja, ka Dombrovskim lie-
lākajā EP polītiskajā grupā - Ei -
ropas Tautas partijā  ir “ārkārtīgi 
augsts reitings” un izredzes tikt 
virzītam par ETP grupas kan di-
dātu -  lielas. “Viņš jau ir zvaigzne 
mūsu grupā,” sacīja polītiķe. Sa -
vukārt Vilks Vaideres skatījumā  
ir “ideāli precīzs, zinīgs un  ticis 
galā ar mūsu budžetu”. 

***
Vienojušies...

Valsts valodas centrs (VVC) ie -
rosinājis administrātīvo lietve-
dību par Latvijas futbola izlases 
preses konferenci, kuŗā netika 
nodrošināts tulkojums latviešu 
valodā. Preses konferencē, kuŗā 
uzstājās izlases galvenais treneris 
Aleksandrs Starkovs, rīkotājam 
bija jānodrošina tulkojums lat -
viešu valodā. Futbola federācija 
VVC paskaidrojusi, ka visi klāt-
esošie vienojušies par konferen-
ces norisi krieviski. Taču šādā 
gadījumā vispirms bija jāsaņem 
VVC atļauja. Par tulkojuma ne -
no drošināšanu Latvijas territo -
rijā notiekošos sarīkojumos var 
uzlikt naudas sodu no 25 līdz 50 
latiem.

***
GKR Rīgas domes vēlēšanās 

startēs kopā ar SC...
Partija Gods kalpot Rīgai (GKR) 

priekšsēdis Nils Ušakovs, bet gal-
vaspilsētas vicemēra amata kandi-
dāts - pašreizējais vicemērs, GKR 
priekšsēdis Andris Ameriks.

***
...Reformu partija 

cīnīsies viena
Vienotība Reformu partijai ie -

priekš bija piedāvājusi pašvaldību 
vēlēšanās Rīgā startēt kopā, norā-
dot, ka abu partiju programma, 
uzskati un mērķi ir līdzīgi un 
tāpēc netikšot šķelts līdzīgi do -
mājošu partiju elektorāts.

Reformu partija 21. oktobŗa 
vakarā lēma citādi, un nākamgad 
gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās 
tā startēs ar atsevišķu sarakstu. 
Partijas pārstāvji skaidroja, ka     
tas būšot efektīvākais veids, kā 
nodrošināt partijas aizsākto re -
formu veiksmīgu pārnesi uz Rī -
gas pilsētu. Ekspertu ieskatā tas 
Vienotības plānus īpaši neietek-
mēšot, taču priekšā stāv smags 
darbs. Var cienīt šādu polītiķu 
izvēli, taču ir skaidrs, ka Reformu 
partija izvēlējusies diezgan riskan-
tu ceļu, spēlējot par visu banku.

***
Sprūdžs atstādina Lembergu...

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs (Reformu partija) nolē-
mis no amata atstādināt Ventspils 
domes priekšsēdi Aivaru Lem-
bergu (Latvijai un Ventspilij). 
Sprūdžs šādi rīkojies, jo no Ģe  ne-
rālprokurātūras saņēmis “šokē jo-
šu” informāciju par Lemberga 
“saimniekošanu” Ventspils pilsē-
tas domes priekšsēža un Vents -
pils brīvostas valdes priekšsēža 
amatā.

Rīkojumu par Ventspils domes 
priekšsēža Aivara Lemberga at -
stā    dināšanu no amata Edmunds 
Sprūdžs parakstīja 22. oktobrī. 

***
...Lembergs smejas

Aivars Lembergs  neatzīst vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministra Edmunda Sprūdža 
(Reformu partija) rīkojumu par 
viņa atstādināšanu no Ventspils 
pilsētas domes priekšsēža amata. 
“Manā dzīvē no tā pilnīgi nekas 
nemainās. Kā esmu bijis, tā pa -
lieku Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdis. Mani no amata var 
atstādināt Ventspils domes vai-
rākums balsojot, jo dome ir ma -
na darba devēja. Sprūdžam ir 
tiesības aicināt, lai tiktu sasaukta 
Ventspils domes ārkārtas sēde un 
deputāti lemtu par manu atstādi-
nāšanu,” sacīja Lembergs. Tā esot 
speciāli sarīkota akcija, izmanto-
jot prokurātūras celtajās apsū  -  
dzī bās ietverto informāciju, kas          
nav pierādīta tiesā. TV pārraidēs 
Lem bergs bieži redzams smejo-
ties par ministra lēmumu.

***
Austrālijas Daugavas Vanagi 

dāvina grāmatas
Nacionālās aizsardzības akadē-

mijas bibliotēkā nonākušas Aus-
t rālijas Daugavas Vanagu dāvinā-
tās grāmatas. Dāvinājuma lielā -  
kā daļa atceļojusi no Adelaidas 
Daugavas Vanagiem un Latviešu 
biedrības. Svinīgajā ceremonijā 
Daugavas Vanagu Centrālās val-
des priekšsēdis, atvaļināts admi-
rālis Andrejs Mežmalis norādīja, 

ka grāmatu dāvināšanas iniciā -
tīva aizsākusies pirms gada, tie-
koties ar Austrālijas latviešiem. 
Viņi vēlējās dāvināt grāmatas 
militārajām bibliotēkām Latvijā, 
un ar Mežmaļa palīdzību tās ta -
gad nonākušas Nacionālajā aiz-
sardzības akadēmijā.

***
Skrīveŗos palaiž 
kosmisko zondi 

Skrīveŗu meteoroloģisko no  vē-
rojumu stacijā 12. oktobrī plkst. 
14.30 bija vēsturisks brīdis. No 
stacijas kosmosā tika palaista 
mūsu valsts vēsturē pirmā kos-
miskā zonde, lai no stratosfairas 
filmētu Latviju. Zonde pacēlās 31 
km augstumā. Oranžais putu-
plasta objekts nolidoja apmēram 
50 km un nosēdās Jēkabpils 
novada Biržos. 

Projektu īstenoja bērnu zināt-
nes centrs Zinoo-1 no Cēsīm 
sadarbībā ar Rīgas Techniskās 
universitātes Cēsu filiāles vadību. 
Zondi kopā salika RTU Enerģē-
tikas un elektronikas studenti. 
Zinoo-1 koordinātors Pauls Ir -
bins norādīja, ka projekta mērķis 
ir veicināt sabiedrības interesi     
par kosmosa apgūšanu un parā-
dīt Latvijas jauniešiem, ka kos-
moss ir perspektīva nozare.

***
Atklāj piemiņas plāksni 

Andrejam Eglītim
Pieminot Andreja Eglīša 100. 

dzimšanas dienu, 21. oktobrī at -
klāja dzejniekam veltītu piemiņas 
plāksni pie nama Rīgā, Tērbatas 
ielā 46, kur viņš dzīvojis pēdē -       
jos mūža gados. Mākslinieka Jā -
ņa Strupuļa veidotajā piemiņas 
plāks nē iekalti  vārdi: “Tauta ir 
manas mājas. 2005. un 2006.ga -

dā šajā namā dzīvoja dzejnieks, 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 
Andrejs Eglītis.”

Akadēmiķis Jānis Stradiņš no -
rādīja, ka pareizais laika posms, 
kad dzejnieks namā dzīvojis,        
bijis no 1998. līdz 2006. gadam. 
Rīgas domei vajadzētu šo kļūmi 
izlabot.

***
Piemineklis Norai Bumbierei
Jelgavā ar mēneša novēlošanos 

20. oktobrī beidzot atklāts piemi-
neklis dziedātājai Norai Bum-
bierei. Piemiņas zīme “...sadedz, 
savu balsi meklējot...”, ko vei-
dojis Kārlis Īle, uzstādīta lauku -
mā aiz pilsētas kultūras nama.   
Piemineklis ir vairāk nekā sešus 
metrus augsta tērauda skulptūra 
ar bronzas kļavu lapām, tās pa -
matne veidota no granīta. Piemi-
neklis tapis ar Noras Bumbieres 
fonda atbalstu.

***
Rubiks nekandidēs...

Latvijas Sociālistiskās partijas 
(LSP) līderis Alfrēds Rubiks dar-
bojas Eiroparlamenta (EP) Eiro-
pas Apvienotā kreiso un Zie-
meļvalstu Zaļo kreiso spēku kon-
federālajā grupā. Nule viņš pa -
ziņojis, ka negatavojas kandidēt 
nākamajās EP vēlēšanās. Septiņ-
desmit septiņus gadus vecais po -
lītiķis atzina, ka lielu daļu mūža      
ir pavadījis dažādos vēlētos ama-
tos. Kaut arī viņš jūtoties vēl diez-
gan enerģisks un pieredze arī     
esot uzkrāta, pēc EP deputāta 
pilnvaru beigām Rubiks vēloties 
sakārtot savu archīvu, uzrakstīt 
me  muārus un atpūsties dabā. 
Pat laban nākoties rēgulāri lidot 
uz Briseli vai Strasbūru un strā -
dāt tur vismaz trīs dienas nedēļā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

No kr.: Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, vēstnieks 
Eduards Stiprais, LNPL prezidija priekšsēde Lilija Zobens Latvijas 
vēstniecībā Londonā

Saeima atbalsta budžeta projektu
Saeimas deputāti 22. oktobrī 

ārkārtas sēdē atbalstīja 2013. ga -
da valsts budžeta projektu. Par      
to nobalsoja 54 deputāti, pret      
bija 29, atturējās 10 tautas kalpi. 
Deputāti atbalstīja arī vidējā ter-
miņa budžeta plānu no 2013.      
līdz 2015. gadam. Uz budžeta 
galīgo lasījumu priekšlikumi ie -
sniedzami līdz 25. oktobrim. 
Galīgajā lasījumā budžetu izska -
tīs 15.novembrī.

Nākamā gada valsts budžeta 
projektā paredzēts deficits 221,1 
miljona latu apmērā jeb 1,4% no 
iekšzemes kopprodukta (IKP).

***
Inese Vaidere par nākamo 

EK prezidentu un 
budžeta komisāru

Eiropas Parlamenta (EP) de  pu-
tāte Inese Vaidere (Vienotība) par 
nākamo Eiropas Komisijas prezi-

savā kongresā nolēma 2013. gada 
1. jūnijā Rīgas domes vēlēšanās 
startēt kopā ar polītisko partiju 
apvienību Saskaņas centrs (SC). 
Lēmums tika pieņemts, atklāti 
balsojot. Par abu polītisko spēku 
kopīgu startēšanu Rīgas domes 
vēlēšanās nobalsoja pārliecinošs 
vairākums  kongresā klātesošo 
GKR biedru, bet pret bija divi. 
Viens GKR biedrs balsojumā at -
turējās. Vienotā Rīgas domes de -
putātu kandidātu saraksta nosau-
kums būs Saskaņas centrs/Gods 
kalpot Rīgai (SC/GKR).

GKR valde ir pilnvarota izvirzīt 
un apstiprināt Rīgas domes de  pu-
tātu kandidātus, viņu skaitu un 
vietu kopējā sarakstā, organizējot 
ciešu sadarbību ar SC Rīgas do -
mes deputātu frakciju un valdi. 
SC/GKR Rīgas pilsētas galvas 
amata kandidāts būs pašreizējais 
Rīgas pilsētas galva, SC valdes 

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis pie                      
Andreja Eglīša piemiņas plāksnes
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Reliģiskās ap   -
rin  das Latvijā nu -
le piedzīvoja sen 
nepieredzētu no -
ti  kumu, proti, 
jauna Bībeles tul-
kojuma prezen-
tāciju. Būtiski ir 

uzsvērt, pirmkārt, to, ka te nav 
ie   priekšējo tulkojumu pārstrādā-
šanas, runa ir par oriģināltekstu 
tulkošanu gluži no jauna, un, otr-
kārt, tas ir bijis pamatīgs un ilg- 
s tošs darbs Rietumos labi pazīs ta-
mā mācītāja Juŗa Cālīša vadībā. 
Darbs sākās 1995. gadā un tātad 
ir turpinājies 17 gadu ilgumā. 
Procesā piedalījās pazīstami seno 
valodu speciālisti, tostarp Uldis 
Bērziņš, Knuts Skujenieks u.c. 
Darba laikā atsevišķas jau pār-
tulkotas nodaļas tika izplatītas 
spe ciālistiem, un viņu ieteikumi 
un rekomendācijas, kā atzīst dar-
ba grupas pārstāvji, nozīmējušas 
ievērojamu rediģēšanas darbu.

Šis notikums ir sevišķi nozī-
mīgs tāpēc, ka latviešu valodā Bī -
bele būtībā izdota tikai divreiz 
pirms tam. Protams, 17. gadsimta 
beigās darbu veica Ernsts Gliks, 
savukārt 1965. gadā trimdas lat-
vieši izdeva pārstrādātu Bībeles 
tekstu, jo E. Glika vecmodīgā lat-
viešu valoda, protams, bija krietni 
mainījusies. Angliski runājošie 
salīdzinājuma pēc var atcerēties 
klasisko un eleganto karaļa 
Džeim sa Bībeles variantu un to 
salīdzināt ar krietni nesmalkā-
kiem variantiem laikā pēc tam.

Latvijā jaunais tulkojums iz  -
dots 3000 eksemplāros un divos 
variantos. Vienā variantā ir tā 
dēvētās deiterokanoniskās grā-
ma tas vai apokrifi. Runa ir par 
grāmatām, kuŗas neiekļuva tra di-
cionālajos Bībeles tekstos ( piem., 
Tobita grāmata, Judītes grāmata, 
Sālamana gudrības grāmata, Si -
raha gudrības grāmata u.c.). Otrā 
variantā, tas ir lētāks, apokrifu 
nav. Man mazliet par pārsteigu-
mu, visi jaunās Bībeles eksem- 
p lāri tika izķerti dažu dienu laikā, 
jo lēti tie nebūt nav (variants ar 
apokrifiem maksā gandrīz 30 la -
tus). Projekta organizētāji ir so  lī-
juši jaunu metienu  nodrošināt 
pēc iespējas drīzāk.

Kas tad jaunajā tulkojumā ir 
atrodams? Jāatzīst, pirmkārt, tas 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Bauskas aiz-

stāvjiem pret otr-
reizēju padomju 
okupāciju. 1944. 
29.07 - 14.09” - 
piemineklis ar     
šā  du uzrakstu       
at    klāts 14. sep-

temb rī. Nav nedz kāškrusta,   
nedz pat Dzelzs krusta - tikai 
vairodziņš LATVIJA un Saulīte - 
pats pirmais Latvijas ģerbonis     
un brīvvalsts armijas kokarde. 
Pieminekļa iniciātors ir leģio -  
nārs Imants Zeltiņš, kas nepilnu 
18 gadu vecumā, aizstāvot Baus-
ku, granātas sprādzienā zaudēja 
abas plaukstas. “Bet vēlāk uzbū-

Vēstures aukās plosītā Bauska

vējis divas mājas un izaudzinājis 
četrus bērnus,” teikts rakstā par 
viņu. Raksts š.g. 16. martā publi-
cēts Latvijas Avīzē. Satriecošs 
dzīves stāsts. Ne mazāk satriecošs 
ir vēsturnieka Viestura Sprūdes 
raksts Latvijas Avīzes 21. sep-
tembŗa numurā - Pret desmitkār-
tīgu pārspēku. 

Piemineklis veltīts 300 brīvprā-
tīgajiem, kuŗi 1944. gada vasaras 
beigās cēlās, lai nepieļautu sar-
kanarmijas ielaušanos Bauskā. 
Aizstāvju kodols bija brīvprātīgie, 
kuŗu vidū bija arī pusaudži. Vē -
lāk palīgā nāca vācu vienības un 
319., 322. un 23. policijas batal-
jons. Pirmos divus saformēja tikai 

1944. gadā, un tas, ka viņi nez     
ko Baltkrievijā darījuši, ir pilnīgs 
“sviests”, teikts rakstā. 23. batal-
jons bija uzturējies Ukrainā, “taču 
nodarbināts tur ar ceļu būves      
un fortifikācijas būvju apsardzī-
bu, ne ar pretpartizānu akcijām”. 

Piemineklī nav nekā zaimo -
joša, jo pati vēlme nepieļaut Bai -
gā gada atkārtošanos tālaika ap -
stākļos bija saprotama.

Piemineklī iegravētais Kārļa 
Ulmaņa izteiciens - Latvijai jābūt 
latviešu valstij - pamudināja kādu 
komentētāju tīmeklī paust vie-
dokli, ka šis citāts nav prātīgi iz -
vēlēts, jo Bauskā pirms kaŗa dzī-
voja daudz žīdu, kas tika nogali -

nāti holokaustā. Arī tie bija 
baušķenieki, Latvijas pavalstnieki. 
Bauskā pazīstams un cienīts bija 
rabīns Abrahams Īzaks Kuks 
(Kook), cionisma nacionāli reli-
ģiskā strāvojuma pamatlicējs, kas 
neilgi pirms kaŗa kļuva par Pa  les-
tīnas (britu mandāta territorijas) 
žīdu pašpārvaldes virsrabīnu. 

Un te nu man diemžēl jākon- 
s tatē, ka Bauskas pašpārvalde nu 
jau daudzus gadus ietiepīgi iebilst 
pret nodomu uzcelt memoriālu, 
pieminot 500 Bauskas žīdus, kas 
gāja bojā holokaustā, - kaut gan 
attiecīgais projekts sen ir izstrā-
dāts un trūkst vienīgi pašpārval-
des akcepta. Skumji...

Nobeigumā – tāds kā melnais 
humors. Kāds man “piespēlēja” 
tīmekļa dzīlēs atrastu “ziņojumu” 
par konfliktu starp Krieviju un 
Latviju sakarā ar to, ka 76. gvardes 

desantnieku divīzijas izlūku rotas 
kareivji, kas izvietoti Pleskavas 
apgabala Čerjochas sādžā, sava 
komandieŗa, gvardes kapteiņa 
Nikolaja Arjakova vadībā nakts 
tumsā veikuši zibenīgu pārgājie -
nu Latvijas territorijā un, sasnie-
guši Bausku, demolējuši “piemi-
nekli esesiešiem”, lietojot cirvjus 
un stieņus un “piepalīdzot kādai 
mātei” (acīmredzot krievu lamas - 
t.s. mātes vārdi - F.G.). “Ziņoju -
mam” pievienota bilde ar paraks-
tu: “SS veterāni pieminekļa at  klā-
šanā”. Ieraugot šo bildi, es tikko 
valdīju smieklus: uzņēmums iz -
darīts pērnvasar Igaunijā, kur   
tika atklāts piemineklis igauņu 
Waffen-SS kaŗavīriem, kas 1944. 
gadā cīnījās Narvas pievārtē.

Idiotisms - vai laba satira?

Franks Gordons

JAUNA BĪBELE
ir ļoti pilnīgi un apjomīgi ano -
tēts. Atzīmētas tās vietas, kuŗās 
dažādās senajās valodās teksts 
variē, piemēram, pašā pirmajā Bī -
beles nodaļā: „… un Dieva gars 
lidinājās pār ūdeņiem”, - bet zem-
svītras atsaucē ir minēts, ka vār -
du „gars” var arī tulkot kā „vējš”. 
Autori informē, ka „zemsvītras 
piezīmēs doti alternātīvi tulko-
jumi, vārdu etimoloģija un se -
man tiskās nozīmes, dažāda raks-
tura paskaidrojumi un norādes 
uz tiem senajiem manuskriptiem, 
kas nav iekļauti pamatteksta ori-
ģinālvalodā”. 

Par to, cik pamatīgs šajā sakarā 
bijis pētnieciskais darbs, varam 
spriest pēc tā vien, ka pētīti ir do -
kumenti akadiešu, aramiešu, ar -
mēņu, ebrēju, etiopiešu, ēģiptiešu, 
grieķu, gruzīnu, latīņu un sīriešu 
valodā. Aramiešu valodā, piemē-
ram, runājis Jēzus Kristus. Netālu 
no manas māsas mājas Čikāgā ir 
baznīca, kuŗā dievkalpojumi no -
tiek „mūsu kunga” valodā, un,  
tur gaŗām ejot, es vienmēr pārdo-
māju, vai tā tomēr nav milzīga 
ārišķība, jo diez vai vietējie iedzī-
votāji ir īpaši aramiešu valodas 
pārzinātāji. Jaunā Bībeles tulko-
juma autori ir bijuši tik apzinīgi, 
ka meklējuši pirmavotus visur, 
kur vien tie rodami, un pieļau -
sim, ka latviešu vidū nemaz ne -
bija tik viegli atrast visu minēto 
valodu speciālistus, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka arī alfabēts dažādajās 
valodās atšķiŗas.

Bībeles tekstu pazinējiem, tā 
projekta prezentācijas kontekstā 
vēstīja māc. Cālītis, šis tas jau -
najā tulkojumā varētu būt neie-
rasts vai pat „šokējošs”. Piemēram, 
viņš citēja baušļus, kur teksta      
„Tev nebūs nokaut” vietā tagad ir 
„Nenogalini!”, „Tev nebūs nepa-
tiesu liecību dot pret savu tuvāku” 
vietā „Nedod pret savu tuvāko 
melīgu liecību!” u.tml. Mainījies 
arī labi pazīstamā Jēzus kalna 
sprediķa teksts, kur vecajā varian-
tā dažādu katēgoriju ļaudis ap  -
rakstīti ar vārdu „svētīgi,” bet jau-
najā tulkojumā viņi ir „laimīgi”. 
Sprediķa vecajā variantā: „Savu 
muti atdarījis, viņš tos mācīja.” 
Jaunais variants: „Un viņš sāka   
tos mācīt.” Vārdu sakot, vien-
kāršāka valoda, un „svētīgi” un 
„laimīgi” gadījumā - acīmredzot 

pareizāks tulkojums no attiecīgā 
teksta oriģinālvalodas vai vismaz 
cits tulkojums.

Latvijā garīdznieku kopiena 
jauno tulkojumu nav uzņēmusi 
ar vienprātīgu sajūsmu. Latvijas 
luterāņu archibīskaps Jānis Va -
nags kādā intervijā teica, ka „šis 
tulkojums latviešiem ir liels noti-
kums. Man tas tiešām patīk. Lai 
arī neierasts, lai gan žēl „zelta 
pan tu,” kuŗus zinu no galvas ve -
cajā formā, šis tomēr ir daudz 
vieglāk lasāms, izteiksmīgāks, uz -
runā emocionālāk. Liela daļa Ve -
cās Derības ir dzeja, un jaunajā 
tulkojumā tā ir nevis vienkārši 
pārtulkota, bet atdzejota.” Taču 
pēc tā vien nav secināms, ka jau-
nais tulkojums tūdaļ tiks izman-
tots visās baznīcās un draudzēs, 
sākot jau ar to, ka grāmata ir pie-
tiekami dārga vienā eksemplā -     
rā, – cik dārga tā ir daudzos sim-
tos eksemplāru, to katrs lasītājs 
sapratīs pats.

Par archibīskapa minētajiem 
„zelta pantiem” man jāpiekrīt, - ir 
mazliet žēl atteikties no sen jau 
ierastajiem variantiem. Rīgas Sv. 
Glābēja anglikāņu baznīcā, ko 
vada māc. Cālītis, mēs jau kādu 
laiku izmantojam jaunu, vien-
kāršāku un „modernāku” tēvrei-
zes variantu, vārda „thy” vietā lie-
tojot „you” u.tml. Bībeles centrālā 
vēsts no Jāņa evaņģelija karaļa 
Džeimsa variantā skan: „For God 
so loved the world, that he gave his 
only begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life,” - un tas ir 
krietni elegantāk un ceremoniā lāk 
par jaunāku variantu: „For God 
loved the world so much that he 
gave his only Son, so that everyone 
who believes in him may not die   
but have eternal life” (latviešu va -
lodā attiecīgi: „Jo tik ļoti Dievs pa -
sauli mīlējis, ka viņš devis savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ne viens, 
kas viņam tic, nepazustu, bet ie  -
gūtu mūžīgo dzīvību” un „Jo Dievs 
tā pasauli mīlēja, ka de  va savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, 
kas viņam tic, nepazustu, bet tam 
būtu mūžīgā dzīvība”). Laikam 
attieksme pret šādiem jautāju-
miem ir atkarīga no tā, cik cere-
moniāli cilvēks raugās uz baz nīcu 
un dievkalpojumiem. Pasaulē jo -
projām ir pietiekami daudz 

baznīcu, kuŗās arvien iz  manto 
karaļa Džeimsa Bībeli. Starp citu, 
brīdī, kad pašreizējais ASV prezi-
dents Baraks Obama stājās amatā, 
viņa roka zvēresta laikā bija tieši      
uz tā,  nevis uz cita tulkojuma.

Taču, manuprāt, te nu nav ne 
mazākā iemesla īpaši iespringt,      
jo kas galu galā tā Bībele tāda       
ir? Manā uztverē šajā grāmatā 
apvienotas instrukcijas par to, kā 
dzīvot nomadu vidē pirms vairā-
kiem tūkstošiem gadu (Mozus 3. 
grāmatā papildus visām instruk-
cijām par to, ko ēst un ko neēst, ir 
arī atrodamas instrukcijas - kā 
rīkoties, ja vannas istabā cilvēks 
at  rod miltrasu), un krietna deva 
daiļliterātūras. Piemēram, četrus 
evaņģelijus, visticamāk, rakstījuši 
cilvēki, kuŗi Jēzu personiski nedz 
pazina, nedz arī savām acīm bija 
redzējuši. Ar to es nebūt nevēlos 
teikt, ka viņi visi kaut ko ir iz -
domājuši tīri no nekā, - nē, viņi 
pierakstīja citu cilvēku nostāstus, 
un mēs visi zinām, ka jebkuŗš 
stāstījums vismaz detaļās un ni -
an sēs var krietni mainīties, kad 
cilvēks tkaut ko stāsta citam – nā -
kamajam, tas savukārt nāka ma-
jam, nākamais - vēl nākamajam. 

Vecajā Derībā ir stāsti par cil-
vēkiem, kuŗi dzīvojuši 900 gadu 
ilgumā (daiļliterātūra), un par 
plūdiem, kas pārklājuši visu pa -
saules virsmu (daiļliterātūra). 
Kat rā ziņā būtu ļoti grūti apgal -
vot, kā to dara Amerikas apdau-
zītie „kristieši”, ka Bībelē ir teksts, 
ko Dievs kādā dienā, kad viņam 
nav bijis nekā labāka, ko darīt, 
nodiktējis sekretārei un viņa   
vārds vārdā to pierakstījusi un 
izplatījusi visā pasaulē, un tāpēc 
ikkatrs vārds, kāds minētajā grā-
matā atrodams, ir svēta un neap-
strīdama patiesība. Šis apgalvo-
jums sabrūk, kaut vai domājot 
par to, kādi katrā evaņģelijā ir 
Jēzus pēdējie vārdi pie krusta. 
Katrā evaņģelijā tie ir citādi, un 
tas nozīmē: ja viens variants ir 
pareizs, tad visi pārējie varianti 
automatiski ir nepareizi. Un tāpēc 
nav ne mazākā iemesla iedomā-
ties, ka mūsu zemeslode ir tikai 
dažus tūkstošus gadu veca, jo tā 
„sanāk,” ja saskaita visas paau-
dzes, kas uzskaitītas Bībelē.

Viss turpmākais tomēr ir cil  vē-
ka, ne Dieva radītāja interpre tā-
cijas jautājums. Kādā no iepriek-
šējiem mūsu laikraksta numu-

riem luterāņu mācītājs Ivo Pav-
lovičs raksta, ka „tradicionāli, 
skaid rojot Bībeli, uz Veco Derību 
skatās caur Jaunās Derības priz -
mu. Tikai tad var saprast, kāpēc 
daudz ko no tā, ko lasām Vecajā 
Derībā, mēs vairs nedarām.” Ja no 
tā secināms, ka Vecajā Derībā ir 
dažādas muļķības, bet Jaunajā 
De  rībā viss ir pilnīgi perfekti, au  -
tentiski un precīzi, tad var jautāt, 
kāpēc tādā gadījumā Veco Derību 
vispār kāds vairs izmanto. Vēl 
vairāk, - ironiskā kārtā māc. Pav-
lovičs tajā pašā sacerējumā raksta 
arī, ka ir iespējama „jauna, cilvēku 
pašu noteikta kārtība”. Protams, 
viņš to piemin negātīvā nozīmē, 
bet kāda ir atšķirība starp viņa 
nosodīto „jauno, cilvēku pašu no -
teikto kārtību” un viņa paša atzi-
numu, ka Vecā Derība vairs nav 
vērā ņemama? Vai tad Dievs ir  
teicis, ka „daudz no tā, ko lasām 
Vecajā Derībā”, vairs nav derīgs? 
Nav teicis. To izdomājis cilvēks. 
Un tāpēc var domāt arī par tiem 
tekstiem Bībelē, kuŗus māc. Pav-
lovičs un viņa līdzgaitnieki iz  -
manto, lai diskriminētu citus. Var 
tikai skumji pašūpot galvu par 
viņa apgalvojumu, ka „ne jau ho -
moseksuālisms nodarbina mū  su 
prātus, bet gan šo homoseksuālo 
attiecību un dzīvesveida cildinā-
šana un propaganda”. Tas tomēr    
ir un paliek tas pats homosek- 
 s uālisms, par ko cilvēki tik ļoti 
satraucas. Viņiem es ieteiktu vēl -
reiz aplūkot iepriekš minēto teks-
tu no Jāņa evaņģelija par jēdzienu 
„ikviens”. Ieteiktu arī necensties 
monopolizēt jēdzienu „kristietis”, 
kā māc. Pavlovičs to dara teiku-
mā: „Kristiešu ieskatā homosek -
s uālisms ir grēks.” Pasaulē ir ļoti, 
ļoti daudz kristiešu, kuŗi nav       
tādā ieskatā.

Bet par jauno Bībeles tulkoju-
mu ir prieks, lielākoties tāpēc, ka 
māc. Cālītis atšķirībā no daža   
laba cita ir gaišs, iecietīgs, īsts 
mūs laiku mācītājs, un, ja arī viņu 
no Vanaga luterāņiem izslēdza, 
viņš tik un tā ir lielisks mācītājs 
un tik ļoti erudīts, ka tieši viņš   
bija pareizais cilvēks, kuŗam va -
dīt Bībeles tulkošanas komisiju. 
Paldies par darbu! Latviešiem ta -
gad Bībeli lasīt būs vieglāk. 
Nezinu, cik drīz jaunais tulko-
jums būs pieejams tautiešiem 
ārzemēs, bet vēlreiz – paldies! 

Kārlis Streips
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„Es nešķiroju dzejnieci no cil-
vēka. Es domāju, ja cilvēks raksta 
dzeju, tad viņš ir radīts kā dzej-
nieks, un tas nāk pie cilvēcīgā 
klāt,” teikusi dzejniece Veronika 
Strēlerte, kuŗai šoruden svinētu 
simtgadi.

1912. gada 10. oktobrī Dobelē 
rakstveža ģimenē piedzima mei-
tene, kuŗai tika dots vārds Rudīte, 
vēlākos gados pazīstamā dzej nie-
ce Veronika Strēlerte (prec. Švā be; 
Johansone). Jau agrīnā bēr nībā 
nā   kas pieredzēt bēgļu gaitas Val-
kā, vēlāk Krievijā; pēc neatkarī -
gas valsts proklamēšanas ģime - 
ne atgriežas Latvijā. Topošā liriķe 
mācās Jelgavas 4. pamatskolā, 
Auces pamatskolā, Jelgavas 2. 
Valsts ģimnazijā un Rīgas 2. Pil-
sētas vidusskolā. Jau skolas gados 
raisās interese par literātūru un 
rodas pašas pirmie literārie mē -
ģinājumi, kuŗus atzinīgi novēr-
tējis viņas skolotājs, rakstnieks 
Valdemārs Dambergs. Dzimtās 
puses daba, mežs, Auce, Jelgava, 
Zemgales līdzenums vēlākos 
gados „ieskanas” dzejas rindās. 
Lī    dzās dabas vērojumam un tvē-
rumam vēlāk „ieskanas” arī pil-
sēta, kuŗa glabā „dusošas dvēseles 
kā jūra gliemežnīcas”; „kur esi, 
pilsēta? Tu bēdz un zūdi man,/
Tik tava dvēsele visapkārt dzied 
un skan” līdz pat sāpēm – „mana 
pilsēta deg”. Agri meitenē raisās 
interese par valodām, ar vārdnī-
cas palīdzību viņa sāk lasīt vācu 
un franču literātūru oriģinālva-
lodā, un vēlāk lirikā ieskanas arī 
kaut kas no viduslaikiem. Pag. gs. 
30. gadu sākumā tiek sāktas ro -
māņu filoloģijas studijas Latvijas 
Universitātē (beigusi 1941. g.) un 
studiju laikā rūpīgi iepazīta fran-
ču lirika, īpaši simbolistu dzeja. 
Par traģisku pavērsiena punktu 
topošās dzejnieces pasaules uz -
tverē kļūst mīļotās māsas Helmas 
nāve, ievelkot arī eksistenciālas 
zīmes – kad aizvērsies šī pasaule 
kā dārzs / un mani neatturēs no tā 
ceļa plaša/ neviena roka vairs, 
neviena dvaša. 

1935. gadā literārajā mēneš-
rakstā Daugava lasāmas  jaunās 
dzejnieces  pirmās publikācijas. 
Tās tika pamanītas, novērtētas. 
To  laik tik bagātīgajā un daudz-
veidīgajā latviešu lirikā bija pa  rā-
dījusies jauna balss. Viesturs Vec-
grāvis atzīst, ka Veronikas Strē-
lertes pasaules izjūtas dziļumam, 
poētiskajam smalkumam un at -
klātībai ir maz līdzinieču 20. gad-
simta latviešu liriķu vidū. 

Veronikas Strēlertes dzīve un 
literārā jaunrade veidojās dalīti – 
Latvijas laiks, kad izdoti divi dze-
jas krājumi – „Vienkārši vārdi” 
(1937) un „Lietus lāse” (1940), 
kuŗos galvenās temas – dzīve, cil-
vēks, daba, dzimtā zeme un mī -
lestība – bija tvertas caur perso-
nis  ko pārdzīvojumu prizmu.     
Pēc pirmā krājuma iznākšanas 
Jānis Grīns uzsvēra, ka Strēlertes 
dzeja parāda poētikas, valodu, 
mākslas teorijas, filozofijas no -
pietnas studijas, nevainojamu 
dzejas formu, kuŗā pasaule skatīta 
likteņa un cilvēka garīgās evo lū-
cijas mijiedarbē. Otro krājumu 
papildināja dzīvības un nāves 
duā litāte, elēģisks apcerīgums, 
sava veida himniskums. Padom -
ju gads un vācu okupācijas laiks 
dzejniecei aizritēja, strādājot žur-
nālā Mana Māja un publicējo -

„Šī dzīve – brīnumainais ceļš uz mājām”
Dzejniecei Veronikai Strēlertei – 100

ties samērā reti, tomēr tieši šajā 
laikā tapušie dzejoļi pamatos vei-
do trešo, jau svešumā izdoto krā-
jumu „Mēness upe” (1945). 

Otru daiļrades pusi veidoja sve-
šuma gadi, kas aizritēja it kā ne -
tālajā Zviedrijā, Stokholmā. Ve  ro-
nikas Strēlertes liktenis līdzinās 
daudzo trimdinieku grūtajai gai-
tai svešumā: Ar viņu pukstieniem 
man reizē asins rit, mums visiem 
vienam ceļam kājas autas,/no vie-
nas zemes mēs, no vienas tautas. 
1944. gada rudenī viņa dodas uz 
Vāciju, kur Berlīnē strādā laik-
rakstā Daugavas Vanagi, tomēr 
pēc Berlīnes bombardēšanas 
1945. gada 10. martā atgriežas 
Latvijā - tur beidzamo reizi satie-
kas ar vecākiem, piedalās lite rā  -
ros sarīkojumos Liepājā, Ventspilī 
un Talsos, bet 8. maijā nedrošā 
motorlaivā dodas pāri jūrai uz 
Zviedriju, aiz sevis atstājot dego -
šo Kurzemes krastu, kas spilgti 
ienācis arī dzejas rindās. Lasītāju 
spēcīgi uzrunā dzejoļi, kuŗos 
ierakstīts rūgtais piespiedu ceļš 
pāri jūrai, dzejā ir skaudra patie-
sības apziņa par ilgstošu, rūgtu-
ma pilnu trimdas laiku bez illū-
zijām, kad pat laiks kļūst svešs, 
kad laiks dzejniekam „liek citus 
ieročus rokās”, jo „pamati ir ska-
loti”.

Pirmie grūtie iedzīvošanās gadi, 
ikdienas rūpes un alkas pēc lat-
viskās gara pasaules: pretstati, ku -
ŗus iezīmē svešums. Zviedrijā 
dzejniecei Veronikai Strēlertei 
nācās strādāt dažādus darbus 
(bijusi arī apkalpotāja, trauku 
mazgātāja), tuvāks bijis korrek-
tores un tulkotājas darbs apgādā 
„Daugava” un lekcijas par lat -
viešu valodu un literātūru Stok-
holmas universitātē. Tomēr savā 
veidā garīgs glābiņš bija latvis -    
kās kultūras piepildītā Stokhol -
ma ar tās kultūras cilvēkiem, kas 
1945. gadā nonāca tur un bija 
pretmets zviedriskajai ikdienai. 
Arī svešumā top jaunas dzejas 
rindas. Tās lasāmas latviešu trim-
das periodikā ne vien Zviedrijā, 
bet jo plaši Vācijā un pat tālajā 
Austrālijā. Svešumā iznāk arī jau-
nas grāmatas, tomēr dzejnieci no -
māc bažas – neraisās īstās do  mas, 
nerodas īstie vārdi. Svešums it      
kā tur ciet. 1947. gadā laulībā ar 
literātūrzinātnieku, esejistu un 
kultūrvēsturnieku Andreju Jo -
hansonu (1922-1983) piedzimst 
dēls Pāvils. Dzīve turpinās. Un 
krāsas pelēkumā reizēm jāmācās 
meklēt katram pašam – sevī, 
ģimenē, mājā un gara pasaulē.

Svešumā iznāk vairāki dzejas 
krājumi – „Mēness upe” (1945, 
atk. 1997), izlase „Sudraba ūdeņi” 
(1949), „Gaismas tuksneši” 
(1951), „Žēlastības gadi” (1961), 
„Pusvārdiem” (1982). Jāpiebilst, 
ka dzejoļu krājumu virsraksti ir 
dziļi jēdzieniski un simboliski, 
atsevišķi izdota balāde „Bruņu 
kalps” (1953), un tad loks it kā 
noslēdzas – dzejas izlases „Mans 
laiks” (1992), „Dzeja” (2003), 
„Lirika” (2004) tiek izdotas Rīgā. 
Nozīmīgs un gaidīts notikums 
bija 2008. gadā literātūrzinātnie-
ces Ievas E. Kalniņas sastādītais 
Veronikas Strēlertes Rakstu 1. sē -
jums, kas tomēr līdz šim palicis 
arī pēdējais, kaut darbs turpinā-
jies. Svešums dzejas noskaņā, to -
ņos un pustoņos, izteiksmē ie -
nesa jaunus nospiedumus, ap -

liecinot dzejnieces dzimtās zemes 
un tās cilvēku mīlestību bez lieka 
patosa un skaļuma, sāpes par 
izkliedēto tautu un Latviju – Tu 
uzlūko mūs/ar skatienu tālu,/tu 
redzi mūs, Latvija,/atšķirtos, un 
jūtama spēcīga Dieva klātesme. 
1981. gadā tika izdota viņas dze-
jas izlase zviedriski Under höga 
träd (Zem augstiem kokiem). 

„V. Strēlertes dzejoļi – tas ir lik-
tenis, atbildes Dievam un laik-
metam par to, ka ir iespējams 
izdzīvot, ka ir pat pienākums ar 
savu dzīvi teikt patiesību par lai-
ku, kad tik bieži ir pagurts, paiets 
gaŗām, aizmirsts, nodots un zau-
dēts. V. Strēlertes dzeja nav for-
mas jēdziens, tas ir smalkjūtīgs 
atgādinājums mūsdienu cilvē -
kam nepazaudēt mūžīgās vērtī-
bas, nepaļauties lietu verdzībai, 
neļauties sašķeltībai un neuras-
tēniski izkaisīties” (V. Vecgrāvis). 
Viņa dēvēta par robežu dzejnieci, 
kas stāv uz robežām un vēro 
abpus. Raugās dzīvē un, tuviem 
cilvēkiem aizejot, ieskatās arī 
aiz…, dodoties svešumā, par ro -
bežu kļūst jūra – vārti, žogs, kas 
noslēdz no mājām, no Latvijas. 
Lalita Muižniece atzīst, ka, sā -
kusi ar klasiski kanoniskām for-
mām, katrā nākamajā krājumā 
vairāk atkāpdamās, dzejniece 
mek lējusi un atradusi jaunus 
izteiksmes veidus. 

Viņa bija dzejniece ar Dieva 
dotu talantu, nebija daudz raks-
tītāja, taču ļoti mīlējusi dzīvi vi -
sās tās izpausmēs. Dzejnieces li -
rikā ir jāieklausās: smalki izs trā-
dāta forma, klusināti smalka iz  -
teiksme, vārda jēdzieniskais dzi-
ļums, klusums un iejūta. Dzejā 
saplūst reālitāte un sapnis, laik-
metīgais un mūžīgais, vienīgi cil-
vēks reizēm jūtas tik vientuļš šajā 
Dieva pasaulē. „Tikai pamazām 
jāuzrok īstie toņi, jāiedziļinās no -
skaņās un jušanās,” svešumā pau-
dusi dzejniece. 

Trimdas liriķu dzejas noska -  
ņā, motīvos un izjūtās var atrast 
daudz līdzīga, bet kā būt īpašam, 
atrast to savu skanējumu, to – kā 
uzrunāt lasītāju, klausītāju? Ve -
ronika Strēlerte to ir spējusi: klu -

si un dziļi, bez liekiem vārdiem, 
skaļām frazēm, tomēr tieši, rei-
zēm spīvi un nelokāmi, saaužot 
dzejas rindās tautas likteni ar 
katra bēgļa gaitu. Dzejā spēcīgi 
ierakstīta dzejnieces sirdsbalss, 
ilgas un cerības, pārdomas un 
domas par zaudēto Latviju: zemi 
un mājām. Dzīvojot trimdā, dzej-
niece ilgojas pēc dabas, pēc meža, 
meklē sirdij un acij radniecīgo: 
„Mūsu pusē pašlaik ir krāšņa 
vasara, kas tik ļoti atgādina Lat-
vijas vasaru un vismaz illuzoriski 
ļauj aizmirst svešumu. Šis sve-
šums top arvien smagāk pane-
sams,” iezīmēta dzejnieces pa -
saules izjūta kādā vēstulē.

Veronika Strēlerte bija ne tikai 
dzejniece, bet arī profesionāla 
tulkotāja, atdzejotāja, redaktore; 
rakstījusi ne vien dzeju, bet arī 
miniatūras, bērnības atmiņas, li -
te rāras apceres, recenzijas, kul-
tūrfilozofiskas apceres, sastādī -
jusi latviešu jaunākās dzejas anto-
loģiju „Likteņi” (1942), mīlas dze-
jas antoloģiju „Paradīzes mek lē-
tāji” (1964) un vairākas dzejas iz -
lases. Pie nozīmīgākajiem tulko-
jumiem pieder E. T. A Hofmaņa 
„Runča Muŗa dzīves uzskati” 
(1942),Voltēra „Kandids” (1949), 
G. Flobēra „Bovarī kundze”,              
A. Dimā „Trīs musketieŗi” (1953) 
u.c. Vairākkārt saņēmusi Kultū -
ras fonda balvu (1946, 1961, 
1982).

Jau kopš 1973. gada dzejniece 
Veronika Strēlerte kopā ar dēlu 
Pāvilu Johansonu mērojusi ceļu 
pāri jūrai – uz mājām. Tikai to -
laik uz Latviju braukusi nevis 
dzejniece Veronika Strēlerte, bet 
tūriste Rudīte Johansone. Vienīgi 
1989. gada septembrī Dzejas 
dienu laikā pirmo reizi plašākai 
publikai skanējusi viņas dzeja. 
1992. gadā noticis plašāks dzej-
nieces vakars Nacionālajā teātrī. 
1993. gada 6. maijā aprāvās dzej-
nieces mūžs. Mūžīgu mieru viņa 
rada Dobeles kapsētā. 

Savulaik (1996) cerīgi tika uz -
sākta Veronikas Strēlertes sti-
pendija  par literātūras pētnie-
cības darbu Latvijā. Dzejnieces    
90 gadu zīmē Rīgā toruden no -

tika literāri sarīkojumi Jāņa Aku-
ratera mūzejā un Rakstnieku 
namā; Dobeles kapsētā, dzejnie-
ces atdusas vietā, tika atklāts 
tēlnieka Viļņa Titāna veidotais 
piemineklis, literārā mēnešraksta 
Karogs oktobŗa numurs bija vei-
dots, atminoties dzejnieci. Diem-
žēl dzejnieces simtgade Latvijā 
aizritēja sava veida klusumā. 
Dzimtajā Dobelē, pie nama Brī-
vības ielā 3a, kur dzimusi dzej-
niece, tika atklāta piemiņas plāks-
ne, nolikti ziedi atdusas vietā un 
dzejniece pieminēta atmiņu pēc-
pusdienā Dobeles novada cen- 
t rālajā bibliotēkā. 

Dzejnieci Veroniku Strēlerti at -
minējās arī Stokholmā. Atliek        
vēl cerīgi gaidīt solīto Rakstu     
otro sējumu (novembrī) un dzej-
nieces un tulkotājas Margitas 
Gūtmanes atmiņu grāmatu par 
dzejnieci Veroniku Strēlerti „Dzī-
ve ir viens vella izgudrojums” 
(šoziem). Tomēr paliek gruzdoša 
sajūta, ka neprotam, nespējam 
novērtēt savu literāro manto ju  -
mu un īstos mirkļos plašāk atgā-
dināt, stāstīt, lasīt, rosināt inte -  
resi par dzejniekiem un rakstnie-
kiem, kuŗi veido mūsu nacionālo 
literātūru, kuŗi cauri grūtībām, 
svešuma sāpēm un tēvzemes il -
gām spēja nepazust citu valodu 
un tautu vidū. Atgādināt, cik rei-
zēm nenovērtēta vērtību vērtība 
ir dzimtā valoda. 

Dzejniece Aina Kraujiete Ve -
roniku Strēlerti raksturoja kā 
daiļuma atklājēju, atziņu krājēju 
ar „tūkstoš atklāsmēs dzīvotu 
dzīvi”, kas ietverta dzejā; Margita 
Gūtmane viņā saskatīja rūgtu 
skeptiķi, atsvešinātu no cilvēkiem 
un nepiederīgu laikmetam; Jānis 
Grīns raksturojis Veroniku Strē-
lerti kā analitisku un intuitīvu 
tautas un cilvēka likteņceļa tei-
cēju; Anna Dagda kā eksisten-
ciālo zīmju tulkotāju, bet Jānis 
Rudzītis - kā aristokratisku ere-
mīti. Tas liecina, ka Veronikas 
Strēlertes dzeja sniedz interpre-
tācijas iespējas, izgaismojot vienu 
vai otru viņas personības/daiļ-
rades šķautni. Bet centrā paliek 
cilvēks sava laikmeta griežos, 
dvēsele, personība, esības jēga, 
pietāte, klusuma apjausma (spēja 
saklausīt, dzirdēt, ieklausīties), 
liktenis un Dievs pār visu – „Pa -
teicies Dievam par to” (par dzīvi). 
Dažas sejas es atradu, daudzas 
pazaudēju, /Viena mani pavada 
visur. Veronikas Strēlertes dzeja 
ietveŗ cilvēka dzīvi (mūžu, lik-
teni) – cilvēka īslaicīgumu un 
mūžības alkas – dzīve, krāšņā un 
bargā,/tomēr tev uzticos es. Kādā 
sarunā dzejniece pati teikusi, ka 
viņas dzīve ir izteikta dzejā. Tā -
tad ceļš uz dzejnieces personību 
ejams rokrokā ar dzeju. 

Dzīvot, it kā manis nebūtu.
Iejaukt elpu citu dvašā.
Nolūkoties raibā ļaužu spēlē
Kā no tumšas skatītāju telpas.
Visu redzēt, apjaust, minēt mīk-
las,
Palikt ārpus lielo viļņu loka,
Staigāt nemanot un, kad būs jā -
iet,
Aiziet nemanot, uz pirkstu galiem.

Sveicot dzejnieces tuviniekus 
un viņas dzejas draugus Latvijā 
un ārpus tās,

Inguna Daukste-Silasproģe
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Eiropas Valodu dienās jau tra-
dicionāli tiek izsludināts kon-
kurss skolu jaunatnei. Labākie 
konkursa darbi jau vairākus 
gadus tiek apkopoti un izdoti 
krājumā. Šogad konkursa te -
mats „Latvija, es esmu tavs 
bērns”. Konkursā aicināti pie-
dalīties skolēni no Latvijas un 
ārvalstīm. Darbus gaidīsim līdz 
18. novembrim.

Konkursa nolikumu sk. mājas-
lapā www.valoda.lv

Jau iznākuši skolēnu labāko 

AICINĀM PIEDALĪTIES!
darbu krājumi „Mana valoda ir 
mans gods”, „Iededzies par savu 
tautu, valsti un valodu”, „Ko, 
Latvija, Tev varu dot?”. Izdots arī 
tulkotais variants ar tekstu lat-
viešu, angļu un franču valodā 
„Mana valoda ir mans gods. My 
Language: A Matter of Honour 
for Me. Ma langue est mon hon-
neur”. Sagatavošanā ir krājums 
„Starp tevi un mani ir valoda”. 
Ar grāmatām arī var iepazīties 
Latviešu valodas aģentūras mā -
jaslapā.

Lasot Latvija avīzes, bieži 
vien brīnos, kāpēc esmu ie  do-
mājies, ka vēl protu latviski,      
ja katrs trešais (nu varbūt katrs 
piektais) vārds gandrīz vai jā -
meklē svešvārdu vārdnīcā! At -
klāti sakot, ja neprastu angliski, 
pusi laika pavadītu neziņā par 
rakstu saturu. Diemžēl arī ma -
na krievu valoda ir „priekš ka -
ķiem”, tāpēc varbūt lasīt Vācijā 
izdotās avīzes? Kāda zinīga per-
sona, kas lasa vairākus vācu laik-
rakstus, dzirdot manas vaima-

PALĪGĀ!
latviešu apvienības 1993. gadā 
izdotajā „Latviešu valodas vārd-
nīcā”; protams, tā nav svešvār -
du vārdnīca): aspirēts, avioreiss, 
bestsellers, bodibildings, bras-
bends, brīfings, dembelis, džems, 
ekvinokcija, ekshūmēt, eskalēt, 
flamme, fuktuks, glamūrs, ģe -
nerēt, impīčments, iniciēt, kait-
bordists, kaitsērferis, kerzenieks, 
kičīgs, klipsis, kohēzija, konsenss, 
kreatīvitāte, kvartinants, ļe  men-
tars, mačbumba, mačs, marke-
tings, meikaps, monitorings, ot -
kats, neordinārs, performance, 
puzle, raiders, rallijs, reanimēt, 
reids, reitings, samits, serviss, 
spīkers, sroks, stresains, superīgs, 

škrobe, tabuizēts, tvīteris, točka, 
vindserfings. 

Pietiks. Lasītājiem, kuŗi prot 
angļu valodu un ir apveltīti ar 
labām mīklu minēšanas spējām, 
nebūs nekādu grūtību uzminēt, 
ko nozīmē modernie „jaunvārdi”, 
kaut reizēm „jaunvārda” nozīme 
būs atkarīga no teikuma satura. 
Varbūt vienam otram gan maz-
liet iesāpēsies ausis un mēle 
sametīsies mezglā, tos izrunājot. 

Vēlēdamies pārliecināties par 
lasītāju minēšanas spējām, lū -
dzu atminēt arī šo mīklu: kāda    
ir vārda „epel” oriģinālā rakstība 
angļu valodā? 

Ziņkārībā galvu groza Smīns

Latviešu dziesmu svētkos 
Mil  vokos tu intervēji dzejnie-
ku Juri Kronbergu, kā arī pa -
zīstamus trimdas populārās 
mūzikas pārstāvjus. Vai vari 
pa  stāstīt par savu jaunāko pro-
jektu?

Es, Mārtiņš Sīmanis, un Korijs 
Avots (Cory McLeod) veidojam 
īsfilmas un filmējam video par 
trimdas mūzikas vēsturi un 
trim das mūziķiem.

Kā radās šāda ideja? Sēžot  
un klausoties „Trīs no Pār dau-
gavas” ?

Apmēram tā. Es Latviešu fon-
dam iesniedzu pilnmetrāžas       
filmai līdzīgu projektu jau 2004. 
gadā, bet tas viss tika nolikts      
pie malas, jo nepiešķīra atbalstu. 
Nolēmu piestrādāt ar citiem 
projektiem – sevišķi ar Souve-
nirs. Šis projekts veiksmīgi gāja 
uz priekšu, jo bija atbalsts. Trim-
das mūzikas projektu iesnie-
dzām šogad Latviešu fondam, 
Latviešu organizāciju apvienī -
bai Minesotā (LOAM), un arī 
TILTAM. Un TILTS bija pirmie, 
kas atbalstīja, tad LOAM.

Man vienmēr mīļa ir bijusi 
Trimdas populārā mūzika, in -
teresē ne tikai diskografija,  man 
patīk aprunāties ar cilvēkiem,  
kā mūzika ir tapusi, kā  teksti 
ieskaņoti, kā mūziku sešdesmi-
tajos un septiņdesmitajos gados 
ieskaņoja – mājas studijās. Tā ir 
mūsu vēsture, tāpēc mani tas      
arī interesē, jo katram laikme-
tam ir sava mūzika, savi technis-
kie risinājumi. Pagājušo vasaru, 
sēžot ar Mārtiņu Sīmani „At -
balsīs” pie Gaŗezera, sākām       
spriest par Ilmāra Dzeņa platēm 
un par to, ka viņš lietojis instru-
mentus, kas nebija raksturīgi 
latviešiem. Tekstos viss ir lat-
visks, bet viņš paņem kaut ko    

Jauns projekts par trimdas mūziku
Daiņa Mjartāna saruna ar dokumentālo filmu režisori un operātori Māru Pelēci no Mineapoles (ASV)

no tās vides, kur pats dzīvo, un 
izveido ko jaunu.

Jūs vēlaties radīt virkni īsfil-
mu, kas būs redzamas tīmeklī. 
Kas ir tās personības, kuŗas jūs 
intervējat?

Vispirms jau pašus mūziķus. 
Piemēram, intervējām Gati 
Gaujenieku un Arnoldu Kārkli 
(Akacis), arī tekstu autorus. 
Visiem, ar kuŗiem  satiekos, es 
saku, ka mēs cenšamies dziļāk 
iepazīties, jo bieži vien var pa -
runāties stundu, bet otrā, trešā 
stundā vēl vairāk var uzzināt   
par sīkumiem, kas pašam to 
radītājam neliekas būtiski. Mēr-
ķis ir radīt īsus sižetus starp 
sešām un desmit minūtēm un 
tad salikt kopā filmā tiem, kuŗi 

varbūt nevar tīmeklī mūsu ma -
teriālu noskatīties.

Ar fotografijām ir vien-
kāršāk, taču vislielākās grū-
tības būs iegūt filmētu mate-
riālu, teiksim, no Akača, Fri-
kadeļu zupas, Arvīds un Mūŗ si-
tēji, Trīs no Pārdaugavas kon -
certiem. Tu droši vien aicinātu 
lasītājus, ja viņiem ir ar video 
un filmu kamerām uzņemti 
materiāli no sešdesmitajiem, 
septiņdesmitajiem un astoņ-
desmitajiem gadiem, nodot    
tos tavā rīcībā?

Tieši tā. Un labi, ka šodien 
varam to pārrakstīt pa taisno 
HD. Mēs to atlīdzinātu, bet, ja 
materiāls nav pārrakstīts digitāli, 
tad mēs vēlētos palīdzēt: teik-

sim, ja cilvēkam ir vecās filmi-
ņas vai video, kas nav šodien 
viegli sastopami, un ja tas pro-
jektā iederētos, tad varat mums 
atsūtīt ar apdrošinātu pastu, un 
mēs oriģinālo materiālu aiz sū-
tīsim atpakaļ, kā arī kopiju,  kā 
noskatīties pašus DVD. Un, ja 
cilvēks negrib sūtīt oriģinālu, 
mēs varam piezvanīt un viņa 
pilsētā  uzzināt, kur to vislabāk 
var izdarīt; ja persona pati vēlas 
to aizvest, mēs par to samaksātu. 
Bet lai tas būtu augstākajā kva-
litātē (HD), jo bieži vien cilvēki 
ņem un ieraksta uzreiz DVD.

Kādus mūziķus tu gribētu 
intervēt, kuŗi varbūt nav tik 
bieži sastopami latviešu sa -
biedrībā?

Bijušie rokgrupas „Akacis” mūziķi Gatis Gaujenieks un Arnolds Kārklis tagad mūzicē pazīstamajās 
Latvijas grupās „Iļģi” un „Otra puse”

Dziesmu svētkos bija dzej-
nieks un dziesmu tekstu autors    
J. Kronbergs, V. Baumanis (Trīs 
no Pārdaugavas), arī G. Gauje-
nieks un A.Kārkls. Ļoti vēla -
mies satikt arī Ilmāru Dzeni, 
kuŗam man vēl jāuzraksta. Bau-
maņa kungs atnāca uz inter - 
viju, un viņam jau bija DVD 
ieraksts ar materiāliem, viņš 
man iedeva liela formāta foto-
grafijas, ko ieskanēt. Tātad 
mums jau ir ar ko strādāt.

Pirmā trimdas rokgrupa     
bija Saules brāļi, kur spēlēja 
brāļi Graši. Tas bija ļoti, ļoti 
sen, un jāšaubās, vai ir sagla-
bājušies filmēti ieraksti…

Jā, un ir grupas, kuŗas savas 
dziesmas pat neieskaņoja audio 
variantā.. Tagad mēs varam viņu 
stāstīto ierakstīt video.

Skatoties nākotnē, šī nav      
tava vienīgā iecere. Filma Su -
venīrs ir labāk pazīstama, bet 
tu strādā arī ar citiem pro-
jektiem.

 Suvenīrs būs šoruden redza-
ma divos festivālos ASV, filma 
tātad joprojām tiek izplatīta. 
Nākamo vasaru, kad būšu Lat-
vijā, atkal piestrādāšu ar pro-
jektu „Burts”, tā ir dokumen - 
tāla filma par burvestībām Lat-
vijā. Dzīvojot Latvijā, nākas sa -
stapties ar dažādiem ticēju -
miem, sakāmvārdiem, ticību 
pūšļotājiem, tāpēc man radās 
jautājums: kādā līmenī tie tiek 
lietoti un kādu lomu ieņem 
cilvēku ikdienā? 

***
Informāciju par „Trimda 

Dimd!” varat atrast Facebook 
„MaraPele Films”; 

epasts marapelefilms@gmail.
com  un drīzumā www.trimda-
dimd.com

nas, paskaidroja, ka avīzes arī 
Vā  cijā, gluži tāpat kā Latvijā,    
esot piebārstītas ar dažādiem 
svešvārdiem vietā un nevietā,  
lai gan gluži labi varētu lietot 
vācu valodas vārdus. Gandrīz 
varētu teikt, ka tāda parādība       
ir jaunākais starptautiskais mo -
des kliedziens. 

Tomēr negribas tik viegli at -
zīties, ka mana latviešu valoda 
kļuvusi aizvēsturiska! Protams, 
jāatzīst, ka valoda mainās, pie-
mērojas ikviena laikmeta attīs-

tībai dažādās nozarēs, jo līdz ar 
dzīves apstākļu maiņām un 
technoloģisko attīstību ikvienā 
informācijas laukā jāatrod arī 
pareizais apzīmējums un iz  teiks-
mes veids. Taču vai jāpaļaujas 
tikai uz dažādu svešvārdu lie to-
šanu sakropļotā latviskotā ver-
sijā? 

Gribēdams labāk izprast mūs-
dienu parādības un maiņas va -
lodā, gribu lūgt lasītājus pa  lī -
dzēt atrast pareizos nosauku -
mus šādiem „stila ziediem” (zi -
nāšanai – nevienu no tiem ne -
atradu izcilo valodnieku Vale-
rijas Bērziņas-Baltiņas un Jāņa 
Bičoļa sastādītajā un Amerikas 

Rīgas Brāļu kapos atsevišķā 
nodalījumā guldīts 41 latviešu 
gaisa spēku izpalīgs. Viņi tika 
no  galināti krievu lidmašīnu 
uzbrukuma laikā 1944. gada      
19. septembrī Mazās Nometņu 
ielas kazarmās (evakuētās Holms 
tekstilrūpnīcas pagalmos) pie 
Māras dīķa Pārdaugavā.

 Kā iepriekšējos 18 gados,          
arī šogad 19. septembrī Brāļu 
kapos pulcējās vācu gaisa spēku 
izpalīgos mobilizētie latviešu 
zēni, tagad sirmgalvji, lai kopā 

19. septembŗa atcere
ar piederīgiem un viesiem pie-
minētu un godinātu kritušos 
kaŗa biedrus. 

 Atceres brīdi ar attiecīgu pro-
grammu kuplināja Rīgas Kaŗa-
vīru biedrības un Mežaskolas 
koŗi. Mežaskolas zēni stāvēja 
sardzē pie Latvijas karoga.

Piemiņas vārdus teica ģene-
rālis Juris Vectirāns un Saeimas 
deputāti Inguna Rībena un Rai-
vis Dzintars. Pirmajā gaisa spē-
ku izpalīgu piemiņas sarīkoju -
mā 1994. gadā Brāļu kapos           

bija pulcējušies ap 400 bijušo 
izpalīgu no Latvijas un no ārze-
mēm. Šogad bijām ieradušies 
tikai seši sirmgalvji apmēram    
no 4200 zēniem, kas bija 16 un 
17 gadus veci, kad vācieši viņus 
mobilizēja dienestam 1944. ga -
da vasarā.

 Uz tikšanos atkal 2013. gada 
19. septembrī pulksten 12.00!

A. Lielkājs,
saieta dalībnieks
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Šie trīs vārdi 
šo  ruden sniedza 
rīdziniekiem va -
renu kultūršoku 
jeb „kultūras spr-
ā  dzienu” – kā iz  -
teicās kāds žur nā -
lists. Tas bija tik 

nepieciešami šajā gaŗajā rudens 
laikā, kad, skatoties pa logu uz 
krāsaina jām krītošajām kļavu 
lapām, gribas tikai meditēt...

15. oktobŗa koncerts Latvijas 
Nacionālajā operā bija, kā varēja 
domāt, pārpildīts līdz pēdējai 
vie  tiņai un vēl vairāk. Turklāt ar 
koncertu organizātoru labo gri-
bu tas tika pārraidīts nacionālajā 
televīzijas kanālī.

Tātad – atkal tikšanās ar teica-
mo orķestri un tā tagadējo va  -
dītāju Andri Nelsonu un mūsu 
vijolnieci Baibu Skridi Brāmsa 
mū  zikā. Tūdaļ pasteigšos ar ap  -
galvojumu: koncerts bija pār ba-
gāts emocionālām izjūtām un 
pārdomām. 

Vijoļkoncerts Re-mažorā, 
1878. gadā, faktiski ir simfonija 
ar solo indtrumenta piedalīša-
nos. Pakārtojot vijoles partiju 
simfonijas koncepcijai, Brāmss 
iet Bēthovena pēdās, sekojot no -

Šādu vēsti izdzirdēja „Lat vie -
ši pasaulē - mūzejs un pēt nie-
cības centrs” (LaPa-MPC) sa -
pul ces dalībnieki, kas 8. ok -
tobŗa pēcpusdienā bija sanā -
kuši „Mākslas mūzeja Rīgas 
Birža” telpās. Sapulci sasauca 
LaPa galvenie dzinējspēki Maija 
Hinkle un Ints Dzelzgalvis, kas 
tikko atgriezušies no gadskār - 
tē jas starptautiskas konferences 
Kra kovā, ko angliski sauc Asso-
cia tion of European Migration 
Ins titutions Annual Meeting and 
Conference, 2012, bet ikdienā lie-
to tikai pirmo burtu salikumu 
AEMI. 

Kad sapulces kvorums (17 da -
lībnieki) ir sanācis, valdes priekš-
sēde Maija Hinkle atklāj sapulci 
ar pāris apsveikuma un pateicī-
bas vārdiem un tūlīt arī ķeŗas pie 
paredzētās darba kārtas. Veik li 
tiek ievēlētas sapulces vadītāja 
Vita Ozoliņa un sekretāre Maija 
Krūmiņa, kā arī divi jauni valdes 
locekļi un revidente. Valdē darbu 
sāks Valdis Bērziņš, kas  tikai pa -
gājušā rudenī atteicās no Latvie-
šu fonda padomes priekšsēža 
amata, un Antra Celmiņa no Ka -
nadas, kas jau mūzejā LaPa ir 
pazīstama kā centīga darbiniece. 
Seko revidentes Ināras Reines ie -
vēlēšana, un mēs esam nonākuši 
pie darba kārtas interesantākiem 
punktiem.

Vispirms priekšsēdes kopsavil-
kums par pagājušā gada darbību. 
Tas man liekas gana bagātīgs un 
interesants. Padarīts ir daudz, bet 
kā vienmēr vēl darāmā ir daudz 
vairāk. Pagājušā gada nogalē Na -
cionālā archīva telpās sarīkota 
izstāde „Latvieša stāja svešumā”, 
kuŗas mērķis bija parādīt būtis -
ku trimdas vēstures posmu – lat-
viešu bēgļu dzīvi DP nometnēs. 
2011. gadā radās tīmekļa izstāde 
”Latviešu pēdas pasaulē”, ko at -
klāja Siguldas viesnīcā „Ezeri”. 
Tai pašā laikā plānoja arī izstādi 
ar dažādos vēstures posmos iz -

Mūzejs „Latvieši pasaulē” būs Cēsīs

ce ļojušo cilvēku dzīves stāstiem. 
To atklāja jau šā gada martā kon-
ferencē ”Mutvārdu vēsture: dia-
logs ar sabiedrību” Latvijas Uni-
versitātes telpās. Tiek plānots iz -
vie tot paliekamu eksponātu jau-
nās Gaismas pils telpās. Ir sa  -
ņemti vairāki interesanti priekš-
meti turpmākām izstādēm, pie-
mēram, Anitas Caunes (Tērau-
das) lācītis Tedis un Juŗa Rožkal-
na veidotais „rūnakmens”. Pla šā-
ka informācija par to, ko mūzejs 
dara un kā latviešu sabiedrība 
par to visu var uzzināt, atrodama 
tīmeklī, mājaslapā www.lapa mū-
zejs.lv. 

Mūzeja valdes locekļi ir pieda-
lījušies ar referātiem gan dažā -
dās sanāksmēs, gan semināros 
un konferencēs. Izstādi „Latvieša 
koferis” ir paredzēts iekļaut 2014. 
gada sarīkojumos, kad Rīga būs 
Eiropas kultūras galvaspilsēta. 
Par dalību pēdējā konferencē 
priekšsēde pastāsta sīkāk. Tur pie-
ņemti vairāki interesanti lē  mu -
mi, kas svarīgi mūzejam LaPa.

1. Asociācijas biedri ar prieku 

pieņēma LaPa piedāvājumu rī -
kot 2014. gada AEMI konferenci 
un ikgadējo biedru pilnsapulci 
Latvijā septembŗa beigās. Kon fe-
rence vienmēr notiek sep temb ŗa 
pēdējā nedēļā.

2. AEMI biedru organizācijas 
nolēma turpināt darbu ar ES pro -
jektu, kuŗa mērķis ir izveidot Ei -
ropas migrācijas portālu Mig ra-
port, kas savienotu Eiropas migrā-
cijas informāciju saturošas datu 
bazes. LaPa ir viena no de  viņām 
partneŗorganizācijām projektā.

3. Viens no AEMI pamat mēr-
ķiem ir dot iespēju dalīborga ni-
zācijām iepazīties un veidot ko -
pīgus projektus. LaPa šī kon feren-
ce bija sevišķi veiksmīga šādā tīk-
lošanā, jo mēs atradām četrus jau-
nus partneŗus projektā par ne -
seniem izceļotājiem no Latvijas     
uz Vāciju, Zviedriju, Zie meļīriju, 
Aust rāliju un Ālandu salām.

4. Klātesošo atsaucība bija liela 
arī LaPa plānotā izglītojošā ku -
gīša braucienā 2015. gada vasarā 
pa Baltijas jūru uz Otrā pasaules 
kaŗa bēgļiem nozīmīgām Eiro -

pas ostām. 
5. Italijas Centro Altreitalie pār-

stāve iepazīstināja AEMI biedru 
organizācijas ar plāniem rakstīt 
kopīgu grāmatu par visu Eiro -
pas valstu migrācijas vēsturi. 
LaPa ir partnere arī šinī projektā. 

Savu ziņojumu Maija beidz ar 
apstiprinājumu jau iepriekš dzir-
dētām ziņām par mūzejam palie-
kamu vietu Cēsīs kādas slēgtas 
arodskolas telpās. Mums tiek pa -
rādītas arī vairākas fotografijas, 
un dalībnieki vairākumā piekrīt, 
ka izvēle ir tiešām laba. Mūzeja 
atklāšana un darbības uzsākšana 
jaunajās telpās paredzēta 2014. 
gada septembrī.

Kasieris Ints Dzelzgalvis ziņo, 
ka kases stāvoklis, tāpat kā visām 
brīvprātīgu latviešu organizā ci-
jām, ir gandrīz ciešams, bet no -
teikti varētu būt labāks. Pašlaik 
kasē pēc izdevumos reģistrētiem 
23 887,08 latiem  un 25 388,71 
la  tiem ieņēmumos ir atlikuši 
1 501,63 lati. Kad mēs jau esam 
sapriecājušies par braucienu pa 
mums zināmajām ostām, re -
viden te Ināra Reine nolasa savu 
ziņojumu, kas liecina, ka ar pa -
pīriem mūzejam viss ir labākā 
kārtībā un saskan ar grāmatve-
dības noteikumiem Latvijā.

Mūsu sapulce tuvojas beigu 
punktam - dažādiem jautāju-
miem, un te nu par plānoto 
braucienu vairāk pastāsta Ints 
Dzelzgalvis. Brauciens paredzēts 
2015. gadā, kas savā ziņā ir lielu 
pasaules notikumu atceres gads. 
Tas būs 70 gadu pēc Otrā pasau-
les kaŗa beigām un līdz ar to par 
Eiropas iedzīvotāju lielāko mig-
rāciju, kad 24 miljoni cilvēku no 
Centrālās un Austrumu Eiropas 
valstīm bija spiesti atstāt savu 
zemi un meklēt patvērumu Rie-
tumu Vācijā. Tai pašā laikā tika 
nodibināta Apvienoto Nāciju 
organizācija. Braucienā aicināti 
piedalīties ne tikai latvieši, bet 
visas tautības, kas bijušas iesais-
tītas šajos notikumos. Ints vēl 
piebilst, ka no Krakovas konfe-
rences 45 dalībniekiem pieci jau   

ir pieteikušies uz šo braucienu. 
Brauciena maršrutā paredzētas 
ostas, no kuŗām bēgļi devās pa -
saulē. Pieturas būs Rīgā, Tallinā, 
Ventspilī, Visbijā, Liepājā, Klai-
pēdā, Gdaņskā, Rostokā, Lībekā, 
Ķīlē, Hamburgā, un brauciena 
pēdējā osta būs Brēmene.

Programma uz kuģa galveno-
kārt notiks angļu valodā, tajā 
iekļaus ekskursijas ostas pilsētās, 
lekcijas par attiecīgās pilsētas 
pieredzi 1944. un 1945. gadā, 
pār runas, mūzeju apmeklējumus 
un citas izklaides. Brokastis pa -
redzētas uz kuģa, turklāt našķi  
un dzērieni uz kuģa būs pieeja -
mi visu dienu. Vairāk informā-
cijas par šo interesanto braucienu 
var iegūt pie LaPa mūzeja valdes 
locekļiem Inta Dzelzgalvja (ints-
dzsr@cs.com), Maijas Hinkles 
(mai jahinkle@verizon.net) un 
Ma  riannas Auliciemas (aulicie-
ma@gmail.com). 

Līdz ar to oficiālā sapulces daļa 
ir beigusies, vēl tikai jānofo to-
grafējas, un tad varam pavieso-
ties pie kafijas, cepumiem un 
glā zes vīna.  Valters Nollendorfs 
pa  stāsta, ka 25. oktobrī ap pus-
dienas laiku Okupācijas mūzejs 
uz pārbūves laiku veselā proce -
sijā tiks pārvākts uz Amerikas 
vēstniecības bijušām telpām un 
man arī būšot jānes viens pla -
kāts. Vēl pakavējos, iepazīstos ar 
Mariannu Auliciemu, kas ir mū -
zeja LaPa biroja vadītāja un dara 
daudz, lai šis mūzejs tiešām tap-
tu. Apbrīnoju visu valdi, jo tikai 
dažos gados ir paveikts ļoti   
daudz. Atceros, ka dibināšanas 
sapulcē iecerētais man likās ne -
iespējams, bet tagad  šaubu vairs 
nav. Mūzejs par latviešiem pa -
saulē jau ir kļuvis  neapšaubāma 
īstenība, un atliek tikai novēlēt 
sekmes turpmākā darbā. Lai vi -
ņiem veicas, bet es sākšu krāt 
na udu, lai varētu piedalīties 
braucienā ar kuģīti pa kādreiz 
redzētām un dažām arī nere dzē-
tam ostām, un gaŗlaicīgi man nav 
nemaz. 

Astrīda

Pirmā rindāa no kr.: Gundega Michele, Marianna Auliciema, 
Maija Hinkle, Juris Zalāns, Ints Dzelzgalvis, Astrīda Jansone. 
Otrā rindā: Vita Ozoliņa, Valters Nollendorfs, Laila Baumane, 
Lilija Treimane. Antra Celmiņa, Ināra Reine, Ieva Vītola, Maija 
Krūmiņa, Ineta Didrichsone-Tomaševska, Valda Liepiņa. Trešā 
rindā: Uldis Brūns, Andris Putniņš

Skride, Nelsons un Birminghamas simfoniķi Rīgā
rādēm viņa pēdējos trīs klavieŗ-
koncertos.

Brāmsa mūzika nenoliedzami 
ir skaista, taču grūta, un tās at  -
ska  ņo jums prasa rūpīgu,  iepriekš 
pār domātu reālizāciju, citādi 
kon certs izjuktu mazos roman-
tiskos kristalliņos. Komponists 
savā dar  bā atskaņotājiem – kā 
vijolniekam, tā diriģentam iz -
virzījis grūtus, brīžiem gandrīz 
nepaveicamus (tiem laikiem) 
uzdevumus. To gadu kritiķi 
Brāmsa Vi  joļkoncertu bija no -
saukuši par „vijolnieku ienaid-
nieku” – tādas techniskās grū-
tības komponists bija lēmis šī 
dar  ba atskaņotā jiem. Varbūt tā -
pēc vēl šodien šo darbu bieži 
ne  atskaņo, to uzņe mas atsevišķi 
virtuozi, kuŗiem nekas nav 
neiespējams. Arī Bai bai Skridei 
šis cietais rieksts bija īsti pa zo -
bam. Jau koncerta sā  kumā vijo-
les saspēle ar čello, al   tu, fagotu 
un mežragiem ieved klausītāju 
gandrīz pastorālā, idilliskā pa -
saulē, kuŗā jaušamas tālas at  ska-
ņas no Monteverdi lai ka gara. 
Arī jaunās mūzikālās idejas un 
motīvi, kuŗi seko cits citam, pa -
mazām liek nojaust  pirmās lielās 
vijoļu kadences tuvošanos. Tajā 

mūsu izcilā vijolniece pilnā mērā 
apliecināja kā savu technisko va -
rēšanu, tā ro  mantisko izjūtu 
daudzveidību.

Īpaši daudzveidīga atsedzās 
solistes gara pasaule koncerta 
otrā daļā – lēnajā, sapņainajos 
kom ponista dvēseles klejojumos. 
Smalkās skaņu arabeskas, kas 
apņēma galveno melodisko te -
mu, pārsteidza ar savu dažādību, 
krāsu atšķirību un noskaņu 
daudzveidību.

Trešās daļas ungāriskais rondo 
posms vijolnieces un orķestŗa 
atskaņojumā kļuva par līksmu 
apoteozi gara možumam un 
dzīvespriekam.

Koncerts noskanēja, noskanēja 
ovācijas. Kādas ir pārdomas par 
tā atskaņojumu?

Pirmām kārtām – Brāmss nav 
Nelsona gara radinieks, jo šeit 
nav Mālera mūzikālās drāmatu r-
ģijas, centrtiecīgās drāmaturģijas 
(lai man piedod Brāmsa piekri-
tēji!). Līdzīgi kā P. Čaikovskis 
savā vēstulē Nadeždai fon Mekai 
rakstīja, ka „...Brāmsa mūzika 
sa      stāv no fragmentiem, no ne -
no  sakāmiem ”kaut kā”, kuŗi 
meistarīgi saausti kopā. Idejai 
trūkst precīzu kontūru, krāsas 

un dvēseles.” Varbūt ne tik asiem 
izteikumiem varētu pievieno - 
ties pilnīgi, taču par fragmen tā-
rismu šajā koncertā gan.

Baiba Skride pretēji Nelsonam 
ir izteikta romantiskās mūzikas 
interprete. Šajā mūzikā viņa dzī-
vo kā zivs ūdenī. Tas izpaudās arī 
saspēlē ar Nelsonu. Brīžiem šķita, 
ka vijolniece tīšuprāt piebremzē 
orķestŗa skrējienu, lai varētu iz -
garšot kādu romantisku, saldu 
medus lāsi kādā solo pasāžā. Ta -
ču tas tika darīts tik organiski, 
abiem māksliniekiem izdzīvo - 
jot vienu skaņu dzīvi, ka nekādu 
māksliniecisku vai aistētisku     
pret runu nejuta ne mazākā mērā.

Baiba līdzīgi kā viņas māsa, 
tagad pazīstamā pianiste Lauma 
Skride ir dzimušas un augušas 
zem laimīgas romantiskas zvaig-
znes. Tēvs – diriģents, māte – tei-
cama pianiste, spoža koncert-
meistare (savulaik studējusi 
kom poziciju pie manis), kuŗai 
19. gadsimta romantika kļuva 
par pašas ideālu pasauli. Šajā 
vidē un mūzikā augušās abas 
nākamās virtuozes to uztveŗ kā 
savas eksistences jēgu. Un jāat-
zīst, ka abu māsu mūzicēšanai 
piemīt fascinējošs dziļums, lo -

ģika un neaptveŗama fanta zijas 
daudzveidība.

Andŗa Nelsona koncerta otrā 
daļā atskaņotā Brāmsa 4. sim fo-
nija mi-minorā, 1885. gadā, de -
monstrēja nedaudz citu roman-
tisko atslēgu. Monumentālā sim-
fonija kļuva gandrīz vizuāli jau-
šama, tik mērķtiecīgi, loģiski un 
pilnīgi individuālizēti to reāli -
zēja diriģents un orķestris. Tas 
bija jauns un spožs šī darba in -
terpretācijas paraugs. Īsti 21. 
gad  simta domāšanas un izjūtu 
līmenī. Tas aizrāva elpu jau no 
paša sākuma un nežēlīgi turēja 
pie rokas skrējienā cauri visām 
četrām daļām, beigās pagurušu, 
bet laimīgu iesviežot krēslā. Šī 
populārā simfonija itin bieži 
spēlēta Rīgā. Katrs diriģents cen-
ties tajā rast ko savu. Apbrīnoju 
Nelsona radošo daudzpusību – 
no Mālera aiziet pie Brāmsa. - 
Kas viņu šeit vilināja? Kuŗa no 
Brāmsa mūzikas īpašībām diri-
ģentam šķiet sasaistāma ar Mā   le-
ra operisko simfonismu? Brāmss 
taču reprezentē citu domāšanas 
pasauli. Bet koncerts izdevās tei-
cams, un visi bija gandarīti. Do -
māju, arī Brāmss...

Pauls Dambis         
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Vītols ir dar-
bīgs līdz mūža 
pēdējai dienai. 
Pirms aizdara 
acis, viņš vēl 
1948. gada 24. 
ap  rīļa rītā pie-
dalās Otrās lat-
viešu kultūras 

ne  dēļas Lībekā koncertu plāno-
šanā un pasniedz Robertam Zui-
kam kā viņa koŗa moto kompo-
nēto dziesmu – vīru kori Kalējs ar 
Kārļa Skalbes vārdiem. Jāzepa 
Vītola pelnu urna guldīta Rīgas 
Meža kapos 1993. gada 27. jū -
nijā. 

Jāzepa Vītola jaunrade bija lat-
viešu mūzikas greznums viņa 
laikā, un viņa darbiem visos žan-
ros, ko viņš skāris, ir sava vieta 
mū  zikas dzīvē arī šodien. Vairāk 
nekā gadsimtu bez Vītola dzies-
mām nav bijusi iedomājama mū -
su koŗu dzīve, lai gan visi zina 
viņa nopietni domāto joku, ka 
techniskās komplicētības dēļ viņš 
ar savām dziesmām esot pats sevi 
no izpildāmo autoru rindas ārā 

LATVJU MŪZIKAS DIŽKOKS
Nākamgad 26. jūlijā apritēs pusotra simta gadu kopš dienas, kad šīs pasaules gaismu ieraudzīja Jāzeps Vītols. 

Apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO ir iekļāvusi 
Jāzepa Vītola 150. gadskārtu savā svinamo dienu kalendārā 2013. gadam

(Turpinājums no Nr. 40)

izkomponējis. Tas teikts pirms 80 
gadiem, bet skan pagalam neti-
cami šodien, kad latviešu koŗi   
kož daudz cietākus riekstus un 
balvas starptautiskos konkursos 
tiem kļuvušas par ikdienu. Šīs 
Vītola paškritikas novecošanos 
sola vēlreiz pierādīt Valsts akadē-
miskais koris Latvija ar lielmeis-
tara sarežģītāko dziesmu pro- 
 g ram mām viņa 150. gadskārtā. 

Plaši, īpašā koncertu ciklā, 150. 
gadskārtā iecerēts tagadējām pa -
audzēm atklāt Jāzepa Vītola solo-
dziesmu daudzpusīgo pasauli – 
no atjautīgi gleznainajām bērnu 
tematikas dziesmām līdz izvēr- 
s tām mūzikāli drāmatiskām ai -
nām. Vītola vokālā lirika ir val-
dzinoša īsteni tāpēc, ka viņš pēc 
savas mākslinieka dabas bija tu -
vāks episkai izteiksmei. Dvēsele 
viņa solodziesmās izpaužas ne tik 
daudz tiešā mūzikālā tekstā, kā 
tas ir, piemēram, Emīlam Dār zi-
ņam, bet vairāk gan zemtekstā, 
nojausmās, mājienos. Citiem vār-
diem par to rakstījis Jēkabs Po -
ruks: Vītols vairās no tiešo, natu -

rālo, mākslā nepārstrādāto jūtu 
uzplūdiem kā no kaut kā nepie-
klājīga, radoša mākslinieka necie-
nīga. Vai tas būtu pirmatnējs spēks, 
kas bez apdoma brāžas pāri visiem 
kavēkļiem, vai pārsmalcinātas kul-
tūras neirastēnija, kas apjūsmo 
pati savu nevarību, neviena ga  -
lējība nav Vītola gaumē. (..) Ar 
kā  du ārēju mieru stingrā formā 
iegrožots nemiers, kvēle, mīla, pat 
ekstaze!

Solodziedoņi rādīs ap 75% no 
Vītola dziesmām, atliekot malā 
pašas agrīnākās, vēl mācekļa ro -
kas darinātās. Mūzikas akadēmi-
jas pianistu saime no profesora 
līdz studentam toties apņēmušies 
četros koncertos atgādināt abso-
lūti visu, ko Vītols rakstījis kla-
vierēm. Klavieŗmūzikas svētki 
būs arī Jāzepa Vītola 6. starptau-
tiskais pianistu konkurss 2013. 
gada oktobrī. Savā trešajā kon-
kursā jau martā satiksies Latvijas 
mūzikas skolu koŗi un ansambļi, 
bet kompozicijas studenti Vītola 
atcerē sacentīsies instrumentāl-
dar bu konkursā par tautas mūzi-

kas temām – tātad žanrā, ko vec-
meistars bija sevišķi iemīļojis. 
Jāzepa Vītola starpnacionālās 
dar bības aspekti acīmredzot būs 
vienā no centrālajām vietām Mū -
zikas akadēmijas rīkotajā Starp-
tautiskajā Jāzepa Vītola 150. gads-
kārtas zinātniskajā konferencē. 
Godinot Jāzepa Vītola mūža dar-
bu mūzikas paidagoģijā un ie -
vērojot, ka finanču krizes dēļ 
krustcelēs šobrīd atrodas mūzi -
kas izglītība Latvijā, mūzikas pai-
dagogi un metodiķi 2013. gada 
rudenī sanāks konferencē par 
sava darba aktuālajiem jautāju-
miem. Vasaras vidū, tieši svinību 
vaininieka dzimšanas dienā 26. 
jūlijā, Gaujienā, kas glabā kom-
ponista bijušās vasaras mājas 
gaisotni, sāksies ikgadējās Jāzepa 
Vītola Mūzikas dienas Gaujie -     
nā – ar koŗu un orķestŗu koncer-
tiem, izstādēm, konkursiem, jā, 
un arī ar makšķerēšanas sacensī-
bām, atceroties un daudzinot lielā 
meistara lielo vaļasprieka kaislī -
bu pie ūdeņiem. Šajā pašā sakarā 
mūziķi jau jūnijā plāno mest 

makšķeres Liepājas ezerā, sacen-
šoties par turienes lielāko zivi. 
Visbeidzot jaunieši gada beigās, 
cerams, sadūšosies arī uz kādu 
kostīmballi seno laiku stilā, ie -
dves mojoties no leģendām par 
Jāzepa Vītola neizsīkstošo jaut-
rību un humoru viņa laikmeta 
masku ballēs. 

Vītols, jautrība un balles – vai 
tas maz iet kopā, kāds jautās. Jā, 
būdams universālists, viņš it visā 
prata līdzsvarot smaidu, asprā tī-
bu, izklaidi un humoru ar māks-
las garīgi pilnveidojošo, humāni 
atbildīgo misiju. Kopumā skatot, 
jāatzīst, ka Jāzeps Vītols vairāk 
nekā jebkuŗš cits viņa paaudzes 
latviešu mūziķis ar savu mūžu 
pauž mūsu mūzikas un arī pla -
šāk – mūsu kultūras - tapšanas 
stāstu. Bet rašanās un tapšana ir 
tas stāsts un mīts, kas ikvienā 
nācijā, sabiedrībā vai profesio -
nālā kopienā uztur un stiprina   
tās pastāvēšanas pamatus, pašap-
ziņu un nākotnes gaitu. Lai mums 
izdodas Vītola gads!

Arnolds Klotiņš

Abi Anglijā publicētie DVF ziņu 
biļeteni gādā par informāciju uz 
papīra. Ziemeļanglijā katru mēnesi 
iznāk Ziņotājs un Vidusanglijā 
katru otro mēnesi - Mūsu Balss. 
Abi biļeteni atspoguļo pārmaiņas, 
kas notiek Anglijas latviešu sa -
biedrībā, jo abos par informāciju 
gādā vecai un jaunai trimdai pie-
derīgie rakstītāji. Lasām par Lat -
vijas aktuālitātēm un šī informā-
cija pārpublicēta no Latvijas izde-
vumiem, un vietējo autoru ziņas 
par latviešu sabiedrisko dzīvi An -
glijā. 

Ziņotāja redaktori ir Ruta Dam-
bīte un Juris Turciņš, metiens 278 
eksemplāri, financē Ziemeļanglijas 
un Saules novada nodaļas. Mūsu 
Balss redaktore ir Una Torstere, 
financē Vidusanglijas DVF noda-
ļas un ziedotāji. 

Ziņotāja augusta numurā ir 
dzīvīgs apraksts par “Dūdalnieku” 
piedalīšanos Baltica 2012 Latvijā, 
autors V.A. Par “Kamoliņa” gada 
sapulci pastāsta Anda Krolla. Tur -
pinājumā konspektīvi rakstiņi par 
notikumiem Latvijā, piemēram, 
“Tauta palīdz atjaunot Māti Lat-
viju”, “Baltijas ceļu atkārtos ar 600 
km gaŗu skrējienu” u.c. Pēdējā lap-
pusē ziņas par dievkalpojumiem 
Līdsā, Halifaksā, Bradfordā un     
Vo  kingā un sarīkojumiem DVF 
Brad fordas nodaļas namā; piemi-
nēti aizgājēji: Irēne Vītols, Ārija 
Buks, dzimusi Kalniņa, un Edgars 
Kažociņš. Mācītāja Gita Putce ai -
cina pieteikties iesvētību un pie au-
 gušo kristību mācībā.

Septembŗa numura pirmā lap-
pusē no Latvijas Avīzes pārpubli-
cēts raksts par Latvijas Daugavas 
Vanagu protestu pret apmeloju-
miem, kuŗus izraisījusi Bauskas 
pieminekļa atklāšana,  “Daugavas 
Vanagi gatavi savu cieņu aizstāvēt 
tiesā”. Nākamā lappusē pastāstīts 
par skolotāju semināru 22. sep-
tembrī “Mūsmājās”, Koventrijā. 

Biļeteni. Informācijas dažādība
Žēl, ka nav minēts mundrā raks - 
ta autors. Trešā lappusē vēl divi 
pārpublicēti raksti no Latvijas zi -
ņu avotiem: “Trīsdesmit procenti 
iedzīvotāju neredz motīvāciju pa -
mest Latviju” un “Mudina NDK 
kļūt stiprākai”. Ceturtā lappusē ir 
kārtējie paziņojumi par dievkal-
pojumiem, apsveikums simtgad-
niekam Jānim Bachmanim no 
Boltonas un atvadu vārdi Dzidrai 
Vallijai Auziņai.

Mūsu Balss jūlija/augusta nu -
murā daudz krāsu attēlu, kas at -
svaidzina atmiņas par vasaras no -
tikumiem, piemēram, 47. vanadžu 
salidojumu “Mūsmājās”, “Strau -
mē nu” jauktā koŗa” 25. gadskārtu 
“Straumēnos” un Jāņu daudzi nā-
šanu “Mūsmājās”. Trīs attēlos re -
dzam, kā Jāņi līgoti DVF Notting-
hamas klubā. Priecīgas vēstis no 
Birminghamas ev. lut. draudzes, 
kur Vasarsvētkos kristīti četri bēr-
ni un iesvētīti divi jaunieši. No 
Notinghamas ziņa, ka vasarā Lat-
vijā laulībā dosies draudzes ilgga-
dējais ērģelnieks Māris Pulkstenis 
un Guna Šulce. Attēli biļetena nā -
kamā numurā rāda, ka tas tā noticis. 

Mūsu Balss septembŗa/oktobŗa 
numura desmit lappusēs ir inte-
resanta informācija, illustrācijas 
un oriģināli raksti. Divarpus lap-
puses aizņem Latvijas ministriju 
sagatavots raksts par 14. jūlija kon-
ferenci Rīgā – “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai”. Publicēti kop-
uz ņēmumi un piecu valdības 
amatcilvēku attēli, starp tiem eko-
no mikas ministrs D. Pavļuts un 
jaunais tieslietu ministrs J. Bor-
dāns. Daudz runāts un lemts, 
jāgaida rezultāti. Pārpublicēti vēl 
citi rakstiņi par Latvijas aktuālitā-
tēm. 

Derbijā vēstnieks Eduards Stip-
rais suminājis simtgadnieku An -
tonu Šlachotu. “Mūsmājās” 15. jū -
lijā sekmīgi risinājušās Koventrijas 
Rīgas volejbola kluba gadskārtējās 

volejbola sacīkstes. kuŗās piedalījās 
desmit dažādu tautību komandas. 
Par dzīvīgo notikumu sprigani 
raksta ŽRM. Valsts svētku sarī ko-
jums notiks “Mūsmājās” sestdien, 
17. novembrī, plkst. 15, runās DV 
CV loceklis Aivars Sinka. Krāšņa 
ir DVF Mansfīldas nodaļas illus-
trātīvā lappuse ar sludinājumiem 
un paziņojumiem par to, kas 
notiek un notiks. 

DVF Lesteras nodaļas divās lap-
pusēs ir nodaļas biedres Līgas Or -
lovskas intervija ar korbijieti, Les-
teras nodaļas biedru Ģirtu Lerchu, 
neformālas jauniešu grupas Bērzes 
Strazdi mudinātāju un skubinā-
tāju. Grupa rīko ballītes, palīdz tās 
rīkot citiem, lai jaunieši, īpaši ne -
sen atbraukušie, varētu priecīgā 
at  mosfairā baudīt kopā būšanu 
svešumā, programmā iepinot arī 
pa patriotiskam motīvam. Grupa 
jau piedalījusies  dažādos latviešu 
sarīkojumos Anglijā, sākumā Les-
terā, DVF nodaļas paspārnē, Igau-
ņu nama telpās. Ģirta ieskatā tau-
tas identitātes pamats ir valoda. 
Jautāts par jauniešu vēlmi atgriez-
ties Latvijā, Ģirts min divus virzie-
nus: daļa atgrieztos, ja uzlabotos 
ekonomiskā situācija, daļa grib 
iekļauties vietējā sabiedrībā. Vi -
ņam pašam “ nekur nav tik labi kā 
mājās”. Intervijas pilns teksts ir 
publicēts arī BL Nr. 34, 2. lpp. Girts 
Lerchs ir viens no nākamās Lat-
viešu nacionālās padomes Liel bri-
tanijā kandidātiem. (BL Nr.37) 

Biļetena pēdējās lappusēs ir sīka 
informācija par Latviešu doku-
men tācijas centru un archīvu 
“Strau mēnos” un redaktores rū -
pīgs atskats uz DVF delegātu un 
SIA “LWF viesnīca “Radi un drau-
gi”” dalībnieku pilnsapulci ša ga -
da 9. septembrī “Straumēnos”. 
Redaktorei Unai Torsterei darbi  
iet no rokas. Dievpalīgs priekšd ie-
nām!

 Dz.P.

Rudens saules apspīdētajos 
Rī gas Brāļu kapos 18. oktobrī 
pulcējās Nacionālo bruņoto 
spēku pārstāvji, organizāciju un 
sabiedrības pārstāvji, lai pie  -  
mi nētu 130. dzimšanas dienā 
mūsu ģenerāli Mārtiņu Hart ma-
ni. At  miņu vārdi mijās ar fak-
tiem no jubilāra sarežģītā dzī  -
ves gājuma, brīžiem ģimenē, sa -
dzīvē, darbā.

Lai arī ģenerāļa mirstīgās at -
liekas ir kaut kur tālu prom no 
dzimtenes, viņa gars, piemiņa 
un paveiktie darbi dzimtenē nav 
aizmirsti un viņa vārds atrodas 
līdzās cīņu biedru vārdiem mū- 
su svētvietā - Rīgas Brāļu ka  pos, 
Mātes Latvijas pakājē. Astrī de 
Ivaska – ģenerāļa meita atceres 
brīdī klātesošajiem no  lasīja senu 
tēvam veltītu dzejoli.

Ģenerāli 
MĀRTIŅU HARTMANI 

pieminot

Bez tevis es būtu tur,
būtu tavā vietā.
 
Mani izsijāja,
tu paliki sietā.
Mani iecepa plācenī,
tu paliki sakasnī.
Mani ieauda svētku svārkā,
tu paliki mārkā.
Mani iebūvēja sijotnē,
Tu paliki eglainē
Viens.
 
Tavas smagās dienas
aust pār mani kā  Greizie rati,
sijājas ka Sietiņš,
aust un riet kā Putnu ceļš.

Esi sveikts, un daudz laimes dzimšanas dienā!

Aizstājējs

Astrīde Ivaska
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Lasiet tīmeklī!
Rietumeiropas latviešu

 laikrakstu

Daugavas Vanagu Latvijā 
(DVL) Rēzeknes nodaļa 10. ok -
tobrī bija izkārtojusi DVL Rē  -
zeknes nodaļas vanadzēnu brau-
cienu uz Latvijas galvaspilsētu, 
lai apmeklētu Latvijas Okupā-
cijas mūzeju un Kaŗa mūzeju 
Rīgā. Kopā piedalījās 40 vana-
dzēni no četrām Rēzeknes sko-
lām, kā arī skolotāji un 13 DVL 
Rēzeknes nodaļas biedri. Vana-
dzēni bija no Kalnezera Katoļu 
pamatskolas Lendžos, Lūcijas 
Rancānes Makašānu amatu vi -
dusskolas, Rēzeknes Lo  gopē dis-
kās internātpamatskolas un 
Viļānu vidusskolas. Rēzeknē 
pašlaik ir 120 vanadzēni un 46 
biedri, ieskaitot 9 jauniešus.

Okupācijas mūzejā vanadzē-
nus, skolotājus, leģionārus un 
DVL Rēzeknes biedrus uzrunāja 

Rēzeknes Daugavas vanadzēni un vanagi Rīgā!

No kreisās: Jānis Ozols ( DVL bijušais zemes valdes priekšsēdis), Gunārs Spodris (Rēzeknes DVL 
valdes priekšsēdis), Antons Barkāns (leģionārs), Jānis Lagzdiņs (leģionārs), Stefanija Korkla 
(skolotāja), Elizabete Isočenko (pensionāre - nodaļas saimniecības vadītāja), admirālis Andrejs 
Mežmalis, Aleksandra Ludborža (pensionāre - nodaļas arhīviste), Uldis Lupiks (skolotājs 
Logopēdiskajā skolā), Ināra Pujāte (skolotāja Kalnezera skolā) un Lidija Polukejeva (skolotāja  
Makašānu skolā). Nav klāt  Valentina Beitāne no Viļānu skolas

DV priekšnieks, atv. flotiles ad -
mirālis Andrejs Mežmalis, īsu-
mā  pastāstot jauniešiem par 
Daugavas Vanagiem, mūsu DV 
kopienu ārzemēs un DV orga-
nizāciju. Mežmalis pieminēja arī 
Latviešu leģiona un leģionāru 
vēsturisko nozīmi Otrā pasaules 
kaŗa laikā, piemēram, varonīgo 
Mores kauju, kur caurmērā katra 
Latviešu leģionāru rota stājās 
pretim veselai padomju divīzijai, 
tādējādi nogriežot padomju pār-
spēkam ceļu uz Rīgu un atstājot 
brīvu gaitu tūkstošiem mūsu 
tautiešu Vidzemē paglābties no 
padomju varas briesmām un 
no  kļūt brīvībā. Rēzekniešu gru-
pu vadīja Gunārs Spodris. Pēc 
Okupācijas mūzeja apmeklēju-
ma rēzeknieši devās tālāk uz 
Kaŗa mūzeju.

“Lielisks vakars, tik jauku teāt-
ŗa izrādi latviešu valodā Zvied-
rijā man vēl nav nācies redzēt!” 
Tā ir tikai viena no ļoti pozi-
tīvām atsauksmēm, ko dzirdu 
pēc stand-up izrādes “Tāda es 
esmu”. Izrāžu apvienības “Panna” 
veidotās drāmaturģes Aivas Bir-
beles komēdijas viesizrādes 
Stok holmā 5. oktobrī un Gēte-
borgā 6. oktobrī rīkoja Zvied-
rijas latviešu apvienība (ZLA) 
un Latviešu apvienība Gētebor-
gā (LAG). Zāles bija skatītāju 
pil nas un atsauksmes – labas.  

Tātad tema par to, kur meklēt 
sievietes patieso skaistumu, ir 
aktuāla arī Zviedrijā. Izrādē ak -
trise Zane Daudziņa atveido lat-
viešu sievietes, kuŗas savos dzī-
vesstāstos nesaudzīgi analizē 
savas ķermeņa formas, izmisīgi 
mēģinot rast skaidrību par dzī-
ves laimi un piepildījumu. Nav 
nekādu tabu un formu robežu.  
Brīdis, kad Zanes Daudziņas 
atveidotā varone ar sirpi sev 
simboliski izskuj paduses un 
bikini zonu, ir viens no spilg-
tākajiem. Rodas sajūta, ka sie-
viete būtu gatava sev pārvilkt 
gluži vai ādu pār acīm, lai tikai 
atbilstu visām sabiedrības uz -

Izrāde  provocē un uzmundrina latviešus Zviedrijā
likto skaistuma ideālu normām. 
Savukārt tirgus zivju sievas tēlo-
jumā smiekli nenāk, skaudrais 
dzīvesstāsts gluži vai ievelk sevī, 
pieskaŗas ar raupjajām, sastrā-
dātajām rokām, visapkārt jūtams 
zivju smārds. Arī šī sieviete vēlas 
būt skaista un iekārojama, bet 
reālitāte viņai aizliek kāju priek-
šā, viņa ir nogurusi… 

Mamma tomēr ir visskaistākā 
sieviete, - tā ir viena no atziņām, 
ko Zanes Daudziņas varone 
atskārst savā stāstā izrādes iz -
skaņā. Par spīti pašu sieviešu 
uz  liktajiem un akceptētajiem 
skaistuma ideāliem, kuŗus pa -
vairo pašu sieviešu radītie sie-
viešu žurnāli. “Ne jau par mie-
sām bēda, bēda ir galvā,” pēc 
izrādes atzīst režisors Juris Rij-
nieks.  

Man, vīrietim, bija interesanti 
vērot, kā par skaudrajiem jo -
kiem saistībā ar  sievietes ķerme-
ni un tā “apkopšanu un saveša -
nu pareizajā stāvoklī” izrādes 
laikā sirsnīgi smejas pašas sie-
vietes. Skatītāju zālē vairākumā 
bija sievietes. Smējās, protams, 
arī vīrieši, bet sievietes izrādes 
tematika uzrunāja vistiešāk. Kā -
da skatītāja pēc izrādes sarunā 

ar aktrisi un režisoru jautāja, 
kādēļ Latvijas sievietēm ir tik 
augsts “ideālā skaistuma” stan-
darts, bet Zviedrijā sievietēm šā -
das prasības ir mazākas. Zane 
Daudziņa atbildēja - Latvijas    
sie vietes dzird, ka viņas ir ļoti    
skaistas. Ka Vācijā sievietes ģērb-
jas tā, kā Latvijā ietu sēņot. Šis 
priekš stats nemitīgi tiek atražots.

Tomēr izrāde mēģina lauzt 
uzliktās normas un rosina pa -
skatīties uz sevi no malas. Varbūt 
var un drīkst dzīvot citādi? Pēc 
izsmiešanās un paraudāšanas 
kādu sievieti Latvijā izrāde ie -
dvesmojusi dzīvot. Kāda cita sie-
viete izrādes laikā izgājusi pa 
durvīm - provokātīvie un ne -
saudzīgie joki var trāpīt dziļi. 

Latviešu skatītāji Zviedrijā  
balsoja par to, ka izrāde “Tāda   
es esmu” aicina mainīt savus 
priekšstatus un dzīvi. Nedomāt 
tik daudz par savu ārējo izskatu, 
neaizmirst savu patieso vērtību. 
Jo sievietes Latvijā ir stipras, 
gudras un spējīgas. Viņas ir vēr-
tība. Un, kā sacīja Zane Dau-
dziņa, “riepa” ap vēderu var  būt 
arī glābšanas riņķis, ja vien sie-
vietei piemīt humora izjūta un 
dzīvesprieks!” 

Latviešiem Zviedrijā izrāde 
bija arī labs dzīvās latviešu va -
lodas paraugs no Latvijas. “Tā ir 
dzīvā valoda, ko lietojam uz 
ielas. Un tā ir mazā stand-up 
teātŗa priekšrocība – parādīt to, 
kas notiek šeit un šobrīd,” sa -
runā ar skatītājiem Stokholmā 

atzina izrādes režisors Juris Rij-
nieks. Varbūt tas ir viens no va -
ja  dzīgākiem kultūras apmaiņas 
veidiem šobrīd - parādīt dzīvu 
latviešu valodu arī latviešiem 
citās pasaules valstīs. 

Jānis Rozenbergs

Zane Daudziņa
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1922. gada 10. novembrī Al -
sungā Jēkaba un Annas Dupa -
tu ģimenē piedzimst pirm-
dzimtais bērns Pēteris Antons. 
Ārpus Latvijas dzīvojošo lat-
vie šu katoļu garīgās aprūpes 
direktors emeritus monsin -
jors Pēteris Dupats atskatās uz 
90 mūža gadiem.

Monsinjora Pēteŗa Dupata 
kabatā joprojām ir rožukronis, 
un cita pēc citas tiek skaitītas 
die nai paredzētās lūgšanas. Šīs 
lūgšanas krelles sevī glabā noslē-
pumus par ieguvumiem un zau-
dējumiem viņa mūžā. 

Rožukroņa noslēpumi liecina 
arī par nodošanos un paļauša nos 
Dievam mūža gaŗumā. Tas, starp 
citu, ietveŗ dzīšanos apzi nāt un 
darīt labāko un to, kas nav mūsu 
spēkos, nolikt lūgšanā un doties 
tālāk. Tas ir dzīves veids, ko Pēte-
ris Dupats ir kopis un uzturējis, 
lai atrastu un ap  zinātu savu ai  ci-
nājumu. No šāda redzes vie dokļa 
Pēteŗa Dupata lielais jautājums ir 
bijis par to,  kā kristīgās ticības 
saturu izteikt konkrēti un ma -
nāmi savā laikā un tautā. 

1930. gadā Pēteris Dupats uz -
sāk skolas gaitas Alsungas pa -
mat skolā, tās turpina Liepājas 
lietiskās mākslas vidusskolā. Pā r- 
iet uz Aglonas ģimnaziju, bet tā 
tiek varmācīgi slēgta. Seko mā -
cības Kuldīgas Valsts ģimnazijā. 

Tieši no ģimnazijas Pēteris 
Dupats tiek mobilizēts vācu ar -
mijā un pēc Otrā pasaules kaŗa 
beigām nonāk amerikāņu gūstā 
Vācijā. Tiek pārvietots uz Cēdel-
gemas nometni Beļģijā.

Beļģijā arī tika piedzīvots pa -
aicinājums uz priesterību. Ne -
pie tika ar latviešu un vācu valo-
du, filozofijas studijas notika 
franču un flāmu valodā. Tomēr, 

Rožukroņa noslēpumi

darot, cik paša spēkos, un pārējo 
noliekot kā nastu rožukroņa 
krellēs, viņš soli pa solim gāja 
tā  lāk, līdz 1953. gada 12. aprīlī 
tika iesvētīts par priesteri. 

Kopš 1958. gada Pēteris Du -
pats kalpo ne tikai vietējās Bri-
seles draudzēs, bet arī latviešu 
katoļiem Beļģijā, Holandē, Luk -
semburgā un Francijā. Seko no -
mi nācija Anglijas, Vācijas un 
Zviedrijas latviešu katoļu ko -
pienu garīgai aprūpei. Savukārt 
1994. gada 24. septembrī Jānis 
kardināls Pujats ieceļ Pēteri Du -
patu par ārpus Latvijas dzīvo-
jošo latviešu katoļu garīgās ap -
rūpes direktoru. 

Lai arī Pēteŗa Dupata dzīves 
lielās rūpes bijušas veltītas lat-
viešu sabiedrībai, viņš ir dziļi 
ieaudzis beļģu sabiedrībā, un 
kādreiz tieši viņa personisko 
kontaktu dēļ Latvijai vērušās  
gan jaunas durvis, gan iejutīgas 
sirdis. Par šo darbu viņš nav 
sagaidījis pateicību, nav ar to 
dižojies, bet viņa padarītais ir 
apliecinājums, ka viņa ticības 
pārliecība ir izteikta, apzinot un 
darot to, kas katrā laikā un 

situācijā ir bijis iespējams. 
Starp citu jāmin, ka 1995. ga -

da 23. maijā Beļģijas karalis 
Alberts II par mūža ieguldījumu 
Pēterim Dupatam piešķiŗ bru-
ņinieka ordeni. 2001. gada 25. 
aprīlī par nopelniem Latvijas 
labā Pēteris Dupats tiek pago-
dināts ar Triju Zvaigžņu ordeņa 
zelta Godazīmi, bet 2002. gada 
25. februārī Romas pāvests Jā -
nis Pavils II viņu ieceļ par Svētā 
Krēsla kapellānu un piešķiŗ vi -
ņam monsinjora titulu.

 Pagājušajā gadā Peteris Du -
pats izbeidza aktīvo kalpošanu 
Baznīcā un devās atpūtā pie 
klosteŗu māsām Petites Soeurs 
des Pauvres Briselē. Tur viņš 
katru rītu pie altāŗa svin svēto 
misi un priecājas, ka Dieva tu -
vums ir piedzīvojams ik dienu 
no jauna. Viņš ir samierināts ar 
pasauli un uz to neskatās ar no -
žēlu, bet arī illūziju par pasauli 
viņam nav. Viņš nerunā par to, 
ka agrāk viss bijis labāk, bet ap -
zina šodienu un mēģina ar to 
tikt galā. Viņš ir piepildījis savu 
dzīvi ar uzticību Dievam. 

Normunds Kamergrauzis

“Tāds bijis mans mūžs,” saka monsinjors Pēteris Dupats Teklai Naglei

Madonā 19. oktobrī atklāja Baby Box (glābējsilīti) īpašā namiņā 
blakus slimnīcai. Remontdarbus un aprīkojumu financēja (Ls 14 000) 
Pēteŗa Avena Labdarības fonds „Paaudze”. Madonas glābējsilīte ir sestā 
vieta bērna dzīvībai Latvijā. Baby Box  darbojas Rīgā, Liepājā, Dau-
gavpilī, Ventspilī un Rēzeknē, kur jau ievietoti 19 mazuļi. Lielākā daļa 
bērniņu jau ir oficiāli adoptēti. Drīzumā plānots  glābējsilīti satvērt arī 
Valmierā.

Daugavpilī divas nedēļas uzturējās Magdeburgas delegācija no 
Vācijas, kuŗas mērķis bija iepazīt pilsētas pieredzi sociālajā sfairā un 
darbā ar jaunatni. Viesi bija īpaši pārsteigti par vietējo iedzīvotāju at -
saucību un viesmīlību. Viņus ieinteresēja visām iedzīvotāju grupām 
paredzētās brīvā laika pavadīšanas programmas, kuŗās  piedalās īsti 
entuziasti, kuŗi ne tikai veic savus tiešos darba pienākumus, bet darbā 
ar cilvēkiem ieliek visu sirdi.

Liepājas Universitāte  19. oktobrī uzņēma ES izglītības program-
mas Erasmus apmaiņas studentus, augstskolu ārzemju sakaru daļu un 
viesaugstskolu studentu pārstāvjus no Daugavpils universitātes, Vents-
pils augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, lai veici-
nātu un stiprinātu reģionālo augstskolu sadarbību. Erasmus ir viena no 
populārākajām studentu apmaiņas programmām Eiropā, kas piedāvā 
studijas ārzemēs.

Jelgavā 2. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē svi-
nīgi atvērs modernāko veterināro klīniku Baltijas valstīs. Tās celtnie-
cībā ieguldīti 3 228 848 lati. Uzbūvēta jauna lielo un mazo dzīvnieku 
klīnika ar stacionāru, kā arī rekonstruēts vecais klīnikas korpuss.           
Šeit praktizēsies LLA Veterinārmedicīnas fakultātes studenti. Modernā 
klīnika būs atvērta visu diennakti. 

Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejā no 15. oktobŗa darbu 
uzsākusi zupas virtuve. Ar labdarības fondu „Ziedot.lv” parakstīts sa -
darbības līgums par financējuma piešķiršanu programmā „Kopgalds – 
siltas maltītes atbalsts”. Financējumu piešķīruši „Rimi Latvija”, Borisa 
un Ināras Teterevu fonds, uzņēmums „Pumpuri”. Brīvprātīgie jaunieši 
pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem dalīs siltu zupu.

Rēzeknē 12. un 13. oktobrī notika izstāde/gadatirgus „Rēzeknes 
uzņēmējs”,  pulcējot dažādu nozaŗu uzņēmumus un amatniekus no 
Latgales. Rēzeknes dome godināja labākos uzņēmumus. Apbalvoja      
arī lielāko nodokļa maksātāju un iedzīvotāju balsojumā par populā-
rāko atzīto Rēzeknes gaļas kombinātu. 

Rēzeknes pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja kvasa ražotnes 
būvniecību pilsētā. Kopējā platība būs 650 kvadrātmetri. Būs ne vien 
ražošanas telpas, bet arī tirdzniecības – degustācijas zāle. Vietējiem ie -
dzīvotājiem būs  jaunas darba vietas. 

Jelgavā 31. oktobrī notiks konference „Tūrismu raksturotāji  rādī-
tāji un veiksmes stāsti Zemgalē”. Interesenti aicināti doties Jelgavas 
pilsētas iepazīšanas ekskursijā „Izzini Jelgavu!”. Konferencē  paziņos 
uzvarētājus akcijā „Brīvdienu maršruti pa Zemgales laukiem”, kas 
no risinājās no šā gada 1. maija līdz 28. oktobrim.

Jēkabpilī 9.novembrī notiks patriotisks sarīkojums „Latvijas ka -
ŗavīrs laikmetu griežos”, ko rīko Latvijas Ģenerāļu klubs sadarbībā ar 
Rekrūtēšanas un jaunsardzes centru, Zemessardzes 56. kājnieku batal-
jonu. Paredzēta Ģenerāļu kluba pārstāvju tikšanās ar skolu jaunatni, 
piemiņas koku stādīšana, Krustpils kultūras namā filma par kaŗavīru 
ikdienu starptautiskās operācijās, koncerts, kā arī lāpu gā jiens un ziedu 
nolikšana pie pieminekļa „Kritušajiem par Tēviju”. 

Vecgulbenes muižā notika desmitā Baltijas valstu lauku sieviešu 
konference, ko rīkoja Latvijas lauku sieviešu apvienība. Piedalījās 
apmēram 120 dalībnieces no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Ventspils Kultūras centrā notika tradicionālie Folkloras svētki, 
kas veltīti Krišjāņa Barona jubilejai. Sarīkojuma tematika katru gadu 
mainās. Šoruden svētki saistīti ar vasarā notikušo starptautisko folk-
loras festivālu Baltica.

 Valmieras pilsētas Kultūras centra telpās notika Veselības minis-
t rijas un Rīgas vingrošanas kluba “DCH studija” organizēta trīs 
stundas ilga bezmaksas nodarbība senioriem. Tās dalībnieki ne tikai 
kārtīgi izvingrojās, bet arī saņēma illustrātīvu materiālu, kuŗā sakopoti 
visi nepieciešamie vingrinājumi, kā arī cita ar veselību saistīta infor-
mācija.

Latvijā pazīstamā režisore Dita Balčus ar ģimeni nolēmusi at - 
  jau not Ziemeru pili Alūksnes novadā. Savulaik šī pils bijusi slavena ar 
saviesīgiem sarīkojumiem. Ballēm krāšņuma un apmeklētības ziņā 
nevarēja līdzināties  neviens cits nams tuvākajā apkārtnē. Atjaunot       
pili nav iespējams bez iedzīvotāju līdzdalības. Tāpēc tiks rīkots forums 
“Vēlmes un idejas, attīstot Ziemeru pili kā kultūras un sabiedriskās 
aktīvitātes centru”.

Simtiem cilvēku 19. septembrī Valmierā atvadījās no leģendārā 
teātŗa režisora Oļģerta Krodera. Viņš aizgāja mūžībā 91 gada vecumā. 
Atvadīšanās ceremonijā piedalījās arī kultūras ministre Žaneta Jaun-
zeme–Grende, Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa un eksprezidents 
Valdis Zatlers.

 Liepājā otro darba sezonu uzsākusi mencu fileju ražotne, taču tās 
sākums nav iepriecinošs. Zvejniekiem nav mencu loma. Mencu fileju 
galvenokārt eksportē uz Zviedriju un Poliju. Pirmajā darba sezonā 
apgūtas ražošanas iekārtas un apmācīti darbinieki. Šogad darbs būšot 
krietni ražīgāks, lai gan viss atkarīgs no mencu nozvejas apjoma.

Jau otro gadu Starptautiskās Dzīvnieku aizsardzības nedēļas ie-
tvaros Liepājas 15. vidusskolā tika organizēta labdarības akcija - sazie-
dot dzīvnieku barību bez mājas palikušajiem Liepājas Dzīvnieku pa-
tversmes iemītniekiem. 

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 4. Vienas dzimtas 
monarchi, kas nomainās troņa 
mantošanas secībā. 7. Gaujas 
pieteka. 8. Francijas karaļu di -
nastija (1328-1589). 9. Pilsēta 
Spānijas austrumos. 10. Karpu 
dzimtas zivs. 11. Pazemes eja. 
13. Turku kareivji. 18. Senlaiku 
lielkalibra šautene. 21. Valsts 
galvaspilsēta Afrikā. 23. Dafnes 
di Morjē romāns. 24. Pērkona 
dievs seno skandinavu mītolo-

ģijā. 25. Neieredzēt. 26. Dažādu 
iežu zvirgzdi. 28. Norvēģu rakst-
niece (1882-1949). 29. Sievas-
brālis. 34. Novada centrs Lat -
vijā. 35. Mobilo tālruņu sistēma. 
37. Aiviekstes pieteka. 38. Haiti 
salas spāniskais nosaukums.      
39. Aptvert. 40. Apdzīvota vieta 
Bro  cēnu novadā. 41. Kavalerijas 
apakšvienība. 

Stateniski. 1. Apstrādāts dārg-
akmens ar reljefu attēlu. 2. Ti -

kumiska. 3. Trauki tējas dzerša-
nai Vidusāzijā. 4. Pilsēta Šveices 
austrumos. 5. Iepriekšējs maksā-
jums. 6. Ierīce skaņas pastipri-
nāšanai. 12. Naudas vienība 
Albānijā. 14. Apdzīvota vieta 
Viļakas novadā. 15. Rīks izkapts 
asināšanai. 16. Franču filozofs 
(1713-1784).  17. Somu pirts. 19. 
Svēts putns senajā Ēģiptē. 20. 
Angļu polārpētnieks (1868-
1912). 22. Sīka monēta Laosā. 
23. Augstskola Rīgā (abrev..).     
27. Blīvs lina vai kokvilnas au -
dums. 30. Valsts galvaspilsēta 
Centrālajā Afrikā. 31. Apdzī -
vota vieta Ilūkstes novadā. 32. 
Radiolokācijas ierīce. 33. Straujš 
ātruma palielinājums sportā.   
35. Ielejas ar stāvām nogāzēm. 
36. Jūrmalas pilsētas daļa. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 40) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Aspazija. 4. Pa -
kalpot. 10. Tīksme. 11. Balti. 12. 
Atcere. 13. Lietuvietis. 15. Rainis. 
16. Sapals. 17. Lielupe. 21. Kom-
p  rese. 22. Sholasts. 23. Piramīda. 
25. Fasētava. 28. Simtais. 29. 
Krauja. 32. Skatīt. 34. Skepti-
cisms. 35. Tveice. 36. Oboja. 37. 
Līksts.38. Tiepties. 39. Latviete. 

Stateniski.  1. Aktieris. 2. Pa -
kavi. 3. Inesis. 5. Klanis. 6. Piesta. 
7. Tiesisks. 8. Taburete. 9. Atli-
kums. 13. Lietpratējs. 14. Sarkas-
tisks. 17. Lielīgs. 18. Egoists. 19. 
Koris. 20. Otava. 24. Apmātība. 
25. Francija. 26. Sakratīt. 27. Sa -
tiksme. 30. Abrene. 31. Akmeņi. 
32. Smelgt. 33. Taisne. 
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Ar fotografēšanu no  -
darbojies pēdējos 20 
gadus, dokumentējot 
kultūras notikumus Mi -
nesotas latviešu sabied-
rībā. Viņa foto publicēti 
arī Laikā. Rīkojis kul-
tūras apmaiņu starp lat-
viešiem Latvijā un ASV, 
šobrīd aktīvi darbojas 
Minesotas Latviešu kon  -
certapvienībā.

Fotografijas tapušas 
izrāžu laikā, lietojot di -
gitālās fotografijas tech-
noloģiju. Viena no vad-
līnijām fotogra fē šanas 
procesā bijusi mēģinā-
jums uztvert ne tikai 
aktieŗu spēli, bet arī 
lugas raksturu, vienlai-
kus mēģinot atbildēt uz 
jautājumu – vai lat vietis, 
dzīvojot citā kul tūrvidē, 
var saskatīt to, ko gri-

bējis atklāt aktieris, kuŗa pie-
redze sakņojas Latvijas kultūrā.

Izstādē aplūkojamas foto gra-
fijas no septiņām Latvijas teātru 
viesizrādēm Mineapolē laikā no 
2006. līdz 2011. gadam.

L.K.
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Rudens sezonu Losandželosas 
latviešu sabiedriskā centrā sākot, 
22. septembrī notika talka, lai 
sakoptu namu un tā territoriju. 
Informācija vairākkārt tik izsūtīta 
dažādos veidos, un atsaucība 
šo reiz bija lielāka – ieradās 32 
pieaugušie. Pērn uz talku atnāca 
tikai septiņi cilvēki. Latviešu 
nams ir liels un tīrāmo telpu 
daudz, ne visus ieplānotos dar-
bus izdevās paveikt. Talcinieki 
strādāja godam un centīgi. Vī -
riem nebija viegli apgriezt bu -
genviliju krūmus un notīrīt na -
ma jumtu, jo āra temperātūra 
todien pārsniedza 100oF. 

Losandželosas latviešu skolas 
vecāki, skolēniem palīdzot, tīrīja 
klašu telpas un gaiteņus. Tika 
pārkrāsots arī nama gaitenis, 
sakārtota un pārkrāsota aktieŗu 
ģērbtuve aiz skatuves. No patālā 
Apelsīnu pagasta ar motocikliem 
uz talku atbrauca Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā dr. 
Juris Buņķis un viņa draugs, 
juvelieris Berijs Pētersons. Abi 
strādāja, spēkus netaupīdami, bet 
vai tad plastiskam chirurgam un 
juvelierim nav jāsaudzē rokas? 
Juris Buņķis visiem talciniekiem 
izmaksāja alu. Nākamreiz arī ci -
tiem ieteicams aicināt līdzi drau-
gus, jo namā darāmā ne   trūkst, 
turklāt strādājot iespējams iepa-
zīties un sadraudzēties. Ne viens 
vien te atradis savu otru pusīti. 

Saimnieces Liene Linde un 
Dace Taube ne tikai iztīrīja vir-
tuves, bet arī ziedoja talciniekiem 
pusdienas.

Valdis un Vita Volkovski talkas 
dienā sāka remontēt skatuves 
priekšējo daļu. Viņiem bija palīgi, 
bet darbu vienā dienā paveikt 

Losandželosas latvieši uzpoš sabiedrisko centru
un svin nama 39. gada svētkus

neizdevās, skatuves pārbūves dar  -
bus viņi turpināja arī pēc talkas. 

Nama pārvaldes sekretāre 
pirms talkas lūdza atsūtīt ziedo-
jumu, ja talkā piedalīties nav 
iespējams. Saņemti vairāki zie-
dojumi, taču jumta un vēsinātāja 
remontam ar tiem nepietiks. 

spējīgs, darbīgs un apzinīgs 
pārvaldnieks – Einārs Kalvāns. 
Vēlam Eināram izturību un 
pacietību!

Nākamā sestdienā, 29. sep tem-
brī, notika nama 39. gada svētki. 
Šiem svētkiem vienmēr ir kāds 
temats – esam tēlojuši kaubojus 

Īsu uzrunu teica nama pār-
valdes priekšnieks Aivars Jeru-
manis, uzsveŗot, ka šī ir tikai 
ieskaņa 40. gada nama svētkiem. 
Nākamgad apaļajā jubilejā 
priekš nesumus sagatavot aicinās 
skolas audzēkņus, teātriniekus, 
dziedātājus un dejotājus, kuŗi 

pīrāgiem. Aizklāti balsojot, ap -
meklētāji par labākajām pīrāg-
meistarienēm atzina Sandru 
Gulbi Puķēnu un Endiju Da  m-
rozi. Taču visu laiku labākā pī  -
rāgmeistara tituls tika piešķirts 
Tamārai Kalniņai, jo viņa ga  -
diem ilgi cepusi pīrāgus un 
plātsmaizes visai Dienvidkali-
fornijas latviešu saimei. Svētku 
apmeklētāji Tamāru sumināja 
ar ilgām ovācijām, kas negribēja 
rimties. Pīrāgmeistari saņēma 
priekšautu un pavāra cepuri, uz 
kuŗas izšūts tituls – „Pīrāgmeis-
tars 2012”.

Svētkos notika izloze, kuŗā 
puse no laimesta tika ziedota 
latviešu namam, Ilze Nagaine un 
Endija Damroze pārbaudīja ap -
meklētāju redzi – vairākās vietās 
atradās redzes pārbaudes tabulas 
ar šifrētu vēstījumu. Darbojās 
Noras Mičules zīlēšanas salons, 
un klienti stāvēja rindā, jo ikviens 
par vienu nieka dolaru vēlējās 
uzzināt ,,nākotni nezināmo”. 
Visus ienākumus Nora Mičule 
ziedoja namam. Pēc vakariņām 
novusa un pokera spēlētāji uz -
rotīja piedurknes, un spēlīte gāja 
vaļā līdz pusnaktij. Mūziku at -
skaņoja meistarīgais dīdžejs Lau-
ris Lauriņš. Nama svētkos iera-
dās vairāk nekā 70 dalībnieku. 
Losandželosā ir diezgan daudz 
neseno iebraucēju, kuŗi darbojas 
nama pārvaldē, iestājušies Dien-
vidkalifornijas latviešu biedrībā, 
draudzē, dzied korī, dejo tautas-
deju kopā „Pērkonītis”. Viņi visi 
novērtē Losandželosas latviešu 
sabiedriskā centra cēlāju pūles 
un labi apzinās, ka nams ir viņu 
otrās mājas. 

A.M.

Daļa Losandželosas latviešu nama 39. gada svētku dalībnieku
Gada laikā namā sakrājušies 

visādi atkritumi un krāmi. Tie 
tika izmesti vai nodoti ziedoju-
mu vākšanas organizācijām. 

Nama pārvaldes priekšnieks 
Aivars Jerumanis talkas dienā 
paspēja pārraudzīt darbus, no  -
fotografēt talciniekus un krietni 
pastrādāt. Par savu pašaizlie-
dzī go darbu viņš pelnījis vis-
lielāko uzslavu. 

Kopš augusta namam ir jauns 

un indiāņus, arabus, vāciešus 
Octoberfest laikā, atkal iejutušies 
pārvietoto personu lomā. Šoreiz 
apmeklētāji tika aicināti ieras-
ties ar neparastām, jocīgām vai 
īpašām acenēm, un jau pulksten 
četros sanāca krietns bariņš gan 
ar, gan bez acenēm. Pie durvīm 
bija novietota redzes pārbaudes 
tabula, ko rūpīgi pētot, varēja 
izlobīt paroli, bez kuŗas namā 
neviens netika ielaists. 

namu mēģinājumiem izmanto 
bez atlīdzības. 

Saimnieces Sandra Gulbe Pu -
ķēna un Vita Volkovska bija 
papūlējušās, un mielasts viņām 
izdevās uz goda. Netrūka nenie-
ka, un ikviens varēja pieēst pilnu 
vēderu. Taču bija jāpataupa vieta 
saldēdienam. Jau laikus bija iz -
sludināts ābolpīrāgu konkurss, 
un nama zālē uz pagaŗa galda 
rindojās paplātes ar dažādiem 

No 9. oktobŗa Dailes teātra 
Mazās zāles fuajē apskatāma 
Valža Miķelsona (ASV) foto 
izstāde, kuŗā apkopotas fo   to-
grafijas, kas tapušas Latvijas 
teātŗu viesizrāžu laikā ASV.

Valdis Miķelsons dzimis Rīgā 
1928. gadā. Pamatskolu beidzis 

Valža Miķelsona
foto dzimtenē

Izbraukums parkā

Latvijā, latviešu ģimnaziju ab -
solvējis Blombergā (Vācijā), 
studējis mechāniku, fiziku un 
matēmatiku Bonnas un Mine-
sotas universitātēs. 38 gadus 
strādājis Minesota Mining & 
Manufacturing Company cen-
trālajā pētniecības laboratorijā. 

Ar Pļaujas svētkiem pēc 
Floridas karstās vasaras arī pie 
mums atnāca rudenīgākas gaisa 
vēsmas. Nevaram lepoties ar 
lapu krāsu bagātību, bet dabā 
var atrast krāsas, kas atgādina 
rudeni. Tā mūsu draudzes 
Pļaujas svētku svētbrīdī Latvie-
šu biedrības namā telpu rotāja 
bagātīgs lapu košums no Artura 
Gerharda dārza. 

Nedēļu vēlāk, 13. oktobrī, 
Daugavas Vanagu apvienības 
aicinājumam atsaucās 43 tau-
tieši, un ar priecīgu prātu 
ieradās War Veterans Memorial 
parkā. Šī tradicija mums pastāv 
jau 26 gadus, kad pulcējamies 
ierastā nojumē, kas ieskauta 
palmām un citiem zaļumiem. 
Jauki bija sastapties un pārrunāt 
aizvadītās vasaras notikumus. 
Mūs iepriecināja izcila viešņa – 
tikko 101 gadu sasniegusī Herta 
Donis kundze, kuŗu sirsnīgi 
suminājām.

Daugavas Vanagu apvienības 
priekšnieks mācītājs Aivars 
Pelds apsveica visus klātesošos 
un atgādināja, ka 1944. gada 13. 
oktobrī Rīgu ieņēma sarkanā 
armija, un tā paša gada septembŗa 
pēdējās dienās un oktobŗa 
sākumā norisinājās sīvas kaujas 

Mores pagasta apkārtnē, kur 
19. divīzijas leģionāri cīnījās 
pret milzīgu krievu pārspēku. 
Izmisīgajās cīņās krita liels 
skaits latviešu kaŗavīru, bet 
daudzkārt lielāks bija krievu 
kritušo skaits. Šīs cīņas deva 
iespēju daudz bēgļiem paglāb-
ties no sarkanās varas un izkļūt 
brīvībā. Mēs vienmēr noliecam 
galvas, šos varoņus godinot. 
Mārīte Prāvs pastāstīja par šīs 
vasaras Latvijas apciemojumu, 
kad viņa nogādāja mūsu ap -
vienības līdzekļus palīdzībai 
slimajiem leģionāriem. Paldies 
Mārītei par svētīgo darbu!

Cītīgi parkā rosījās Pēteris 
Ozols ar palīgu Māri Prāvu, 
cepot desiņas, bet vanadzes 
uzkarsēja jau iepriekš sagatavo-
tos skābētos kāpostus. Atnācēji 
arī paši bija atnesuši „groziņus” 
ar labumiem, un svaigā gaisā 
viss garšoja lieliski.

Kā parasti, kur pulcējamies, 
tur atskan dziesmas. Pētera 
Ozola ģitaras pavadījumā mūsu 
dziedāšana pieskandināja jauko 
parka stūrīti, kuŗā atkal vēla-
mies pulcēties nākamā gadā.

Skaidrīte Prince

Valdis Miķelsons izstādes atklāšanā kopā ar dēliem (pa labi) Ivaru un Ralfu 
(pa kreisi)
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V Ē S T U R E S  D R A U G I E M

Turaidas pilī archaioloģiskās 
izpētes laikā atrasts smalki 
izstrādāts, fragmentārs bronzas 
priekšmets ar iegravētu lāča 
figūru un tam riņķī uzrakstu 
Clavs. Šis priekšmets neapšau-
bāmi ir fragments no kāda vīrieša 
personīgā zīmoga spiedņa, uz kuŗa 
attēlots kādas dzimtas he  raldis-
kais simbols un daļa no vār  da. 
13. gadsimtā tie pārsvarā bija iz  -
gatavoti no dzeltena dabiska vas  ka, 
bet 14.–16. gadsimtā lietoja arī 
īpašas krāsas vasku vai zīmoglaku 
– bruņinieku kārtas piederīgie 
lietoja zaļus, domkapituls – melnus, 
Rīgas archibīskaps – sarka nus zī -
 mogus. Tiek uzskatīts, ka pēc nā  v   es 
personīgie zīmogu spiedņi tika 
iznīcināti. Iespējams, arī Tu  raidā 
atrastais bronzas spiednis tika 
sabojāts speciāli, un nošķeltā mala 
ir zobena (?) cirtiena pēdas. Tu  -
raidas zīmoga spiedni rotā lāča 
figūra, kas kā ģerboņa sa   stāvdaļa 
raksturīga vairākām Li  vo nijas 
dzimtām 14.-17. gad simtā, bet 
tieši šādā veidā – tikai vienai. Jā  -
domā, ka zīmogs pie  derējis kādam 
Klāvam Tolkam (Clavs Tolck) 

Tolki, saukti Engelkes, bija va  -
saļu dzimta Rīgas archibīskapijā 
14.-16. gadsimtā. Dzimtas lēņi – 
Vestienas un Tolka muižas – at -
radās archibīskapijas latviešu galā 
Ērgļu pilsnovadā. (Pils Ērgļos 

Tolku senči
pirms krusta kaŗiem bijusi senās 
Jersikas karaļvalsts Nigastes pils-
novada centrs.) Šis novads 1452. 
gadā nonāca Rīgas virsbīskapa 
vasaļa Tīzenhauzena pārval dī-

Viņi lūdza archibīskapu apstip-
rināt mirušā Tolka mutvārdu 
testamentu, kas arī tika izdarīts. 
Par Klāva Tolka, saukta Engelkes, 
darbību Rīgas archibīskapijā un 
saistību ar Turaidu vēstures avotos 
rakstītas ziņas nav saglabājušās. 
Kāds Klāvs Tolks 15. gadsimta 
beigās darbojās Vācu ordeņa ze -
mēs Ziemeļigaunijā, bet tur dzī-
vojošie Tolki lietoja citu ģerboni, 
uz tā nebija attēlots lācis. Viens 
no Kristofera Tolka dēliem kādā 
1544. gada dokumentā saukts 
Tewes Dolck. Varbūt tā ir vārda 
Klāvs kļūdaina rakstība? Nav 
zināmi viduslaiku dokumenti ar 
Vidzemes Tolku zīmoga nospie-
dumiem. Vēstures gaita nebija 
labvēlīga Tolku dzimtai, kuŗas 
īpašumi izputēja Livonijas kaŗa 
laikā (1558-1582), bet vairāki ģi  -
menes locekļi nokļuva gūstā 
Krievijā. 17. gadsimtā kāds Hel -
mins fon Tolks, saukts Engels, 
mēģināja Kurzemes un Zemgales 
her cogistē pamatot savu dižcil-
tību, bet neveiksmīgi. Tolki neie-
kļuva Kurzemes dižciltīgo dzimtu 
matrikulā. Helmina vēstule 1641. 
gada 7. septembrī ar dzimtas he -
raldisko simbolu – lāci – sarkanā 
lakas zīmogā saglabāta Latvijas 
Valsts vēstures archīvā. (Tiktāl iz -
vilkumi no Turaidas mūzej re  zer-
vāta galvenās speciālistes Vijas 

Stikānes raksta „Siguldas Avīzē” 
2011. gada janvārī)

Varam secināt, ka augšminētā 
Tolku dzimta ir izzudusi un 
Kurzemes Tolku pēcnācēji nevar 
pretendēt uz dižciltīgo stāvokli. 
Vēl viena saite ar Tolku senčiem 
ir 17. gadsimta Vidzemes kartes, 
kuŗu sagtavošanā 1688.-1770. 
gadā piedalījies zvērināts mēr-
nieks Eberhards Tolks. Viņa dar-
bība ir labi dokumentēta 1996. 
gadā izdotajā Latvijas valsts vēs-
tures archīva izdevumā „Vid ze mes 
kartes. 17. gadsimts”. Abas Tolku 
muižas ir saglabājušās līdz mūs-
dienām. Par Tolkas muižu jau-
nākās ziņas: nekustamā īpašuma 
izsole „Tolkas muiža”, Vestienas 
pag., Madonas nov., kadastra nr. 
7096 001 0023; „Latvijas Vēst ne sis” 
2011. 15. 03. Vestienas muiža pir-
mo reizi vēstures avotos minēta 
1452. gadā, tā saukusies „Hein-
richa Tolka muiža pie apcietinā-
juma”. Vestienas pagasts izvei do jās, 
apvienojot Vestienas, Tolkas, De -
 vēnas un Viesienas muižu zemes. 
No 1960. gada Vestienes muižā 
darbojas Vestienas pamatskola. 

Autora vecākais zināmais sen-
cis Jānis Tolks vecākais dzimis 
apmēram 1835. gadā un dzīvojis 
Tulku namelī pie Slamstu stacijas 
uz Liepājas-Rucavas šaursliežu 
dzelzceļa līnijas. Viņš it kā bijis 

namdaris. Precējies ar Katrīnu, 
un viņiem bijuši pieci bērni, no 
kuŗiem vecākais Jānis Tolks sen. 
ir šī rakstiņa autora vectēvs. Jāņa 
vecākā bērni ir ieprecējušies Pū -
sēnu, Aniķu, Ratnieku un Kinka-
Steindāl ģimenēs. Viņu apzinātie 
pēcnācēji dzīvo Vinipegā, Mel bur -
nā, Liepājā, Grobiņā un Saldū.

Valsts archīvā Rīgā atrodams 
ieraksts, ka 1816. gadā no Bārtas 
muižas uz Liepāju pārcēlies 
Johans Tolks, dzimis 1761. gadā, 
galdnieks, vācietis, ar sievu Kat-
rīni, dzimušu 1783. gadā, latvieti, 
un bērniem: Georgu, dz. 1806. g.; 
Luizi, dz. 1906. g.; Līzi, dz. 1909. 
g.; Johanu, dz. 1912. g. un Šarloti, 
dz. 1912. g., jo viņš „uguns ne  -
laimē pazaudējis pasi”. Par viņu 
cita informācija būtu jāmeklē 
vācu amatnieku sarakstos Lie -
pājā. No šiem Tolkiem varbūt 
cēlušies Tolki, kam piederēja 
nami Jūras ielā 36-38 un Graudu 
ielā 23. Nav atrasti dokumenti, 
kas norādītu autora Tolku dzim-
tas sakaru ar Johana Tolka dzim-
tu. Tā kā Tolks ir vācu uzvārds, 
tad, iespējams, tam ir kāds sakars 
ar Tolku ciemu Ziemeļvācijā.

Mūsdienu datoru laikmetā 
kāds „tolcēns” varētu visus šos 
galus sasiet kopā.

Jēkabs Ziedars
Melburnā

jumā, un no šī laika Tolki bija 
varenās un bagātās Tīzenhauzenu 
dzimtas apakšvasaļi. Par spīti pie -
zemētajam apakšvasaļa statusam, 
Kristofers Tolks no Tolka muižas 
16. gadsimta 30. gados ieņēma 
no  zīmīgus amatus Rīgas archibīs-
kapijā. Viņš piedalījās landtāgos, 
vasaļu sapulcēs, tiesās un zemes 
pārvaldē, bija archibīskapa pa  -
dom nieks. 1538. gada 2. augustā 
Turaidā pie archibīskapa Tomasa 
Šēninga (1528–1539) ieradās Kris-
tofera atraitne kopā ar Gulbenes 
pārvaldnieku Johans Butleru un 
aizbildni Andreasu Bukholcu. 

Ievada vietā
Jūsu avīzei rakstu pirmo reizi, 

tomēr nevarētu teikt, ka esmu 
sveša. Esot Bostonā veselu nedēļu, 
man bija visai interesanti lasīt 
jūsu laikrakstu, kas katru nedēļu 
iegulstas Vijas Lincis (un šim uz -
vārdam tā arī jābūt rakstītam!) 
pasta kastītē. Domāju, ka varētu 
būt interesanti lasīt rakstu, kas 
apgriezts kājām gaisā. Tas nav 
apraksts par to, kā kādam gājis 
3x3 nometnē vai citā aktīvitātē, ko 
organizē latviešu kopiena ASV 
vai latviešu organizācijas Latvijā, 
bet gan par to, kā mums, no Lat-
 vijas atbraukušiem, taču ne polī-
tiskiem, ne ekonomiskiem, ne citu 
apstākļu bēgļiem, gāja Bostonā. 

Man ir 35 gadi, un savā mūžā 
neesmu redzējusi ne kaŗu, ne 
zemestrīci, ne orkanu, tomēr tas 
nenozīmē, ka neesmu redzējusi 
nepatikšanas. Un tās pienāk, ne  -
ko nesakot, noteikti jau ziniet 
paši, kā tas ir. Mūs abas ar sadar-
bības partneri Baibu Ciekuri, ar 
kuŗu esam izveidojušas uzņēmumu 
11D, kas piedāvā trīsdimensio-
nālu tāfeli skolām, ar kuŗas palī-
dzību bērni var apgūt ģeometriju, 
ielūdza uz Vispasaules izgudrotāju 
un uzņēmēju forumu Bostonā. 
Neiedziļinoties visos sīkumos, 
teikšu – mums viss bija nokār-
tots, un ilgi gaidītā došanās uz 
Bostonu varēja notikt. Tomēr 
manu prātu nomāca viena ne vi  -
sai patīkama doma – kur ap   mes-
ties veselu nedēļu. Rakstīju uz 
vairākām pusēm, atbildi nesaņēmu, 
un garastāvoklis pasliktinājās ar 
katru dienu. Kaut gan nevienu 

Vija-dzija 
jeb par jauniegūto māsu Bostonā

mirkli manī nepavīdēja doma, 
ka mums neizdosies, tomēr bija 
pasmagi iedomāties, ka varētu 
palikt bez pajumtes veselu nedēļu. 
Teiksiet – viesnīcas. Bet mēs tās 
vienkārši nevarētu atļauties.

Sarunā ar savu kollēģi un labu 
draudzeni Intu Šimansku no  skaid-
rojām, ka ir vēl viena iespēja, ko 
var pamēģināt – izmantot korpo-
rācijas Daugavietes kontaktus un 
uzrakstīt Inārai Šubergai. Nebija 
ilgi jāgaida, un e-pasts no Ināras 
informēja, ka mūs pie sevis ar 
prieku gatava uzņemt Vija Lincis, 
kas vadījusi Daugavas vanadzes. 

Un tagad
sākas īstais stāsts

Ielidojām Bostonā un devā-
mies uz autobusu, kas ved uz 
Braintree staciju. Biju pierakstī-
jusi visas autobusu pieturas, Bos-
tonas rajona nosaukumu un ad  -
resi, kur dzīvo Vija, bet pirms 
braukšanas domāju, ka labāk 
tomēr piezvanīt, lai nebūtu tā, ka 
uzkrītam kā sniegs uz galvas 
vasaras naktī. Telefonu pacēla 
kundze, bet nevarēju noteikt, cik 
viņai gadu. Biju pārsteigta – viņa 
runāja skaidrā latviešu valodā, 
mie  rīgā tonī, no viņas staroja 
smaids. Kad noliku tālruni, mani 
pārņēma savādas sajūtas. Likās 
tik savādi, ka pilnīgi nezināms 
cilvēks ir piekritis savās mājās 
uzņemt divas latviešu meitenes 
un pieņēmis lēmumu, neliekot 
uz to gaidīt vairākas dienas, bet 
gan atbildot uzreiz. Situācija pa -
tiesi bija aizkustinoša, droši varēju 
sākt raudāt. Nez vai kuŗš katrs 

cilvēks paņemtu pie sevis nakšņot 
svešus ļaudis, jo zināt jau nevar, 
var gadīties visādi. Tomēr Vija 
ne  nobijās, jo, kā bija iespēja pār-
liecināties, viņa ir īpašs Cilvēks, 
ar lielo burtu. Tas izsaka viņas 
būtību, tas izsaka viņas dinamismu 
un azartu, vēlmes un pozitīvo 
starojumu, ko viņa izraisa katrā 

baznīcu, kuŗā notika pensionāru 
biedrības ikmēneša tikšanās, tajā 
mūs cienāja ar biešu zupu un 
torti, kā arī pašceptu maizi. Kļuva 
silti ap sirdi, kad mācītājs dzie-
dāja dziesmu, kuŗu atdzejojusi 
Lidija Bērziņa „...lai gaišs ceļš tek 
tev pretī, lai tavās burās vienmēr 
dzied vējš, lai saules stariņš tev 

Vija katru dienu aizveda mūs 
līdz vilcienam un vakarā sagaidī-
ja mājās. Un viņas stāsti – neno-
gurusi viņa atbildēja uz ikvienu 
mūsu jautājumu, stāstīja savas 
atmiņas par kaŗa gadiem un dzī-
ves skolu, ko ieguvusi, pārceļo-
ties uz svešu zemi 1951. gadā 
kopā ar saviem vecākiem, vec-
māmiņu un brālīti. Es ieraudzīju 
citu viņas likteni tik detālizēti, it 
kā pati ietu šo ceļu... un tas liek 
kļūt bijīgam un paust cieņu pret 
šo izturību un dzīvotgribu. Ja 
man jānosauc kāds personāžs, ar 
kuŗu varētu salīdzināt Viju, to 
nav iespējams izdarīt, tāpēc ķēros 
pie savām dzejnieces dotībām un 
sacerēju par viņu dzejoli. Šo dze-
joli ierakstījām Vijas viesu grā-
matā. Ļaušu jums visiem tajā 
ieskatīties bez viņas atļaujas, bet 
tas īsā esences veidā sniegs pre-
cīzu priekšstatu par viņu – mūsu 
jauniegūto māsu Bostonā.

Vija kā dzija
Divi tūkstoši divpadsmitais gads bija.
Mūsu dzīvē ienāca Vija.
Vija, tik saulaina un silta,
Vija kā dzija – krāsaina un dziļa! 

Izsakām milzīgu paldies vi  -
siem, kas mums palīdzēja, bet jo 
īpaši Vijai, kas atvēra savas mājas 
durvis un dāvāja savu draudzību.

Rasma Pīpiķe,
Kaugurciemā, Jūrmalā

P.S. Vija, esam uzsākušas dar -
bu, plānojot Tavu ceļojumu pa 
Latviju. Gaidām.

No kreisās: Baiba Ciekure, Vija Lincis un Rasma Pīpiķe
savā stāstā, domā un visā, ko dara.

Es viņu pieņēmu uzreiz, un 
viņa pieņēma mūs. Brīžiem radās 
sirreāla sajūta, kaut vai brīdī, kad 
Vijas dārzā ieraudzīju ziedam 
laškrāsas dāliju. Tā ir mana mīļā-
kā dāliju krāsa, un tieši tāda zied 
manas vīra omes dārzā. 

Vijai ikdiena bija pilnīgi izjaukta 
– savas brīvās dienas viņa pava-
dīja, savu laiku ziedojot mums. 
Bija interesanti apmeklēt latviešu 

glāsta seju un druvās maigs lietu-
tiņš līst...” Pēcāk apmeklējām lat-
viešu piemiņas vietu, un skaudri 
bija apjaust, ka ASV tipiskā dvē-
seļu dārzā, kur piemiņas vietā ir 
tikai akmens ar uzrakstu, visus 
kapakmeņus rotā latviešu vārdi, bet 
piemiņas akmenī iecirstas trīs 
zvaigznes, tādas pašas kādas Rīgā 
virs galvas tur mūsu Milda Brī  vī-
 bas piemineklī. Varam lepni pa  celt 
galvu par savas tautas sīk stumu.
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Pasaules autobūves enciklo-
pēdijās kā viens no autobūves 
pionieŗiem ir minēta Krastin 
Automobile Company, kuŗas 
radītājs bija latvietis, 19. gs. 
beigās no Latvijas uz ASV 
izceļojušais A. Krastiņš. Līdz šā 
gada sākumam Latvijas un ASV 
seno spēkratu entuziasti bija 
samierinājušies, ka KRASTIN 
auto ir pazudis Amerikas 
plašumos. Tomēr, pateicoties 
Latvijas antīko automobiļu 
kluba biedru un viņu ASV 
kollēģa Raimonda Dreika (Ray-
mond Drake) neatlaidībai, no -
klīdušais auto tika atrasts Ne -
braskas pavalstī. Iesākumā tā 
īpašnieks no unikālā spēkrata 
nevēlējās šķirties. Tikai ilgu 
sarunu, pārliecināšanas un sa -
režģītas maiņas rezultātā 
KRASTIN auto ir atceļojis uz 
Latviju. 

Krastin Automobile Company  
Klīvlandē pastāvēja tikai nepil-
nus četrus gadus un šai laikā 
paspēja uzbūvēt ap desmit auto. 
Toties katrs no tiem bija atšķi-
rīgs un līdz ar to arī unikāls. A. 
Krastiņa paša izstrādātā auto-
mobiļu konstrukcija bija vien-
reizēja ar tās neparastajiem 
techniskajiem risinājumiem. 
Kā apliecinājums viņa talan tam 
ir fakts, ka latvietis ASV re  ģis-
trējis 12 jaunus patentus. 

Ko uz Rīgu atvestais auto savā 
vairāk nekā simt gadus gaŗajā 
mūžā ir pārdzīvojis, rādīs re -
staurācijas process. Lai arī 
KRASTIN auto visi techniskie 
dati vēl nav pilnībā apkopoti, 
galvenie parametri ir zināmi:

klasiskās kompozicijas šasija 
(dzinējs priekšgalā, ar kardān-
vārpstu piedzīti aizmugurējie 
riteņi, stūres rats); 
automobiļa gaŗenbaze – 1810 mm;
iekšdedzes dzinējs – 4 taktu;
jauda 10-15 ZS;
3 pakāpju pārnesumu kārba;
baterijas aizdedze.

KRASTIN auto devīze 
bija: „Vienkāršs, izturīgs, 
drošs un ātrs”.

Uzziņai:
A. Krastiņš dzimis 1859.gadā 

Liepājā kalēja ģimenē, kuŗā bija 
pieci bērni. Jaunībā viņš apguva 
atslēdznieka un mašīnista arodu 
Vidzemes barona Maksa fon 
Volfa Inčukalna (Hinzenberg) 
muižā. Sākotnēji jaunietis do -
māja par zināšanu papildinā-
šanu Vācijā. Barons A.Krastiņa 
centienus atbalstīja un ceļa-
maizei deva slavinošu reko-
mendācijas vēstuli. 1892. gadā 
Krastiņš aizbrauca uz Vāciju, 
tomēr viņu vairāk vilināja lielo 
iespēju zeme Amerika. 

A. Krastiņš devās uz ASV. 
Ņujorkā viņš ilgi neuzkavējās 
un ieradās Klīvlandē, kur darbu 
atrada Braša (Brush) elektro-
ierīču fabrikā. Ap 1894.gadu 
A.Krastiņa dzīve jaunajā vietā 
bija materiāli pietiekami no  -
drošināta, lai uz Ameriku at -
brauktu arī sieva Ieva – Eva ar 
diviem mazgadīgiem dēliem – 
Pauli un Arnoldu.

Braša fabrikā A. Krastiņš ie  pa-
zina tā laika jaunāko techniku 
un izzināja technoloģijas, bet 

Pasaulē vienīgais KRASTIN auto Rīgas Motormūzejā
Uzņēmīgais latvietis, vēl ne -

būdams ASV pavalstnieks, pul-
cēja akcionārus, kuŗu priekš-
galā bija viens no Klīvlandes 
gāzes kompānijas vadītājiem. 
1901. gadā akcionāri Krastiņa 
dibinātajā uzņēmumā KRAS-
TIN AUTOMOBILE MFG. 
COMPANY ieguldīja 200 000 
dolaru. Tas bija par 50 000 dola-
riem vairāk nekā divus gadus 
vēlāk, kad topošais automobiļu 
karalis H. Fords dibināja FORD 
MOTOR COMPANY. 

Pirmo KRASTIN markas 
automobili publika ieraudzīja 
1902. gadā. Reklāmas pietei-
kumā bija teikts, ka šis auto esot 
visai atšķirīgs no tā laika ti -
piskajām amerikāņu automa-
šīnām un ietveŗ vairākus A. 
Krastiņa 1901. gada patentu 
jaunumus: „pašattīrošās” aizde-
dzes sveces, pārnesumu pār-
slēgu, kuŗš darbojās ar stūres 
palīdzību, uzlabotas konstruk-
cijas karburātoru u.c. jauninā-
jumi. Sākotnēji A. Krastiņš 
avīž   niekiem paziņoja, ka viņa 
fabrika dienā spēs ražot četrus 
automobiļus. Vēlāk gan prog-
nozes tika būtiski korriģētas.

Krastiņš bija iecerējis būvēt 
jaunu, lielāku  fabriku. Diemžēl 
1904. gadā 1000 kv.m. plašā 
ražotne, kas atradās neap dro-
šinātā ēkā, nodega. Ugunsgrēkā 
gāja bojā arī vairākas jauno, 
neuzbūvēto automobiļu virs-
būves. Ja līdz ugunsgrēkam A. 
Krastiņam bija izdevies no  tu-
rēties Klīvlandes vadošo auto 
ražotāju vidū, tad pēc postošās 
nelaimes viņš zaudēja akcionāru 
uzticību un financiālo atbalstu. 
1904. gadā uzņēmums KRAS-
TIN AUTOMOBILE MFG. 
COMPANY tika slēgts. Pēc 
ugunsgrēka A. Krastiņš strādāja 
elektriskās saldētavas un laik-
saimniecības mašīnu ražotnēs. 
Sava uzņēmuma darbību viņš 
vairs neatjaunoja. Augusts Kras-
tiņš mira 1942. gadā Klīvlandē, 
ASV.

Tā vai citādi, bet nākamajos 
gados neveiksminieku pulku 
papildināja vēl 15 Klīvlandes 
autobūvētāji. Firmai RUSSELL 
bija pavisam bēdīgs stāsts – tā 
ražotnē ieguldīja gandrīz 1 mil-
jonu dolaru, bet izgatavoja tikai 
vienu automobili. Vairumā ga -
dījumu bija viens kopīgs ne  -
veiksmes iemesls – vēlēšanās 
potenciālo pircēju pārsteigt ar 
asprātīgu, bet bieži vien neprak-
tisku konstrukciju vai modes 
jaunumu.

Tikmēr H. Fords galveno 
vērību veltīja idejai ražot daudz, 
lētus un ikdienā parocīgus 
automobiļus. Tādēļ H. Fords 
vispirms atteicās no greznu, kā 
arī techniski sarežģītu auto mo-
biļu ražošanas, to vietā pircē-
jiem piedāvājot vienkāršus auto, 
domātus kā pilsētai, tā arī lau-
kiem. Dārgākais H. Forda auto-
mobilis maksāja ne vairāk kā 
700 dolaru, kas salīdzinot ar A. 
Krastiņa auto bija trīs reizes 
lētāks. Rezultāts bija pārsteidzošs 
– 1907. gadā H.Fords pārdeva 
nevis dažus simtus, bet 8423 
spēkratus.

(No E. Liepiņa grāmatas 
„Rīgas auto. Nezināmās auto-
mobiļu vēstures lappuses.”)

viņu arvien vairāk intere sēja 
automobiļi. Līdz 1896. gadā no 
darba brīvajā laikā viņš sameis-
taroja auto, par paraugu ņemot 

kādu no Daimlera spēk ratiem. 
A. Krastiņa izgudrotāja gaitu 
sākums bija visai līdzīgs Henrija 
Forda centieniem. Arī H. Fords 

sākotnēji strādāja Edi sona elek-
troierīču fabrikā Det roitā, bet 
1893. gadā viņš iedar bināja pir-
mo pašizgatavoto automobili. 

19. oktobrī Rīgas Motormūzejā apmeklētāju apskatei tika 
izstādīts pasaulē vienīgais palikušais KRASTIN auto, ko 1903. 
gadā ASV būvējis latvietis Augusts Krastiņš. Spēkratu varēs 
aplūkot vienu mēnesi, bet pēc tam tiks uzsākta automašīnas 
restaurācija, lai tas priecētu Rīgas Motormūzeja viesus visā savā 
krāšņumā. Plānots, ka auto atjaunošanas darbi ilgs apmēram 
divus gadus un tie tiks veikti tepat Latvijā. 
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(Turpināts 22. lpp.)

Viskonsinas latviešu kredit-
sabiedrība 13. oktobrī aicināja 
gan biedrus, gan viesus ierasties 
savās jaunajās telpās. Iemesli 
biroja maiņai vairāki – lētāka 
īre, skaistāka ēka, labāka ap -
kārtne, adrese pilsētas centrā: 
1219 Ziemeļu Cass ielā, ērtāk 
sasniedzama no visām Milvoku 
pilsētas malām.

Pulksten vienos priekšsēdis 
Jānis Stāks atsēja divas tautis kas 
jostas, atveŗot simboliski biroja 
durvis. Kupls apmeklētāju pulks 
bija ieradies, spītējot vēsam 

“Atvērts birojs” Milvokos
lietainam laikam, lai kopā pa -
vadītu patīkamu pēcpus dienu. 
Izstaigājuši VLK biroju un celt-
nes pārējos stāvus, blakus telpā 
pie vīna glāzes un dekorātīvām 
uzkodām no klātesošiem iz  -
skanēja atzinība par iespai dī-
gajām telpām ar saviem aug-
stiem griestiem, panelētām sie-
nām, lieliem logiem un parketa 
grīdām.

”Atvērtā biroja” laikā, kredit-
sabiedrībai sedzot $25.00 bied-
ra naudu, divi viesi izmantoja 
iespēju par brīvu iestāties ko -

Mančesteras draudzes piparkūku cepēji
atkal gatavojas Ziemasvētku tirdziņam,

kas notiks 10. novembrī,
no plkst. 9.00 līdz 2.00

Pirmā rindā: Alfreds Sprincis, Ārija Ezeriņa, Ženija Klegeree, 
Anda Grase, Rita Krūmiņa. Otrā rindā: Sharon McKenna, Ilga 
Paupe, Vija Shenck, Sarmīte Vīksniņa (no Latvijas) Zaiga Freimane, 
Astra Vilinska, Gaida Skulte, Ingrida Hart, Juris Freimanis, 
Pēteris Skulte. Trešā rindā: Ruta Kviese, Agnese Lube, Rūdis 
Lubis

Ziemsvētkus gaidot

Pirmā rindā: Edvīns Erkmanis, Ernests Ēriks Zvaigzne, Sandra Medne, Jānis Stāks, Eduards 
Petrovskis. Otrā rindā: Inta Veldre, Gunārs Vilciņš, Velta Pelce, Pēteris Bērziņš, Guntis Lauzums

operātīvā.
Šovasar Dziesmu svētkos iz  -

sludinātās aizdevumu likmes 
guva tik labu atsauksmi, ka 
turpinām piedāvāt viskonsi-
niešiem un ilinojiešiem jauna 
auto iegādei 1,95% likmi gadā 
(ARP). VLK birojs ir atvērts 
otrdienās un ceturtdienās no 
13.00 līdz 17.00. Tikšanos citā 
laikā iespējams sarunāt pa tāl-
runi (414) 332-1744 jeb e-pastu: 
wislatcredit@yahoo.com 

VP

S A R Ī K O J U M I

SARĪKOJUMI 
CIEMS LATVIJA (MI) 
• 18. novembrī plkst. 3.00 

Gaŗ  ezera Saulgriežu telpās no  -
tiks Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības; būs garīgā un 
laicīgā programma; sadraudzī-
bā pakavēsimies pie bagātīgi 
klātiem galdiem. Sirsnīgi aicina 
ciema valde. 

BOSTONA (MA) 
• 27. oktobrī plkst. 7.30 vakarā 

Labyrinth Choir „Maximum 
Joy!” koncerts First Cong. 
Church of Natick (2 E. Central 
St, Natick, MA) un 3. novembrī 
plkst. 7.30 vakarā Hancock 
Church (1912 Mass Ave, Lex-
ington, MA). Koris dziedās 
optimistiskas dziesmas, klau sī-
tāji varēs pievienoties. Infor-
mācija: www.labyrinthchoir.org

• 4. novembrī pēc dievkalpo-
juma, ka sāksies plkst. 11.00, 
daiļamatnieces Līlijas Kluces 
darbu izstāde – keramika un 
audumi (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445). 

• 18. novembrī plkst. 1.00 
Latvijas valsts dibināšanas at  -
ceres svētku akts draudzes zālē.

ČIKĀGA (IL)
• 2. novembrī plkst. 7.00 

DVCV priekšsēža Andreja 
Mežmaļa referāts par Latvijas 
problēmām un cilvekiem, Či -
kāgā, Ciānas Kroņluktura zālē. 
Ziedojums $5.-

DETROITA (MI) 
• 4. novembrī pēc dievkalpo-

juma sabiedriskajā ēkā draudzes 
informācijas sapulce; būs uzko-
das, kafija. Visi draudzes locekļi 
aicināti ierasties.

• 10. novembrī plkst. 2.00 
Lāčplēšu atceres srīkojums, 
runu teiks DV Centrālās valdes 
priekšēdis, Latvijas republikas 
Jūras spēku atvaļinātais flotiles 
admirālis Andrejs Modris Mež-
malis. Būs siltas pusdienas, 
kafijas un boles galds. Sarīko-
jumu apmeklēt aicina Detroitas 
Daugavas Vanagu apvienības 
valde. 

• 18. novembrī pēc dievkal-
pojuma Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres akts, runu teiks 
PBLA priekšsēdis Jānis Ku  -
kainis.

FILADELFIJA (PA) 
• 6. novembrī plkst. 11.00 

Brīvo latvju biedrības telpās 
(531 North 7th Street Phila-
delphia, PA 19123) Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro-

grammā valdes ziņojumi, nā  -
kotnes darbība, pārrunas par 
neseniem notikumiem un Ojāra 
Celles referāts par polītiku Lat-
vijā. Saiets beigsies ar dzimum-
dienu svinēšanu un kafijas gal-
du. Viesi laipni gaidīti. 

• 10. novembrī J. Raiņa „Zelta 
zirgs” (The Golden Steed: Seven 
Baltic Plays) amerikāņu aktieŗu 
lasījumā; izstādes „Latviešu 
lugu izrāžu 70.-80. gadu plakāti” 
un „Unikālā Frīda”. 

• 17. novembrī plkst. 2.00 Fi -
la delfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th St., pie 
Spring Garden ielas) Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarī-
kojums. Svētku runu teiks ag  -
rākais filadelfietis, kas kopš 1993. 
gada dzīvo un strādā Latvijā – 
financists un starptautisko in -

vestīciju speciālists Kārlis Cer-
bulis. Aktā piedalīsies Filadel-
fijas latviešu skolas audzēkņi. 
Koncerta daļā dziedās Filadel-
fijas Latviešu koncertkoris, di -
riģentes Guntas Plostnieces va -
dībā. Solists bass Andrew Mar-
tens. Kori pavadīs Filadelfijas 
Latviešu stīgu kvartets (Linda 
Aļļe-Murphy, Guna Pantele, 
Au  gustins Tighe un Andris 
Zvārgulis) un pianists Andrew 
Puntel. Būs skatāma Sandras 
Milevskas iekārtota latviešu tau     -
tastērpu izstāde. Pēc koncerta 
visi laipni aicināti uz pie  ņem-
šanu un Dzintara galda sarū-
pētām vakariņām. Rīko vi  sas 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
draudzes un organizācijas.

Klīvlandē 5. septembrī vie-
sojās Dailes teātŗa aktieri, iz  -
rādot Raimonda Staprāna lugu 
„Gūsteknis pilī”. Par lugu jau 
daudz rakstīts un runāts, tāpēc 
visu nav vērts atkārtot. R. Stap-
rāna luga atšķiŗas no citām, ko 
esam redzējuši uz mūsu ska-
tuves. Tajā vēsture mijas ar 
daiļliterātūru, un reizēm grūti 
aptvert, kur beidzas vēsture un 
sākās safantazējums. Tādai šā -
dai lugai ir jābūt. Tā liek ska-
tītājiem domāt. R. Staprāns, re  -
žisors Kārlis Auškāps un Dailes 
teātŗa aktieŗi notikumus at  spo-
guļoja ļoti profesionāli un drā-
matiski. Tomēr jāpiemin, ka 
visi latviešu kaŗavīri nebija tik 

Lugas „Gūsteknis pilī” izrāde Klīvlandē
„gļēvi”, kā lugā raksturoti. Ro -
bežsargu brigādes komandieris 
ģenerālis Ludviks Bolšteins, 
pulk vedis Fricis Celms-Celmiņš 
un citi pašnāvību izdarīja paš-
cieņas dēļ. 

Vēsturnieki ir pētījuši un 
skaidrojuši, ko Ulmanis darījis 
labi un ko ne tik labi. Paši vēs-
turnieki ne vienmēr ir vienis-
prātis. Jautājums vienmēr būs 
apstrīdams: vai Ulmaņa nostājai 
pret Staļinu un Padomju Sa  vie-
nību vajadzēja būt noteiktākai, 
stingrākai? Nav šaubu, ka viņa 
rīcība tajos izšķirīgajos brīžos 
atstāja dziļu un neizdzēšamu 
iespaidu, kā pasaulē uz Latviju 
raudzījās toreiz un arī vēl tagad. 

Pēc notikušā spriežot, atbilde ir: 
jā! Nav nekāds pārsteigums, ka 
cilvēku domas par Kārli Ulmani 
kā tautas vadoni stipri atšķiŗas. 
(Atceros, mans tēvocis Kanadā 
bieži lamāja Ulmani, tā ka man 
kļuva neērti. Viņa mātei pie-
derēja mazs veikaliņš Liepājā, 
un viņaprāt Ulmaņa valdība 
nebija viņiem labvēlīga.) Tā kā 
lugā ir runa par Ulmaņa slavu 
un personību, nav brīnums, ka 
viņa aizstāvētāji lugu kaislīgi 
nosoda. Tomēr, spriežot no ska-
tītāju atsaucības šeit un citur, 
luga un tās izrāde tika augstu 
novērtēta. 

No rakstītā spriežot, R. Stap-
rāns un K. Auškāps tomēr gal-

veno mērķi nesasniedz. Un tas 
ir: radīt nopietnu domu ap  -
maiņu un pārrunas par jautā-
jumu: vai neatkarīgās Latvijas 
valdības darījušas un dara visu 
iespējamo, lai pasargātu tautu 
no tās pašas varas, kas laupīja 
Baltijas valstīm neatkarību 
pirms Otrā pasaules kaŗa? 

Neatkarīgā Rīta Avīzē K. Auš-
kāps atgādina: pirms 70 ga  diem 
gan Višinskis, gan Sta ļins solīja, 
ka Ulmanis paliks savā vietā, ka 
viņš varēs vadīt valdī bu, ka 
Latvijā kolchozu nebūs... Un 
nekas jau nav mainījies! Ja mēs 
zaudēsim Latviju, mums citas 
valsts nebūs. 

K. Auškāps ir patriots, viņš 

brīdina par Krievijas „maigās 
varu” ietekmi Latvijā. Latvijas 
saziņas līdzekļos šis tas tiek 
rakstīts, bet valdība par to klusē. 
Ieteicu ikvienam iepazīties ar 
Catham House Londonā, 2012. 
gada augustā publicēto Agnijas 
Grigas pētījumu Legacies, Coe-
rcion and Soft Power: Russian 
Influence in the Baltic States. 

Vai nebūtu traģiski, ja nākot-
nē vēsturniekiem atkal būtu 
jāstrīdas par to pašu jautājumu: 
vai mūsdienu valdībai neva-
jadzēja būt stingrākai pret Krie-
 vijas „maigo varu”?

Māris Mantenieks
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Latviešu Klīvlandes Kreditsabiedrība ASV
MEKLĒ

latviski runājošu biroja vadītāju.
Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanci

ir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.
Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.

Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanšu
institūta vadībā ir vajadzīga.

Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāma
kredītsabiedrības valdes priekšniekam O. Manteniekam

P.O. Box 45438, Westlake, OH 44145

Dzīvošana uz 42’ katamarāna Bennu. Apkalpē latviešu komanda 
Arnis (kapteinis) un Sigita (kapteiņa palīdze un pavāre).
Katamarāns Bennu ir aprīkots ar snorklēšanas, vindsērfinga, 
niršanas un makšķerēšanas piederumiem.

1 nedēļas ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 3,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 6,000 USD

2 nedēļu ceļojums 2 personām (1 kajīte) – 6,000 USD;
4 personām (2 kajītes) – 11,000 USD

Cenā ir iekļauta dzīvošana uz katamarāna, ēdināšana, atspir-
dzinoši dzērieni, tauvošanās maksa.
Cenā nav iekļauta avio biļete, apdrošināšana, alkohols, 2 va   ka -
riņas krastā (2 nedēļu ceļojuma ietvaros) un sauszemes ekskursijas.

Piedāvājums spēkā
no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par ceļojumu mājaslapā www.sailbennu.com
Kontaktinformācija: info@sailbennu.com

Laiks strādāt un laiks zēģelēt!

Aicinām piebiedroties 1 vai 2 nedēļu atpūtā uz 
katamarāna Bennu Karību jūras salās:

Grenada-Carriacou-Union Island-Bequia-Tobago 
Cays-Mayreau-Petit Saint Vincent-Grenada

(no 2012. gada 20. decembra līdz 2013. gada 4. februārim).
Antigua-Barbuda-Antigua

(no 2013. gada 18. februāra līdz 30. aprīlim).

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

jurjans@apollo.lv

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

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

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

+371 28390346

K l ī v l a n d e s  L a t v i e š u  b i e d r ī b a  a i c i n a  u z
L a t v i j a s  V a l s t s  s v ē t k u  s v i n ī b ā m

2012.�gada�17.�novembrī�plkst.�17:00
Apvienotās�latviešu�ev.�lut.�draudzes�namā
1385 Andrews Ave. Lakeood, OH 44107

1 8 .  N O V E M B Ŗ A  A K T S
Ņujorkas�Latviešu�koŗa

K�O�N�C�E�R�TS
Diriģents�Andrejs�Jansons,�solisti

Kopējas�vakariņas
Biļetes pieejas $25.- skolēniem par brīvu

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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(Turpināts no 20. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
lotāji tie paši, kas abās iepriek-
šējās lugās. Biļešu kase atvērta 
no plkst. 1.00 līdz 6.00, tālr.: 
212-967-7555. 

sarīkojuma dienā $30; līdz 11. 
novembrim var pasūtināt biļe-
tes par $25, labvēļu biļetes – 
$75. Čeku izrakstīt Council of 
American Latvian Orgs. of N.Y., 
Inc. un pievienojot sev adresētu 
aploksni ar pastmarku, nosūtīt 
Imantam Kalniņam, 42 Hac-
kensack Street, Wood Ridge, NJ 
07075. Lūgums minēt, cik un 
kādas (parastās vai labvēļu) 
biļetes vēlas pasūtināt. Bērniem 
līdz 14 gadiem un latviešu sko-
las skolēniem ieeja brīva.

• 17. novembrī plkst. 7.30 
Latvijas Radio koŗa koncerts 
Alice Tulley Hall, Starr Theater 
(1941 Broadway New York, NY 
10023). 

• No 21. novembŗa līdz 25. 
novembrim Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienības (ALJA) 
60. kongress Westin New York 
Grand Central Hotel (212 East 
42nd Street; starp 2. un 3. avē-
niju). Istabas viesnīcā jārezervē 
līdz 22. oktobrim.

• 24. novembrī plkst. 8.00 
ALJAs 60 gadu jubilejas balle. 
Informācija par kongesu un 
balli www.nyckongress12.virb.
com un www.alja.org 

• 2. decembrī pēc dievkalpo-
juma Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville NY), kas sāksies 
plkst. 10.30, Ziemsvētku tir-
dziņš lejas telpās. Būs siltas pus-
dienas, izloze, tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties Salas dāmu 
komitejas gatavotos gardumus 
– piparkūkas, pīrāgus, rudzu 
maizi, dzeltenmaizi, putraim-
desas, jāņusieru, galertu, pelē-
kos zirņus, Laimas šokolādi. 
Darbosies grāmatu un daiļ-
amatniecības galds. Visi laipni 
aicināti. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 27. oktōbrī plkst. 2.00 Ņu -

džersijas Daugavas Vanagu ap -
vienības priekšnieka Valfrida 
Spunteļa 90 gadu jubilejas svi-
nības; rīko Ņudžersijas latviešu 
biedrība, kreditsabiedrība, Ņub-
ransvikas-Leikvudas ev. lut. drau-
dze un ģimene. Dalības maksa 
– vismaz 25 dolaru ziedojums 
DV apvienībai. Lūgums pieteik-
ties līdz 22. oktobrim, zvanot: 
732-610-8227. 

• 18. novembrī plkst. 1.00 Lat-
vijas valsts proklamēšanas 94 
gadu atceres sarīkojums. Svēt-
brīdis. Svētku runu teiks Latvijas 
pārstāvības ANO otrā sekretāre 
Katrīna Kaktiņa; Filadelfijas lat-
viešu koncertkoŗa koncerts, 
diriģente Gunta Plostniece, so -
lists Andrejs Martens. Pēc kon-
certa saviesīgs vakars un silta 
bufete. Dalības maksa $ 25. 

 SANDIEGO (CA) 
• 17. novembrī plkst. 12.00 San-

 diego latv. ev. lut. draudze aicina 
uz Latvijas valsts dibināšanas 
at  ceres dienas svinībām Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Blvd.). Pēc svētku dievkalpoju-
ma ar dievgaldu, ko vadīs prā-
vests Kārlis Žols, plkst. 1.30 
svētku programma sarīkojumu 
telpās. Svētku runu teiks San-
diego universitātes Fulbraita 
stipendiāts Edmunds Āķītis; 
būs svētku mielasts, dziedās 
Sandra Ozolīte. Dalības maksa 
– $15 ziedojums draudzes dar-
bam. Bērniem un studentiem 
ieeja brīva. Lūgums pieteikties 

līdz 14. novembrim, zvanot vai 
rakstot draudzes priekšniekam 
Jānim Legzdiņam, tālr.: 619-
851-2358, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com

SIETLA (WA) 
• 27. oktobrī plkst. 6.00 Sietlas 

latviešu sabiedriskā centrā Bal-
tijas studiju atbalstgrupa rīko 
Mārtiņvakaru ar maskām, dejo-
šanu, dziedāšanu, rotaļām, va -
kariņām, kluso izsoli. Dalības 
maksa: pieaugušiem $25, stu-
den tiem $15, bērniem, jaunā-
kiem par 10 gadiem ieeja brīva. 
Visi laipni aicināti. 

• 10. novembrī no plkst. 10.00 
līdz 4.00 un 11. novembrī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā; būs lat-
viešu ēdieni, rokdarbi, rotas, 
keramika un citi daiļamatnie-
cības izstrādājumi. 

• 18. novembrī plkst. 12.00 
pēc dievkalpojuma Sietlas lat-
viešu centrā Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres sarīkojums. 
Svētku runu teiks Vašingtonas 
universitātes prof. Guntis Šmid-
chens, dziedās igauņu ansam-
blis ,,Mägi”. Būs bufete ar auksto 
galdu. Dalības maksa par vis-
maz 10 dolaru ziedojumu. 

Sietlas latviešu sabiedriskā 
centra adrese: 11710 3rd Ave. 
N. E. Seattle, WA 98125. 
Informācija: www.seattlelatvi-
ancenter.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 5. novembrī plkst. 7.00 Bied-

rības namā pirmais koŗa mēģi-
nājums pēc vasaras pārtrau-
kuma! Ar šo pirmdienu sāksim 
gatavoties 18. novembŗa svētku 
koncertam. Būsim priecīgi atkal 
tikties ar visiem mūsu kora 
dalībniekiem un aicinām mūsu 
pulkā arī jaunus dziedātājus. 
Koŗa priekšnieks – Andris 
Ritums.

• 6. novembrī, plkst. 10.00 
Biedrības valdes sēde.

• 10. novembrī, plkst. 4.00 
Biedrības namā ikgadējais Mār-
tiņu vakars ar siltām vakari-
ņām, kafiju un cepumiem, 
danču priekiem Ilmāra Dzeņa 
mūzikas pavadījumā. Jautrību 
veicinoši dzērieni katram līdzi 
jānes pašam. Vakara nagla – 
Filadelfijas muzikantu Gunas 
Panteles un Endrū Panteļa (An -
drew Puntel) koncerts! Nelai dī-
sim gaŗām šo izdevību! Sanāk-
sim Mārtiņos kuplā skaitā! Ie  -
ejas ziedojums sākot ar $20.00.

• 12. novembrī plkst. 7.00 Bied-
rības namā koŗa mēģinājums.

• 13. novembrī plkst. 1.00 
Biedrības namā videoizrāde – 
pēc Augusta Deglava romāna 
„Rīga” veidotās izrādes Latvijas 
Nacionālajā teātrī I un II daļa. 
Izrāde dod ieskatu Rīgas dzīvē 
pagājušā gadsimta sākumā. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00. 

• 18. novembrī, plkst. 6.00 
Biedrības namā Latvijas Valsts 
dibināšanas 94. gadadienai vel-
tīts svinīgs vakars ar svētku uz -
runu, kora priekšnesumiem. Uz 
Latvijas veselību varēs pacelt pa 
glāzei vīna un baudīt svinību 
kliņģeri. Ieejas ziedojums sākot 
ar $5.00.

VAŠINGTONA (DC) 
• 27. oktobrī no plkst. 8.30 

līdz 1.00 lietoto mantu tirdziņš 
draudzes namā (400 Hurley 
Avenue, Rockville MD 20850-
3121). 

• 27. oktobrī plkst. 7.00 Dzies-
mu vakars ar „Iļģiem”. 

• 4. novembrī no plkst. 9.30 
līdz 10.45 draudzes namā saiņu 
pieņemšana sūtīšanai uz Latviju.

• 7., 8. un 9. novembrī pipar-
kūku cepšanas talka. 

• 13. novembrī plkst. 7.00 DV 
CV priekšnieka, LR NBS atv. 
adm. Andreja Mežmaļa referāts 
Mazajā zālē; pēc referāta sa  -
draudzība. Dalības maksa par 
vismaz $5 ziedojumu. Rīko DV. 

• 18. novembrī pēc dievkal-
pojuma Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres sarīkojums, pie -
dalīsies skolas audzēkņi.

 DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 28. okt., Ticības 
atjaunošanas dienā, dievk. ar 
dievg. 4. nov. dievk.; pēc dievk. 
daiļamatnieces Līlijas Kluces 
darbu izstāde – keramika un 
audumi (ienākumi draudzes 
nama remontam). 11. nov. Lāč-
plēšu un kaŗavīru atceres dienas 
dievk. ar dievg. 18. nov. Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 
ar dievg.; plkst. 1.00 svētku akts 
draudzes zālē. 25. nov. mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 
J. Mazura.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Lankasterā (Mt. 
Calvary Lutheran Church (308 
East Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601) 28. okt. plkst. 3.00 
Ticības atjaunošanas dievk. 25. 
nov. plkst. 3.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. programma un kafi-
ja. 16. dec. plkst. 3.00 Ziem-
svētku dievk. Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951) 4. nov. plkst. 2.00 visu 
svēto dienas dievk., kafija. 18. 
nov. plkst. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dienas dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. kafija. 9. 
dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku ie -
ska ņas dievk.; pēc dievk. kafija. 
24. dec. plkst. 4.00 Ziemsvētku 
dievk. 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): 
28. okt. Reformācijas dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. sa  -
draudzība. 4. nov. dievk., pēc 
dievk. draudzes informācijas 
sapulce. 11. nov. Lāčplēšu pie-
miņas dievk. ar dievg. 18. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres dievk. 25. nov. mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Bībeles stun-
da: 16. nov. plkst. 11.00. Drau-
dzes 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): 
28. okt. plkst. 11.00 dievk., māc. 
A. Ozoliņš. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, 
MA 02130): dievk. ar dievg. 
katru svētdienu plkst. 11.00, 
māc. Dr. J. Keggi. 

Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies 
tautastērpā - $15); labvēļu zie-
dojums - vismaz $50; bērniem 
un studentiem ieeja brīva. Fi -
ladelfijas Latviešu organizāciju 
padome lūdz apmeklēt arī 
Valsts svētku dievkalpojumus 
Filadelfijas un Bukskauntijas 
draudzēs svētdien, 18. novem brī.

Informācija: www.latvianso-
ciety.com

Par sarīkojumiem 120. jubile-
jas gadā: www.fblb120.blogspot.
com

KLĪVLANDE (OH) 
• 11. novembrī plkst. 12.30 

Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienības 61 gada darbības 
atceres un Lāčplēšu piemiņas 
sarīkojums Apvienotās drau-
dzes zālē (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH). Pēc svētbrīža 
Klīvlandes DV apvienības 
priekš nieka Zigurda Reineka 
ievadvārdi un DV priekšnie-
ka un DV Centrālas valdes 
priekšsēža, Latvijas republikas 
Jūras spēku atv. flotiles admi-
rāļa Andreja Mežmaļa svētku 
runa. Apsveikumi, apbalvojumi 
un mielasts. Dalības maksa 
$20, jauniešiem $10, bērniem līdz 
16 gadiem ieeja brīva. Ielūdz 
Klīvlandes DV apvienība. 

• 17. novembrī Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinības. 

• 2. decembrī Ziemsvētku tir-
dziņš. 

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 4. novembrī plkst. 12.30 

Latvijas atbrīvošanas cīņu un 
Lācplēšu atceres sarīkojums, 
rīko Dienvidkalifornijas DV 
apvienība (1955 Riverside Dr., 
Los Angeles CA 90039-3704).

• 18. novembrī plkst. 1.00 lat-
viešu namā Talantu koncerts 
par godu Latvijai.

 DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com 

MILVOKI (WI) 
• 1. novembrī plkst. 11.00 

pen sionāru biedrības saiets. 
MINEAPOLE (MN)
• 1. decembrī no plkst.11.00 

līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš 
(3152 17th Ave S, Minneapolis, 
MN 55407).

ŅUJORKA (NY) 
• 27. oktobrī plkst. 2.30 kon-

certs Autumn Leaves bibliotēkas 
telpās Forest Hills 108-19 71 Ave. 
Programmā romantiska, rude-
nīgas noskaņas mūzika. Biruta 
Grunvalde dziedās latviešu tau-
tasdziesmas, itaļu un spāņu 
kom ponistu dziesmas, kā ar 
dziesmas no Brodveja izrādēm; 
pianiste Šarlote Rosa Zanda 
spēlēs V. A. Mocarta un S. 
Džoplina skaņdarbus, pianists 
Edmunds Nikodemi savas kom-
pozicijas un itaļu renesanses 
skaņdarbus. Izziņas: 718-268-
7934.

• No 30. oktobŗa līdz 18. no  -
vembrim aktrise Laila Robiņa 
piedalīsies Ričarda Nelsona lu -
gas Sorry pirmuzvedumā Public 
teātŗi (425 Lafayette Street, NY 
10003). Šī ir triloģijas trešā luga, 
darbība notiek 2012. gada vēlē-
šanu dienā Apple ģimenes māj-
vietā Ņujorkas pavalsts mazpil-
sētā Rainbekā (Rhinebeck). Tē -

• 2. novembrī no pulksten 
12.00 līdz 5.00 un 3. novembrī 
no plkst. 9.00 līdz 3.00 lietoto 
mantu tirdziņš DV namā Bron-
ksā (115 West 183rd Street). 
Lūgums ziedot mājsaimniecī-
bas piederumus, aparātus, drē-
bes un rotaļlietas, nogādājot tos 
DV namā dažas dienas pirms 
tirdziņa. Daļu ienākumu ziedos 
Bronksas latviešu skolai un 
draudzes Ziemeļu novadam. 
Informācija, zvanot pa tālr. 
908- 277-1251. 

• 3. novembrī no plkst. 9.00 
līdz 3.00 lietoto mantu tirdziņš 
Jonkeru baznīcā (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705). Lū  -
gums ziedot mazlietotas drēbes, 
virtuves piederumus, rotaļlie-
tas, elektroniskas ierīces. Atli-
kums tiks ziedots Bronksas lat-
viešu skolai un draudzes Zie -
meļu novadam. Mantas var 
nodot sestdienās no pulksten 
9.30 līdz 1.30 vai citā laikā, sazi-
noties ar baznīcas pārvaldnieci 
Viju Valdmani, e-pasts: anci-
tis@optonline.net, tālr. 914-476-
4787. Brīvprātīgos darbiniekus 
lūdzu sazināties ar Lauru Za -
muru, e-pasts: klzamurs@aol.
com, tālr.: 516- 628-1465. 

• 10. novembrī plkst. 2.00 
Lāč plēšu dienas sarīkojums DV 
namā Bronksā. Programmā 
Mar  ģera Piņņa referāts „Ko The 
New York Times ziņoja par Lat-
vijas neatkarības cīņām 1918-
1920?”, ko papildinās slīdītes. 
Dalības maksa $15.00 (ieskaitīta 
„Lāčplēšu vira un citas uzko-
das, ko piedāvās pēc program-
mas kluba telpās. Varēs iegādā-
ties atspirdzinājumus no bāra. 
Visi laipni ielūgti. 

• 16. novembrī plkst. 7.30 
Latvijas Radio koŗa koncerts 
Church of St. Mary the Virgin 
(145 West 46th Street, New 
York, NY). Informācija par kon-
certu: www.WhiteLightFestival.
org / L at v i an - R a d i o - C hoi r 
Informācija par visiem Lincolna 
centra White Light Festival kon-
certiem: www.WhiteLightFes-
tival.org. Informācija par Lat-
vijas Radio kori: www.Radio-
Koris.lv. 

• 17. novembrī plkst. 2.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
akts Jonkeru baznīcā (Valentine 
Lane & Leighton Ave., Yonkers 
NY). Svētku runu teiks ansam-
bļa Čikāgas Piecīšu dalībnieks 
Armands Birkens; viņš arī dzie-
dās un spēlēs ģitaru. Pēc akta 
sadraudzības pēcpusdiena baz-
nīcas lejas zālē. Dalības maksa 
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Mūsu mīļais filistrs

Dr. med.
PROFESORS

NIKOLAJS SKUJA
Dzimis 1913. gada 5. oktobrī

Zālītes pagasta skolā, Iecavas pagastā,
miris 2012. gada 16. oktobrī Rīgā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

No mums šķīries un Dieva mierā aizgājis mūsu seno dienu
ilggadējais, sirsnīgais draugs

ILMĀRS KIRŠTEINS
Dzimis 1924. gada 17. augustā Liepājā, Latvijā,

miris 2012. gada 10. septembrī Toronto, Kanadā

Pēc ilgas slimošanas mūžībā aizgājusi

ANNA CERBULIS,
dzim. DOMBROVSKIS
Dzimusi 1925. gada 29. oktobrī Latvijā,

mirusi 2012. gada 7. augustā Boyertown, PA

Viņu mīļā piemiņā paturēs viņa draugu pulks:
ĒDIS UN VERA AUDERI, JĀNIS UN GITA LUKSTIŅI

DAINA LUKSTIŅŠ AR ĢIMENI KANADĀ; SKAIDRĪTE LATVIJĀ
RASMA CIPULIS VĀCIJĀ; AINA THOMAS, AINA ZASTERS ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GUNTIŅA UN ARVĪDS LIELKĀJI UN

INDRA SĀMĪTE AR MEITĀM GUNDEGU UN LAIMU

Cik jauks bij ceļš,
Ko visi kopā gājām; 
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...
N. Kalniņš

Aizgājušo mīļie tēli
Dzīvo mūsu piemiņā.
Šķirties bija smagi, žēli ...
Tiksimies reiz mūžībā.
B. Dombrovskis

D I E V K A L P O J U M I

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
28. okt. plkst. 11.00 dievk. 4. 
nov. plkst. 11.00 dievk., 11. 
nov. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
18. nov. plkst. 11.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 
25. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg. 
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505; tālr.: 
616-361-6003): 28. okt. plkst. 
5.00 svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. 11. nov. Lāčplēšu pie-
miņas dievk., pēc dievk. sadrau-
dzība. 18. nov. Latvijas valsts 
svētku dievk. 25. nov. miruso 
piemiņas dievk., pēc dievk. sa  -
draudzība. Dievk. sākas plkst. 
10.00.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996), māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave-
nue, Lakewood, OH): dievk. 
notiek katru svētdienu plkst. 
1.00. Māc. Dr. S. Eglīte. Bībeles 
stundas mēneša otrā un trešā 
trešdienā plkst. 10.00. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
plkst. 2.30. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): 28. okt. plkst. 11.00 
drau dzes 60 gadu jubilejas 
dievk. ar dievg., māc. B. Puiķe; 
svinības notiks Manchester 
Country Club. 17. nov. plkst. 
11.00 Latvijas dibināšanas atce-
res dienas dievk. ar dievg., māc. 
D. Salnīte; pēc dievk. sarīkojums 
„Tava balss ir arī mana, Latvija!” 
– uzrunu teiks Dace Micāne 
Zālīte, svētku priekšnesumā 
piedalīsies dzejniece Dace Mi  -
cāne Zālīte un flautiste Agita 
Ariste; pēc priekšnesumiem 
azaids un kopdziesmas Latvijai. 
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): 28. okt. 
Reformācijas dienas dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. Visi 
rēgulārie dievk. sākas plkst. 
10.00. Bībeles stunda 1. nov. 
plkst. 10.00. 4. nov. dievk. ar 
uzrunu bērniem. 6. nov. plkst. 
7.00 draudzes padomes sēde. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 

421-3934 e-pasts: pastorlauma@ 
gmail.com; draudzes priekšn. S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. In -
formācija: www.milwaukeed -
raudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): 28. okt. un 
4. nov. plkst. 10.00 dr. darbinie-
ku vadīts dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 11. nov. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., māc. R. Nīlija 
(Neely); pēc dievk. sadraudzī-
ba. 18. nov. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg., māc. R. Nīlija; plkst. 
12.00 svētku akts. 25. nov. plkst. 
10.00 dievk. vadīs dr. darbinie-
ki; pēc dievk. sadraudzība. 2. 
dec. plkst. 11.00 dievk. vadīs dr. 
darbinieki; pēc dievk. sadrau-
dzība. Dievk. sākas plkst. 10.00 
Dr. priekšnieks Gerolds Luss, 
tālr.: 612-333-1785, e-pasts: 
vgluss@gmail.com Informācija: 
www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 21. okt. plkst. 
1.30 dievk. draudzes baznīcā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, 
East Brunswick). 28. okt. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā. 4. nov. 
plkst. 12.30 dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St., Lakewood). Lūdzam 
ievērot jaunu dievkalpojumu 
laiku Leikvudā! 11. nov. plkst. 
1.30 dr. baznīcā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick). 
18. nov. plkst. 1.00 svētbrīdis 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svētku sarīkojumā Priedainē 
(1017 Rt. 33, Freehold, NJ). 
25. nov. plkst. 12.30 mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg. 
dr. bazn. Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko (Kineyko); 
e-pasts: latvianlutheranchurch@ 
gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
28. okt. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. (4 Riga Lane, Mel-
ville NY) plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš; Īstoranžā (Holy 
Trinity Lutheran Church, 153 
Glenwood Ave, East Orange NJ 
07017) plkst 2.30 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. Lailas un Lalitas 
Saliņu koncerts.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 11. nov. 
plkst. 1.00 dievk., Latvijas valsts 
dibināšanas atceres un mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg., māc. 
R. Franklins; pēc dievk. kafija. 
23. dec. plkst. 1.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg., māc. R. Fran-
klins; pēc dievk. kafija. Dr. se -
kretāre Vija Āriņa, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 17. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. ar 
dievg., māc. K. Žols. 22. dec. plkst. 
12.00 Ziemsvētku dievk., māc. 
K. Žols; pēc dievk. kafijas galds.

• Safrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave): 28. okt. 
plkst. 11.00 dievk., mag. Rota 
Stone; pēc dievk. kafijas galds. 
11. nov. plkst. 11. 00 dievk. 18. 
nov. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. svētku akts. 25. nov. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
māc. K. Žols; pēc dievk kafijas 
galds. 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): 28. okt. plkst. 10.30 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@eart-
hlink.net Informācija tīmeklī: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latviešu 
ev. lut. dr.: („Mūsu Pestītāja 
(Our Savior)” baznīcā, 301 – 
58th Street S., St. Petersburg, FL 
33707). 28. okt. plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 
4. nov. plkst. 14.00 dievkalpo-
jums, kuŗu kuplinās Aleksandra 
Rituma. Dr. māc. Aivars Pelds, 
dr. priekšn. Aija Norbergs.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 28. okt. 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg., pēc dievk. oktōbŗa jubi-
lāru sveikšana. 4. nov. ģimeņu 
dievk. ar dievg. 7. nov. plkst. 7.30 
padomes sēde. 11. okt. plkst. 11.00 
dievk.; plkst. 2.00 DV aicina pie  -
minēt Lāčplēšus Rock Creek kap-
sētā. 18. nov. plkst. 11.00 Lat vi jas 
valsts dibināšanas atceres dievk., 
piedalīsies skolas audzēkņi. 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., Williman tic, 
CT): 3. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg., māc. 
D. Salnīte. Dr. priekšn. V. 
Bachmute, tālr. 860-644-3268.

Elga Emma Stalte (nee Cutler-Mitosky-Conn), 71, passed away from natural causes on February 16, 2011 
in Coconut Creek, FL. Her ashes were scattered at sea, per her request, in Atlantic City, NJ USA and Kolka, 
Latvia along with the ashes of her parents. 

Born in Kolka, Latvia, she fled with her family to Koping, Sweden on October 12, 1944, the day before Riga 
fell to the Russians. Her family emigrated to USA on July 1st, 1949 and lived on Corinthian Ave in North 
Philadelphia. They moved to Camac Street in 1953. She attended the Latvian Lutheran Church in West Philly 
where she was confirmed at 16. She graduated from Germantown HS in 1957. After leaving Philadelphia, she 
lived in Washington, DC, Fredericksburg, VA, New York, NY, and Palm Desert, CA before finally moving to 
Coconut Creek, FL in July, 2010. 

She was beloved aunt to David Stalte, Grace Stalte, Sonja Stalte-Vallillo and Erik Stalte. She is survived by 
her brother, Vilis Stalte, of Missouri. She was preceded in death by her parents, Lizette Stalte and Arvids Stalte. 
She was preceded in death by her husband, Alan Mitosky and ex-husband Craig Hobbs. She was survived by 
her ex-husband’s Edward Cutler and Earl Conn.

Elga was a life-long student of music, theater, religion and poetry. She enjoyed world-travel, reading, going 
to the Metropolitan Opera and Broadway Theatre. She collected Skruf glassware, books, sheet music and 
friends. She was personal assistant to Raquel Welch, supported Mother Teresa and bookkeeper for Jay Lewis, 
the famous Broadway writer/producer.

 Elga was a woman of great love and strength and she displayed immense courage and dignity in her final 
days. She was a wonderful friend, wife, and aunt who touched many lives and will be missed by those who 
knew her. 

Please make donations to American Cancer Society at www.cancer.org in her memory.
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Futbola sabiedrībā plašu vie  -
dokļu apmaiņu izraisīja valsts-
vienības dalībnieka Artjoma 
Rud ņeva izteicieni, ka viņam 
„latviešu valoda nav vajadzīga”. 
Vēlāk futbolists atvainojās un 
Futbola federācijas mājaslapā 
rak  stīja, ka viņš esot pārprasts. 
Viņam latviešu valodas zināšanas 
neesot vajadzīgas, komūnicējot 
ar plašsaziņas līdzekļiem, nevis 
attiecībā uz valodas lietojumu 
kopumā. Ar korespondentiem 
viņš varot runāt arī krieviski, 
poliski, angliski vai vāciski. In -
tervijā Dienai Daugavpilī dzi -
mušais futbolists sacīja: „Kāpēc 
latviski zinu vismaz kaut ko? Tas 
nav jautājums man. Laikam tā  -
pēc, ka dzīvojam Latvijā. Valsts 
valoda mums latviešu skaitās...” 
Intervijā Rudņevs vēl stāstīja, ka 
pirms došanās spēlēt uz Ham-
burgas klubu mācījies vācu valo du. 
Iepriekš, spēlējot Polijas klubā, 
nācies mācīties poļu valodu. Bet 
tās valsts valodu, kuŗā viņš dzi-
mis, audzis un skolojies, viņš nav 
iemācījies...   

Kāpēc Latvijas futbols ir „krievisks”?

Artjoms Rudņevs vajadzīgs Lat-
vijas izlasei, bet...

Laizāns pa Rīgu staigājis kreklā 
ar uzrakstu CCCP, Vitalijs Asta-
fjevs nēsājis cepurīti ar uzrakstu 
Rossija) Bijušais valsts izlases da -
lībnieks, tagad treneris, Arturs 
Zakreševskis atceras, ka krievu 
tautības futbolisti atļāvušies pa  jo-
 kot arī par „fašistu” temu. Tas no    -
ticis klubā, bet nācis no to pašu 
spēlētāju mutes, kuŗi bijuši arī 
valsts izlasē. Viņš klusējis, bet at -
 klāti nav gribējis kauties. Ja kāds 
stipri aizkaitinājis, tad treniņā 
tam varējis sadot pa kājām...

Vairāku Gorkša vēstules ko   men -
tētāju ieskatā Rudņevs, nepareizi 
izsakot domu, sev radījis daudz 
problēmu. Viņa izteikums pārkā-
pis visas robežas. Tiek pat ierosi-
nāts Rudņevu izslēgt no valsts iz -
lases, sūtīt viņu prom uz Krie viju 
utt. Pret tik radikāliem Rud ņeva 
sodīšanas ieteikumiem pa   ma toti 
iebilst kādreizējais sportotājs un 
cienījamais paidagogs Alfrēds Leja. 
Viņš saskata problēmas būtību:

 „Par Rudņeva izteikumu esmu 
šokēts! Manā ieskatā jābūt stin-
grākām prasībām arī pret futbo-

listu treneriem. Vairāk 
jārunā par audzi nā ša-
nas jautājumiem. Mū  -
su futbolistiem bieži 
vien vispār nav ne   kā-
das patriotisma sajū-
tas. Aizstāv Latvijas 
karoga krāsas, bet do -
mā droši vien par 
pavisam citām! Šādās 
situācijās ir jāiejaucas 
valsts vadībai, tieko -

ties ar sporta pārstāvjiem.”
Bijušais populārais futbola ties-

nesis, plaši pazīstamais eksperts 
Miķelis Rubenis: 

„Tagad sports ir internacionāls 
un patriotisma kā tāda nav, to 
aizvietojis profesionālisms. Visā 
pasaulē normāls futbolists runā 
trīs četrās valodās, izņemot krie -
vus, kas nepieņem citas valodas. 
Protams, izlasē darba valodai 
vajadzētu būt latviešu. Par Rud-
ņevu – kad izlase slikti spēlē, tad 
ceļ ārā šādus jautājumus, bet, kad 
labi, tad apbalvo.” 

Rudņeva aizstāvībai interesan-
tu epizodi atceras Latvijas Futbola 
federācijas ģenerālsekretārs Jānis 
Mežeckis. Hamburgas komandā, 
kur tagad spēlē Artjoms, esot 
tradicija. Pirmajā tikšanās reizē 
katram spēlētājam jānodzied kā -
da dziesma. Rudņevs dziedājis... 
„Dievs, svētī Latviju!”...

Akmeņi tiek mesti arī izlases 
galvenā treneŗa Aleksandra Star-
kova dārziņā. Viņš intervijas lat-
viski, kaut arī latviešu valodu 
prot labā līmenī, sniedz tikai tad, 

ja to pieprasa komentētājs. Viņa 
asistenti Jurijs Ševļakovs un Alek -
sandrs Kulakovs arī ar latviešu 
valodu ir uz „jūs”. Starkova ie   ska-
 tā nav svarīga futbolista tautība, 
bet gan tas, vai valsts gods tiek 
aizstāvēts visiem spēkiem. 

Līdz ar to jau sen ir izvirzījies 
jautājums – kāpēc Latvijas fut-
bols ir „krievisks”? Dažu liet pra-
tēju viedokļi un pamatojumi. 
Vēlreiz Miķelis Rubenis (savā 
ierastajā ironiskajā manierē):

Latvijā jau no pēckaŗa gadiem 
futbols izveidojās vairāk par krie-
vu sporta veidu. Kāpēc? Latvieši 
sūta bērnus uz tiem sporta veidiem, 
kur var spēlēt ar tīrām rokām un 
sausām kājām – basketbolu, volej-
bolu. Krieviem ir citāds raksturs, 
viņi gatavi ņemties pa dubļiem.

Valstsvienības ilggadējais spē-
lētājs, tagad Saeimas deputāts 
Michails Zemļinskis:

Himnas dziedāšana ir ļoti sva-
rīga un tā saliedē komandu. Taču 
cilvēki uz stadionu nāk skatīties 
spēli un redzēt uzvaru, nevis klau-
sīties valodu. Var jau uzlikt tre-
nerim par pienākumu treniņus 
vadīt latviski, bet tad mēs sliktāk 
spēlēsim. 

Visi LA aptaujātie speciālisti 
piekrīt, ka valsts valodas lie  to-
šanai futbolā būtu jāpalielinās, 
un jācer, ka pirmos soļus spers 
Futbola federācija. Tās vadītāji ir 
latvieši – prezidents Guntis Ind-
riksons un ģenerālsekretārs Jānis 
Mežeckis. Tomēr lielākoties visa 
komūnikācija organizācijā notiek 
krieviski. Arī jaunatnes izlašu 
galvenie treneri, bijušie izlases 
spēlētāji Igors Stepanovs un Vla-
dimirs Babičevs, ir krievi. Viņiem 
ar latviešu valodu ir problēmas. 
Daudzi jaunie latviešu spēlētāji, 
īpaši no mazpilsētām, krieviski 
neko nesaprot... 

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas valsts futbola izlasi va  -
dīja latvietis Jānis Gilis. Viņš no  -
lēma treniņus vadīt tikai valsts 
valodā. Bet tā kā vienībā bija 
vairāki krievu tautības spēlētāji, 
kuŗi latviski nesaprata, nācās 
atteikties no eksperimenta. Fut-
bo listiem dotie vingrinājumi bija 
jāpārtulko krievu valodā, un tas 
bremzēja procesu. Visi Giļa pēc-
teči runājuši krieviski, izņemot 
angli Geriju Džonsonu.  

Valsts izlases
bilance 2012

Pasaules kausa izcīņas kva li-
fikācijas ceturtajā spēlē Latvijas 

futbola izlasei beidzot izdevās 
izcīnīt pirmos trīs punktus. Par 
„upuri” mūsu futbolistiem krita 
turnīra tabulas pastarītis – Lich-
tenšteinas vienība, kas arī līdz 
šim nebija izcīnījusi nevienu 
punktu. Uzvara nenāca viegli, 
lichtenšteinieši prasmīgi aizsar-
gājās, tomēr mūsējo meistarības 
līmenis bija augstāks. Par to lie-
cina rezultāts 2:0 (1:0) Latvijas iz  -
lases labā. Pirmajā puslaikā vār-
tus guva Vladimirs Kamešs, otrā – 
uz maiņu nākušais Edgars Gau -
račs. Bēdīgi slavenajam Rudņe-
vam bija vairākas labas iespējas 
gūt vārtus, tomēr atkal nekā. 
Spēlējot Polijas klubā, viņš guva 
daudz vārtu, iesit arī tagad Vācijā, 
taču valstsvienībā 24 spēlēs viņš 
savā kontā ierakstījis tikai ... 
vienu guvumu. Stipri maz.

niekiem. Deviņas spēles, trīs uz -
varas, viens neizšķirts un pieci 
zaudējumi. Vēl oficiāli nav apstip-
rinātas un Starptautiskās futbola 
federācijas (FIFA) rangā nav ie  -
skaitītas Latvijas spēles Baltijas 
kausa izcīņā, tādējādi bilance iz  -
skatās vēl bēdīgāka – viena uz  va ra 
(pēdējā spēlē ar Lichtenšteinu), viens 
neizšķirts un pieci zaudē ju mi. Pēc 
fantastiskās kvalificē ša nās 2004. 
gada Eiropas meistarsacīkšu fināl-
turnīram un neizšķirtam pret Vā -
cijas izlasi (0:0) Latvijas futbolis-
tiem nav bijuši skaļu panākumu, 
kas ļautu valstsvienības vārdam 
izskanēt starptautiskajā arēnā. 
Ekspertu ieskatā ”iestagnējusī” 
valstsvienība ir sākusi mainīties, ir 
manāma sastāva rotācija, tomēr 
joprojām panākumi izpaliek. Bal -
tijas kausā mēs uzvaram preti-

niekus, kuŗi nav la  bā-
kajā sastāvā, bet paši 
esam, ar to jau ir par 
maz. Īsto meista rī    bas 
līmeni jau pa   rāda 
spēles pret tādām iz  -
lasēm kā Grieķija, Bos -
nija, Slovakija. Pēdējos 
gados notikušās izmai -
ņas ir pozitīvas vēs mas, 
taču joprojām uz spē-
cīgu pretinieku fona 

nespējam izcelties. Mums bija labs 
viens puslaiks spēlē pret Grieķiju, 
bet tad sekoja kritums. Laba ko  -
manda ar to izceļas, ka nav kri-
tumu, bet šobrīd acīmredzot tādi 
neesam. Nevaram vēl nospēlēt 
visas 90 minūtes ar 100% atdevi.

Valsts izlasei ir potenciāls. Lai 
gan vairāki Latvijas izlases spē  lē-
tāji šobrīd spēlē augsta līmeņa 
ārzemju klubos, futbolisti tur vēl 
nav īsti pieraduši un sevi aplie ci-
nājuši. Viņiem ir jānostabilizējas, 
jākļūst par atzītiem spēlētājiem. 
Ja viņi tur dabūs spēles laiku, tad 
mums izlase kļūs spēcīgāka.

Edgars Gauračs spēlē pret Lich-
tenšteinas vienību guva vienus 
vārtus

Valstsvienībai jācenšas uzlabot 
spēli

Lipmans: Latvija un 
Dānija vienojušās 

Latvija uz 2017. gada pasaules 
hokeja meistarsacīkšu rīkošanu 
pretendēs kopīgā kandidātūrā ar 
Dāniju, intervijā laikrakstam Te  -
legraf apstiprinājis Latvijas Ho -
ke ja federācijas (LHF) prezidents 
Kirovs Lipmans.

Informācija, ka Latvija 2017. ga  da 
pasaules meistarsacīkstes varētu 
rīkot duetā ar Dāniju, izskanēja jau 
iepriekš, to pieļaujot arī pašam 
Lipmanam. Tomēr šī gada maijā 

LHF prezidents paziņoja, ka ir 
no šādas ieceres atteicies. Toreiz 
Lipmans to skaidroja ar to, ka arī 
Starptautiskajā Hokeja federācijā 
(IIHF) notiek diskusijas, vai rīkot 
pasaules meistarsacīkstes divās 
valstīs ir pareizi. Tagad šajā jau tā-
jumā panākta vienošanās. Pār  ru-
 nas padevušās piesātinātas un sek -
mīgas. Par pašu galveno izdevies 
vienoties. Ja IIHF balsojumā tiks 
iegūts vairākuma atbalstu, Lip-
mans ar dāņiem pie sarunu galda 
sēdīsies vēlreiz.

Kā zināms, uz tiesībām rīkot 
2017. gada pasaules meistar sacīk-
stes pašlaik pretendē arī Vācija un 
Francija. Šīs abas valstis jau ie   priekš 
vienojušās par kopīga pieteikuma 
iesniegšanu uz sacensību rīkošanu.

2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu rīkotāji tiks nosaukti 2013. 
gada IIHF ikgadējā kongresā 
maijā.

Latvija uz 2017. gada pasaules 
meistarsacīkšu rīkošanu oficiāli 
pieteicās pagājušā gada martā. 
Valdība apstiprināja LHF pietei-

kumu tiesībām rīkot meistar sa-
cīkstes IIHF, kuŗu parakstīja 
Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība).
Eiropas Vieglatlētikas 

asociācijas apbalvojums
Eiropas Vieglatlētikas asociācija 

(EAA) apbalvojusi septiņcīņ nie-
ces Lauras Ikaunieces treneri 
Andi Austrupu ar Eiropas Vieg l -
atlētikas treneŗu balvu. Austrupu 
balvai par sasniegumiem 2012. 
gadā izvirzīja Latvijas Vieg lat lē ti-

Bet latviešiem aizvainojošais 
iz  teiciens bija izskanējis publis-
kajā telpā un nepalika nepamanīts. 
Mūsu futbola izlases kapteinis 
Kaspars Gorkšs atklātā vēstulē no -
sodīja komandas biedra rīcību 
un pauda sašutumu par to. (Gor k-
 ša vēstules fragmenti publicēti 
mūsu laikraksta iepriekšējā nu -
murā rubrikā „Spilgts citāts”) 
Pēc Gorkša domām, šajā gadī-
jumā runa ir vairāk par veselo 
saprātu un savā ziņā vienkāršu 
inteliģences trūkumu un neizpro-
tamu bravūru un muļķību. Rud-
ņevs līdzīgi citiem krievu spor-
tistiem, ilgstoši dzīvojot Latvijā, 
nav uzskatījis par vajadzīgu prast 
savas valsts valodu un vēl vairāk 
– lepojas ar savu nemācēšanu. Rud -
ņevs jau iepriekš bija pamanījies 
aizkaitināt latviešu auditoriju. 
Spēlējot Polijas vienības – Poz-
na ņas Lech sastāvā, viņš uz sava 
spēles krekla uzlicis uzvārda krie-
visko versiju – Rudnev. (Savukārt 
cits valsts izlases dalībnieks Oļegs 

Grupas vadošo vienību – Slo -
vakijas un Grieķijas vienību sa -
censībā slovaki savā laukumā 
zaudēja – 0:1(0:0). Bosnija un 
Hercegovina pret lietuviešiem 
iesita trīs bezatbildes vārtus, jau 
pirmajā puslaikā ieliekot uzvaras 
pamatus –3:0 (3:0).

Šīgada kvalifikācijas spēļu no  -
beiguma tabula mūsu grupā. 
Uzvaras, vārti, punkti.
Bosnija/Hercegovina  3  15:2  10
Grieķija                       3   5:1   10
Slovakija                      2   5:3    7
Lietuva                        1   3:6     4
Latvija                         1   5:8     3
Lichtenšteina              0  1:14    0 

Iespējams, novembrī Latvijas 
izlasei būs kāda pārbaudes spēle, 
bet Pasaules kausa izcīņas kva-
lifikācijas spēles tā turpinās 22. 
martā Lichtenšteinā.

Pret spēcīgiem
pretiniekiem – vāji
Kāds tad būtu 2012. gada sezo-

nas vērtējums? Latvijas futbola 
izlasē notiek pārmaiņas, taču 
”vezums nekustas” no vietas, jo -
projām nav panākumu svarīgās 
spēlēs pret spēcīgākiem preti-

Kā būs nākamgad? Ja izdosies 
gadu sākt ar uzvaru pārbaudes 
spēlēs februārī, tad uzvarēt Lich-
tenšteinu, „aizķerties” spēlē ar 
Bosniju... Tas varētu dot tādu kā 
uzrāvienu. Katrā ziņā nākamajās 
kvalifikācijas spēlēs vajadzētu 
uzvarēt lietuviešus un turnīru 
pabeigt augstākā vietā nekā viņi.

kas savienība (LVS), bet EAA žū -
rija kandidātūru akceptēja. Balva 
piešķirta par nozīmīgu ieguldī-
jumu sportā un kalpošanu tā 
labā, demonstrējot izcilas treneŗa 
iemaņas.

Talsinieks Austrups ikdienā 
strādā ar Ikaunieci, kuŗa šogad 
Eiropas meistarsacīkstēs ieguva 
bronzas medaļu un Londonas 
Olimpiskajās spēlēs izcīnīja aug-
sto devīto vietu, atkārtojot Lat-
vijas rekordu.

P. Karlsons


