
Vo lu me LXIV  Nr. 11 (5613) 2013. ga da 16. marts – 22. marts

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

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

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

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

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 727 286 8543; E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 
MARCH 16    

Uz Nacionālā teātŗa skatuves Rīgā, šā gada 26. februārī, saņemot Mūzikas ierakstu balvu par mūža 
ieguldījumu. No kreisās: Alberts Vītols, Armands Birkens, Alberts Legzdiņš, Janīna Ankipāne, 
Uldis Streips un Lorija Vuda-Cinkusa

Pirmajā rindā no kreisās: Baiba Rudzīte-Pinne, Marija Donuhue-
Maher, Dagmāra Vallena, Aija Pelše, Eleonora Šturma, Baiba 
Bičole. Otrajā rindā no kreisās: Māra Laķe, Jānis Ģiga, Juris 
Bļodnieks, Sandors Abens, Maija Meirāne, Astrīda Jansone 
(Andreja Jansona dzīvesbiedre). Iztrūkst māc. Juris Saivars, Laura 
Padega-Zamura, Māra Ziediņa, Gunārs Ziediņš

Komponists Pēteris Vasks (pa kreisi) un pianists Rūdolfs Ozoliņš
(Vairāk lasiet 6. lpp.)(Turpināts 4. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

16. MARTS – LATVIEŠU LEĢIONA PIEMIŅAS DIENA

Ņujorkas Kultūras dienas
Lestenes Brāļu kapos šā gada martā

„Mēs esam kā ūdens – vienmēr 
kustīgi un mainīgi,” Čikāgas Pie-
cīšu moto pauž dziedātājs un 
komponists Armands Birkens. 
Pēc savas pirmās atvadu tūres 
2011. gadā viņi ir paguvuši sniegt 

Daiga Mazvērsīte, Latvijas radio 2,
speciāli Laikam un Čikāgas Ziņām

"JAUKI BIJ` BŪT ATKAL CIEMOS"

vēl vienu koncertu Latvijā – ar 
apgalvojumu, ka šis nu gan būšot 
pēdējais. Taču ūdens simbolizē 
ne tikai ansambļa garu, bet arī 
„ūdens liešanu” jeb nemitīgus jo -
ciņus, savstarpēju apcelšanos un 

izcilu humoru, kas valda Piecīšu 
vidū. Dziedātāja Lorija Vuda-Cin-
kusa sēž ar apmieri nātu smaidu 
sejā, klausoties, kā Birkens pa jo  kam 
kritizē viņas organizātoriskos 
talantus.
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Es izgavilēšu tēvzemes bēdas
ticībā, ko Tu man esi devis,
Dievs, ka mēs vairs neslaucīsim
ienaidniekam kājas un tās
mājas, ko mēs saviem bērniem
celsim, būs mūžīgi mūsu mājas
un debesis attīrījušās no
pastarās dienas zīmēm baigām,
un mirušā māte parādīsies ar
mīlestības acīm maigām. Es
izgavilēšu Tavā ticībā, Dievs, ka
nekas nav zaudēts, kas ar nāvi
vai varu nogriezts kā ar nazi.

Es izgavilēšu dusmās to, cik
Tavā ticībā mēs vēl esam mazi,
kad izmisums uzmācas draudot,
es izgavilēšu to, kā tuksnesis
izgavilē, Tavas dotās smiltis
skaitot, un neviens nav redzējis
tuksnesi raudot.
Tā es izgavilēšu Tavā 
ticībā –
zūdības izmisumam
draudot. 

Andrejs Eglītis
Es izgavilēšu
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(Vairāk lasiet nākamajā 
numurā)

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 –
2013

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. 727 286 8543, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
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. 727-286-8543, 

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

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Gada abonenti saņems bez maksas:
    1) sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
    2) gada beigās – nākamā gada Laika mākslas kalendāru
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Biļešu tirdzniecība uz XXV Vispārējiem Dziesmu 
un XV Deju svētkiem, kas notiks šovasar Rīgā, 
sāksies 2013. gada 6. aprīlī. 
Biļetes varēs iegādāties „Biļešu Paradīzes” tirdz -
niecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv,  
tāpat būs iespēja biļetes rezervēt, zvanot uz „Biļešu 
Paradīzes” rezervācijas tālruni + 371 67371000. 
Pirmajās divās dienās – 6. un 7. aprīlī biļešu kases 
darbosies no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00 (lielveikalos 
līdz 21.00). Par pirkumu varēs norēķināties skaidrā 
naudā un ar bankas karti, biļešu cena 1-30 Ls. 
Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs 
nopirkt 8 biļetes.

Biļetes uz Dziesmu 
svētkiem sāks pārdot

6. aprīlī!

Kārlis Streips, 
katoļi, u.c.

Paldies Kārlim Streipa kun-
gam par izsmeļošo un inteli-
ģento rakstu “Pāvestam aizejot”. 
Šo vēstuli rakstu 11. martā, pirms 
mūsu acis ir piepūstas ar dūmiem. 
Pievienojos K. Streipa kunga 
ieskatam, ka “Dievs ir kaut kas 
viens”; manuprāt, to var atrast 
visur. Piekrītu Streipa kungam, 
ka ir maz cerību, ka Vatikānā kas 
mainīsies arī pēc tam, kad Va  ti -
kāna skurstenis būs izkūpinājis šī 
gada baltos dūmus. Bet,” izrāde” 
bija varena, gandrīz kā seno 
romiešu laikā. Vēlot K. Streipa 
kungam sekmes, turpinot ražīgo 
un vērtīgo darbu, 

Maija Zīle,
East Lansing , MI.

Vēlam sekmes!

Mūsu pulkam pie -
vienojies vēl viens 
izglītots latvietis.

Ēriks Jānis Voits 2012. gada 
15. decembrī ieguvis baka-

laura gradu 
Rietummičiganas 

universitātē.

Ir klajā nākusi jauna grāmata, 
kas ir vērtīgs ieguvums latviešu 
mūzikas kultūras krātuvē; Jānis 
Norvilis – Svētā mantojuma 
dziesminieks. Grāmatas autore ir 
Latvijas mūzikoloģe, Latvijas 
Radio-3, Klasika vecākā redakto-
re un programmas vadītāja Ilga 
Auguste. Grāmatas redaktori ir 
LMA profesors Emeratus Dr. art. 
Oļģerts Grāvītis un Toronto dzī-
vojošais, diriģents, komponists, 
mūzikas kritiķis Arvīds Purvs.
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Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada krāsainajā Lieldienu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 22. aprīlim 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?

Šī gada 12. februārī skaistu 
dzīves jubileju svinēja viena no 
Amerikas latviešu aktīvākajām 
kultūras dzīves veicinātājām 
Brigita Siliņa.

Sveicam Brigitu Siliņu jubilejā!

Daudzpusīgā Brigita

un savu darbību uzsāka ar 
Mārtiņa Zīverta lugas „Tvans” 
iestudē ju mu. Kopš tā laika 
Brigita ir spēlējusi visās san-
francisko mazā teātra iz  rādēs 

Brigita un Laimonis Siliņi izrādē “Pie Zelta ezera”

spēli E. Tompsona lugā “Pie 
Zelta ezera”. 

Teātrī Brigita uzņemas ne ti -
kai aktrises, bet arī mēģinājumu 
or  ganizētājas, kostīmu māksli-
nie ces, latviešu valodas redak-
tores un vēl citus pienākumus, 
ieskaitot grūto lugas izvēles 
darbu.

Brigita un Laimonis Siliņi 
ga  diem ilgi ar panākumiem ir 
vie  sojušies Rīgā uz Nacionālā 
un Dailes teātŗa skatuvēm. Sa -
vukārt ar viņu iniciātīvu daudzi 
izcili teātŗa mākslinieki no 
Nacionālā, Dailes, Valmieras, 
Liepājas un Daugavpils teātŗa 
spēlējuši vies izrādes ASV un 
sirsnīgā vies mī lībā uzņemti Si -
liņu ģimenes mājā Palo Alto.

Brigita darbojusies arī ameri-
kāņu teātŗos un tēlojusi lomas 
Comedia, Manhattan Playhouse 
un Theaterworks.

Brigitu pazīstam arī kā aktī -
vu publicisti izdevumos Jaunā 
Gaita un Ziemeļkalifornijas ap -
skats, rak  stot gan par teātri, gan 
citām sadzīves un kultūras 
norisēm.   

Darbojoties ar Rūdolfa Blau-
maņa un Mārtiņa Zīverta izcilo 
jubileju atcerēm, februāŗa die-
nās cīnoties ar sniegputeņiem 
un vējiem, nemaz neienāca 
prātā ieskatīties enciklopēdijas 
sējumos, un tikai pašās mēneša 
beigās, kad Latvijā un Rīgā 
uzspīdēja saulīte, atšķīris Lat-
vijas enciklopēdijas 4. sējumu, 
izlasu, ka Brigitai Siliņai 12. 
februārī bijusi dzimšanas diena, 
turklāt tāda gluži apaļa. Šo gadu 
skaitli kautrējos saukt, jo Bri -
gitu vienmēr esmu sastapis un 
redzējis jaunu, smaidošu, ele-
gantu, jā, jā, daža laba meitene 
no viņas varētu pamācīties! 

Brigitai ir laba filoloģiskā iz -
glītība, ne vienu vien reizi, 
komentējot Anšlava Eglīša dar-
bus, esmu griezies pie viņas pēc 
padoma, un atbildes un skaid-
rojumi vienmēr bijuši ļoti 
precīzi. Naudiņu viņai nācies 
pelnīt, mācot vācu un angļu 
valodu, kā arī drāmas pama  tus, 
taču viņas īstā aizraušanās, īstā 
dzīve ir teātris, un man šķiet, ka 
tieši teātris viņai devis iespēju 
un mudinājumu vienmēr būt 
spirgtai un jauneklīgai. 

Kuŗā gadā Brigitu redzēju uz 
skatuves pirmo reizi, tik precīzi 
nepateikšu. Zinu, ka viņa aktīvi 
darbojusies Ziemeļkalifornijas 
Daugavas Vanagu teātrī un 
skatītāji viņu iemīļojuši jau no 
Serbinetes lomas Moljēra ko -
mēdijas „Skapēna nedarbi” 
izrādē. Taču īstais ceļš skatuves 
mākslā viņai pavērās 1966. 
gadā, kad Brigita kopā ar Lai -
moni Siliņu, Ivaru Lindbergu, 
Daini Turaidu dibināja mazo 
teātri sanfrancisko, ko atklāja ar 
Mārtiņa Zīverta lugas „Tvans” 
izrādi, kuŗā viņai bija iedalīta 
jaunās meitenes Iras loma. Tas 
bija sākums gaŗam, ilgam un 
bezgala skaistam ceļam, kas 
Brigitu un Laimoni atveda līdz 
mūsdienām. Jā, bija jāstrādā 
skolā, bet garīgo veldzi varēja 
rast pašu radītajā teātrī. Tiesa 

gan, Brigita jau pirms tam bija 
darbojusies kāda amerikāņu 
teātŗa (Comedia Repertory 
Theatre) trupā, vēlāk arī Man-
hattan Playhouse teātrī, bet 
īstais skatuves darbs notika 
mazajā teātrī sanfrancisko.

Kad pārlūkoju Brigitas tēloto 
lomu sarakstu, pārņem pat iz -
brīns: tik daudzveidīgu un 
pla  šu lomu klāstu nez vai kādai 
no mūsu aktrisēm izdevies 
notēlot, varbūt vienīgi Veltai 
Līnei, no kuŗas mēs atvadījā-
mies šā gada sākumā. Brigitai 
– viss bija iespējams: Zīverta 
„Ākstā” viņa bija Kendels, A. 
Eglīša „Jolantā Durbē” – su  per-
modernā meitene Hope, bet 
pagāja tikai pāris gadi, un viņa 
uz skatuves pārvērtās par Ažu 
Blaumaņa „Pazudušajā dēlā”. 
Vai tās nav neparastas pār-
vērtības? A. Rubenis par viņas 
Ažu rakstīja: „Interesanta ir 
Aža Brigitas Siliņas inter pre-
tācijā: tā ir pusmūža sieva, sa -
jukusi prātā pēc dēla nāves, kā 
ļauna sirdsapziņa seko katram 
Krustiņa solim. Brigitā Siliņā 
kā pusmūža sievietē nemīt 
nevarība, tāpēc viņas tēlojums 
ir žirgts, īpatnējs un pretrunu 
pilns.” (Tilts, 1974, Nr. 140)

Uzskaitīt un aprakstīt visas 
Brigitas tēlotās lomas nav 
iespējams, to skaits ir pārāk 
plašs. Mums, rīdziniekiem, vi -
sas viņas lomas nav bijis lemts 
skatīt, bet viena no pirmajām 
Rīgā redzētajām lomām bija 
Agnese J. Hartoga lugā „De -
bessgulta” – toreiz abi ar Lai-
moni viņi vēl bija jauni un 
pārliecinoši izdzīvoja Agneses 
un Mikus kopīgās dzīves stāstu. 
Cita veida dzīves pavediens 
atklājās Harija Gulbja lugā 
„Kamīnā klusu dzied vējš”, kuŗā 
viņa bija Brigita,bet Armīna 
lomā bija Laimonis Siliņš. Tā 
bija pārdomu pilna izrāde par 
laulāto dzīvi, kad bērni jau ir 
lieli un mīlestības pavediens 
sāk izirt. It kā neliels uzdevums 

Brigitai bija R. Staprāna lugā 
„Četras dienas jūnijā” – viņa 
bija vienkārši Teicēja, taču, ar 
savu klātbūtni un komentējot 
tekstu, izrādei piešķīra īsti 
drāmatisku skanējumu. Ja va  ja-
dzēja, Brigita varēja pārvērsties 
padzīvojušā sievā, tāda viņa bija 
R. Staprāna lugā „Pēdējā iz -
rāde”, kuŗā aktrises partneris 
bija Ivars Lindbergs. Traģiskas 
un komiskas ainas Brigitai un 
Laimonim mijās Zentas un 
Hermaņa lomās Māras Zālītes 
lugā „Zemes nodoklis”, savukārt 
viņas humora izjūta staroja 
A. Miglas un V. Rūmnieka lugā 
„Apreibušās lakstīgalas” izrādē, 
tēlojot Mudīti. 

Brigita Siliņa lomās bijusi 
daudzveidīga, katru reizi, uz -
nākot uz skatuves, viņa bijusi 
neparasta, nereti pat – pār-
steidzoša, taču pāri par visu 
viņa arvien sargājusi dārgāko 
vērtību – patiesību uz skatuves, 
tieši tāpēc viņas tēli bijuši tik 
daudzkrāsaini. Diemžēl ne  es -
mu viņu redzējis vienā no 
jaunākajām lomām E. Tomp-
sona lugas „Pie Zelta ezera” 
izrādē, kuŗā Laimonis izdzīvo 
Normena Teizeja dzīvi, bet 
Brigita ir viņa dzīvesbiedre 
Etele. Par šo izrādi dzirdēju 
atzinīgus vārdus no Sanfran-
cisko skatītāju vidus. Tātad – 
izrāde uzrunājusi. 

Brigitas daudzveidību lomās 
aprakstīt nav iespējams. Zinu 
gan, ka dzīvē viņa ir sirsnīga, 
vienkārša, patiesi cilvēcīga. Vi -
ņa ir drošs balsts Laimonim, 
kaut gan būtībā – abi gadiem  
ilgi bagātinājuši viens otru. Tā 
ir dziļa savstarpēja sapratne un 
abus vienojošā mīlestība uz 
teātri.

Kalifornijā jau pavasaris... Lai 
daudz skaistu dienu un galve-
nais – laba veselība!  Būtu jau 
milzīgs prieks atkal Brigitu un 
Laimoni ieraudzīt Rīgā! Kaut tā 
notiktu! Laimīgi!

Viktors Hausmanis

Ar savu gaišo, optimistisko 
dabu, mērķtiecīgo gatavību kat-
ram mēģinājumam, precīzitāti 
detaļās un nenoliedzamo ak -
trises talantu Brigita ir lieliska 
skatuves partnere. Vienmēr ar 
humora dzirkstelīti acīs, sie -
višķīga, val dzi noša un gudra – 

tāda ir Brigita Siliņa! 
Novēlam Brigitai labu veselī  -

bu, enerģiju un daudzus radošus 
darba gadus mazajā teātrī san-
francisko!

Taira Zoldnere,
ALA Informācijas nozares 

vadītāja

1966. gadā Brigita bija pirmo 
teātŗa entuziastu vidū, kas Lai -
moņa Siliņa iedvesmoti, nodi-
bi nāja  mazo teātri sanfrancisko 

(izņemot vienu, kur dar bojās 
par izrādes vadītāju). Nupat 
šajā sezonā priecājāmies par 
Bri gitas sirsnīgo un patieso 

Šī gada 6. februārī dejotājai, 
choreografei un dejas mākslas 
paidagoģei Vijai Vētrai piepildījās 
90 mūža gadi. Šo nozīmīgo 
dzimšanas dienu radošas ener-
ģijas pārpilnā jubilāre nosvinēja 
tuvāko draugu lokā savā mītnes 
pilsētā Ņujorkā, bet plašāka svi-
nēšana paredzēta jūnija mēnesī 
m ā k s l i n i e c e s 
dzim tajā pilsētā 
Rīgā.

Der pieme ti-
nāt, ka līdzīgi kā 
katru gadu, arī 
šogad māk sli-
niece pare dzē-
jusi doties uz 
Lat viju un sniegt 
dejas mākslas 
meistarklases 
Rī  gas technis-
kajā universitātē 
pavasarī. Savu-
kārt Rīgas Lat-
viešu biedrība 
savā kultūras no -
tikumu kalendārā goda vietā 
ievietojusi Vijas Vētras 90 gadu 
jubilejas koncertu, kas notiks 
Rīgas Latviešu biedrības Lielajā 
zālē 13. jūnijā. Programmā būs 
Vijas Vētras choreografētas dejas, 
un šis koncerts arī būs māk-

Vijai Vētrai
skaista jubileja

slinieces darba jubileja, nosvinot 
70 gadus, kas veltīti radošam de -
jotājas un choreografes darbam. 

Attēlā redzama Vija Vētra pa -
gājušā vasarā 16. jūlijā Siguldā, 
Baltajā flīģelī pēc Starptautisko 
mūzikas meistarklašu paidagogu 
kopkoncerta, kuŗā, sadarbojoties 
ar izcilajiem mūziķiem vijolnieci 

Rasmu Lielmani un pianistu 
Venti Zilbertu, viņa dejoja pašas 
choreografēto Arnolda Šturma 
„Poēmu vijolei un klavierēm”.

Uz tikšanos ar jubilāri šī gada 
13. jūnijā Rīgā!

E. Š.
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Palladium koncertzālē

Gada balva no izdevniecības Rīgas Viļņi vadītājas Aijas Simsones rokām tūlīt nonāks pie Alberta 
Legzdiņa. Pa labi – vakara vadītājs Andris Freidenfelds

(Turpināts 7. lpp,)
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An  sam bļa dibinātājs Alberts 
Legzdiņš smaidot piebilst, ka Lo -
riju ansamblī turot tikai tāpēc, 
ka viņa ir izskatīga sieviete. Jā, 
humors ir tā burvīgākā pazīme, 
kas Piecīšus tūdaļ atšķir no nere-
ti iedomīgajiem, uz sevi un savu 
nozīmību centrētajiem vietējiem 
latviešu māksliniekiem. Bet, ja tu 
nespēj pasmieties par sevi, tad 
zvaigžņu slimība būs klāt kā likts, 
un kā par brīnumu šo piecdesmit 
divu gadu laikā neviens no Či  kā-
gas Piecīšiem ar to nav saslimis, 
kaut iemeslu būtu atliku likām! 

Īstas rokzvaigznes
„Mēs jau nebijām plānojuši 

braukt,” skaidro Alberts Legzdiņš, 
kuŗš līdz ar saviem ansambļa 

palīgi tepat uz vietas, Latvijā, bet 
bez Armanda – kādu program-
mu tad mēs varētu taisīt?” Par 
brīnumu, Uldis Streips un Janīna 
Ankipāne, kā arī pēdējo gadu 
Piecītis Alberts Vītols tomēr va -
rējuši izbrīvēt dažas dienas. Gada 
balvas pasākuma rīkotāji tūlīt 
reaģēja un uz karstām pēdām 
noorganizēja arī koncertu divas 
dienas vēlāk. Programmā Vēlreiz 
ar draugiem publika, protams, 
cerēja dzirdēt ansambļa lielākos 
grāvējus, un cerības mūziķi at -
taisnoja – Pazudušais dēls, Līgo, 
māmiņ, Vakardienas vīns, Mūsu 
mīlestība un daudzas citas, kopā 
vairāk nekā 20 dziesmu tovakar 
tika izdziedāts. Vairākās no tām 
– Septiņjūdžu zābakiem, Šūpuļ-
dziesma u.c. piedalījās gados visai 

sekoja Vecpiebalga un Legzdiņa 
veltījums paša čaklajai dzīves-
biedrei Skaid rītei –  Made in Lat-
via. Par kup lāku skanējumu 
gādāja Latvijas palīgi – Gatis 
Gaujenieks, Kārlis Briedis un 
Māris Muktupāvels, kuŗš iz  pa-
līdzēja ar pārģērbšanos dzies-
miņā par trim vecenītēm. Tikām 
iepriecināti arī ar dažu labu 
pirmatskaņojumu kā Legz diņa 
jaunā dziesma Aprīļa joks, kuŗas 
atskaņojumam bija nepie ciešama 
nošu pults ar lapām, no kuŗām 
tinte šķiet vēl nebija nožuvusi. 

Palladium zāles betona sienas 
diez vai varētu saukt par Čikāgas 
Piecīšu mūzikai piemērotu telpu, 
bet, tā kā „kungi” nekādi nevar 
vienoties par akustiskās koncert-
zāles būvi, pēdējā laikā jau ap -

redzējušais mūziķis nosmīkņā 
par dūmakā tīto balkonu, kur 
ļaužu sejas aiz pamatīgajiem 
metāla režģiem viņš nav varējis 
saskatīt. Armands gan skaidro, 
ka dūmus pūtusi speciāla ma -
šīna, kā nekā Piecīši jau kopš 
sava pirmā triumfa Latvijā 80. 
gadu beigās uzskatāmi par īs -
tām rok zvaigznēm, kam pār-
pildīti sta  dioni, dūmi, rēcoši 
fani ir paš saprotama lieta. Tā -
pat ir spēlēts vien divdesmit 
cilvēkiem, arī pa  grabā, nelielā 
istabiņā, – Piecīši braukuši 
visur, kurp vien aicināja. Pro-
tams, sākumā koncertēšana 
bija vairāk kā pie-
 dzīvojums – sak, 
neesam ilgi bijuši 
L os andže los ā , 
pie  zvanījuši pazi-
ņām, sarunājuši, 
kur dabūt nakts-
mājas un – aiz-
iet…

Vispirms iz -
brau kāta Ziemeļ-
amerika – Aus-
trumkrasts, Rie-
tum krasts, vidie ne 
un Kanada, tad 
sekoja Eiropas un 
Austrālijas ieka-
rošana, un kopš 
tās ceļošana vi -
ņiem ir pašsapro-
tama. Ne velti 
Legzdiņš uz Pal-
ladium skatuves 
pauda cerību, ka 
Čikāgas Piecīšus 
uzaicinās atkal 
nākamgad, lai viņiem pasniegtu, 
piemēram, balvu kā visvairāk 
lidojušajai grupai. „Tās stundas, 
ko esam pavadījuši ceļā, mērāmas 
tūk stošos,” rēķina Birkens, taču 
ne  sāksim pārskaitīt Čikāgas 
Piecīšu dziesmas, albumus, kon-
certturnejas, nodeldētās riepas 
un iz  dzertos alus litrus, jo šie 
cipari neatspoguļo ansambļa 
pastā vē šanas būtību. 

Likteņa pirksts un 
labie gariņi

„Tas, ka mēs tik labi savā starpā 
satiekam, ir viens no pamatie-
mesliem, kāpēc Piecīši ir tik ilgi 
noturējušies,” ansambļa ilgmū-
žības noslēpumu izskaidro Bir-
kens, „varbūt tikai Albertu ir tā 
grūtāk panest, bet pierod jau arī 
pie viņa.” Ak, nē, Armanda sa -
cītais atkal ir kārtējais joks, jo bez 
Legzdiņa Piecīši nav iedomājami. 
Viņš pats gan ansambļa rašanos 
sauc par nejaušību, ka kopā 
gadījās tik dažādi un reizē tik sa -
derīgi cilvēki. Viņi jau vēlāk pie -
saistīja arvien jaunus mūziķus, 
un tad nu atkal sajūtama likteņa 
rokas klātbūtne. Piemēram, ja 
Ilmārs Dzenis nebūtu izdomājis 
pamest Piecīšus, lai dziedātu 
solo, (togad aizgāja arī Ģirts 
Pu riņš), un ja liriskā dziedātāja 
lomai nebūtu atradies tāds Ar -
mands Birkens, varbūt grupa 
būtu pačibējusi jau pirms ga -
diem trīsdesmit?! 

Birkenu mūzicēšanā ievilka 
viens no dibinātājiem, Jānis Rin-
kušs jeb Jānītis, kaut gan tikšanās 
ar Piecīšiem viņam notikusi jau 
bērnībā. Tas ir liels Legzdiņa no -
pelns, ka ansamblis kopš sākta 
gala ar prieku sadarbojies ar 
bērniem un jauniešiem, gan ie -
saistot viņus savās programmās, 
gan radot tiem īpašus skaņdarbus 

un uzvedumus. „Kad es gāju lat-
viešu skolā Čikāgā, spēlēju ģitaru 
un dziedāju. Notika vakars Sme-
jies līdzi ar burvīgu programmu – 
tā bija pirmā reize, kad es sadar-
bojos ar Piecīšiem. Vēlāk viņi mūs 
ņēma līdzi abus ar māsu Lauru, 
Indianapolē un Gaŗezerā dzie dā-
jām tautasdziesmas. Tad pirmo-
reiz redzēju, kā mašīnā veči 
rakstīja Hei, laili vārdus. „Vau,” es 
domāju, „re, viņi, braucot uz 
izrādi, vēl tikai raksta materiālu.” 
Bet šajā koncertā es pats vēl tikai 
divas minūtes pirms sākuma 
rak stīju savam skečam vārdus,” 
atklāj Birkens, Piecītis kopš 19 

Daiga Mazvērsīte, Latvijas radio 2,
speciāli Laikam un Čikāgas Ziņām

"JAUKI BIJ` BŪT ATKAL CIEMOS"

biedriem 26. februāŗa vakarā tika 
godināts uz Nacionālā teātŗa ska-
 tuves, saņemot balvu par Mūža 
ieguldījumu Latvijas mūzikas in -
dustrijā. „Līdz pēdējai dienai mēs 
nezinājām, vai Armands varēs 
tikt, Alnis Cers uzreiz atteicās. 
Bija jau mums daži draugi un 

jauni viesdziedātāji no Rīgas, 
Tal siem un Ventspils, proti, Lo -
rijas Vudas skolnieki, kam viņa 
māca dziedāšanu. Klausītāji, sa -
protams, bija atsaucīgi un aiz  kus-
tināti, prasīja atkārtojumus un 
piedevas, programmu tradicio-
nāli noslēdza Hei, laili, kam 

robežojoties ar ideju par Kon-
gresu nama telpas labiekārto-
šanu, tad šajā ziņā izvēle Rīgā 
nav liela. 

Alberts Legzdiņš atceras, ka uz 
šo vietu, kad tas vēl bija kino, 
tēvs viņu bērnībā vedis skatīties 
filmas par Tarzānu. Tagad pie-

gadu vecuma, kuŗu uz pirmo 
mēģinājumu laikam pavadījuši 
vecāki. 

Arī Loriju Vudu-Cinkusu Pie-
cīšos ierāva sagadīšanās – Janīna 
Ankipāne netika uz kādu no kon-
certiem, un par viņu labu vārdu 
aizlika Birkens. Albertu Vītolu 
no Toronto uzaicināja, kad šķita, 
ka Birkens nevarēs piedalīties 
Kanadas dziesmu svētkos 2009. 
gadā, – beigās uz skatuves bija 
abi divi, un kopš tā laika Vītols 
palika. „Tādi gadījumi bijuši dau-
 dzi – aiz nepieciešamības. Kad Jā  -
nītis Rinkušs aizgāja, trūka ģita-
rista, es pazinu Juri Treigūtu, kas 
bija īstais amerikāņu folksinger, 
rakstīja dziesmas, dziedāja klu-
biņos. Viņš, protams, zināja Pie-
cīšus, atnāca uz ansambli 70. ga  du 
vidū, izbraukāja ar mums Eiropu 
un uzrakstīja Vakardienas vīnu. 
Šo, vienu no tautā iemīļotākajām 
Piecīšu dziesmām 28. februāŗa 
vakarā Palladium skandēja Vī  tols, 
bet pats trubadūrs Treigūts mīt 
netālu no Legzdiņa, taču ir at  tā-
linājies no latviešu sabiedrības 
un diemžēl neatnāca pat uz gru-
pai veltītās filmas Par mani, 
draudziņ, nebēdā (2011) pirm-
izrādi. 

Bet, kad 80. gadu beigās bija 
jābrauc uz Latviju, atradās Alnis 
Cers. „Viņš dzīvoja Klīvlandē, bet 
nejaušā kārtā pārcēlās uz Čikāgu 
tieši tad, kad to vajadzēja Pie cī-
šiem. Liktenis ir bijis šim ansam-
blim neaptveŗami labvēlīgs. Visi 
latviešu labie gariņi mums ir bi -
juši klāt, vienmēr atradās cilvēki, 
kad tas bija nepieciešams,” uzskata 
Birkens. Un Lorija atgādina, ka 
viņu supervarone ir Janīna, kas 
nekad nav dzīvojusi Čikāgā, bet 
aktīvās mūzicēšanas posmā brau  -
kusi uz mēģinājumiem, pavadot 
no Sentluisas, Misuri štatā sešas 
stundas ceļā katrā virzienā.

Dzied Alberts Legzdiņš
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(Turpinājums sekos)

Laura, mana mamma Daile un Ruta ap 1955. gadu

Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Padomijā
Kaspars Pūce
(5 . turpinājums)

Tā kā ziemas bija bargas un 
bez atkušņiem, pienu tirgū pār-
deva saldētu, un tam bija bļodi-
ņas forma. Mamma sākumā 
neiz pratnē domāja, ka tie ir tauki, 
jo tādi brīnumi Latvijā nebija re -
dzēti. Kā vēlāk viņa stāstīja, tad 
bieži vien konstatējusi, ka uz sal-
dētā piena bija redzamas mazas 
„peles” zobiņu pēdas. Starp citu, 
man vislabāk garšoja bļodiņas 
augšējā daļa – tā, kas dzeltenāka 
par pārējo. Krējums! Vispār – man 
arī vienam nebija garlaicīgi. 
Pierasta lieta!

Vasarās vismaz pāris reižu sā -
džu pāršalca vēsts: „Lupatnieks 
brauc, lupatnieks brauc!” Tad 
sie  vieši aktīvi rosījās, vāca kopā 
vecās nevajadzīgās lupatas, sēja 
tās paunās, meklēja visu gadu 
krātās avīzes, papīru driskas, no 
tām veidoja sainīšus. Sādžas galā 
parādījās lupatnieks, skaļas bērnu 
kņadas pavadīts. Parasti izļuri nā-
tos ratos sēdēja, kā šķita, Krievu-
japāņu kaŗa veterāns, izkaltis kā 
vobla. Viņa bezzobainajā, bārdas 
rugājiem apaugušās mutes kak ti-
ņā, kā tāds aklās zarnas pie  dēklis, 
rēgojās slapjš, nodzisis papiross. 
Ratus vilka tikpat nožēlojams, ar 
ādu pārvilkts kleperis. Tas atgā-
dināja dona Kichota Rosinanti. 
Zirga galva knapi turējās uz kār nā 
kakla, vecā lopa apakšlūpa bija 
tik ļoti atkārusies, ka likās, tā 
velkas pa zemi un, pildot šaufeles 
funkcijas, uzlasa lielceļa akmen-
tiņus. Šis otrreizējo izejvielu sa -
vācējs par lupatām, papīriem, 
stikliem un metāllūžņiem deva 
diegus, adatas, katūna drēbi, 
knupīšus, gumijas pīkstulīšus un 
vēl šādus tādus sadzīvei tik ļoti 
nepieciešamus niekus. Dažreiz 
maksāja arī naudā. Manī dzima 
ideja. Tad nu es uzsāku savā mū  žā 
pirmo un laikam arī vienīgo 
biznesa darījumu. Saorganizēju 
Jurku , Koļku un Mišku, un pāris 
nedēļas manā virsvadībā cītīgi 
vā  cām lūžņus, kuŗi cepļa terri to-
rijā mētājās visās vietās. Iznāca 
paprāva kaudzīte. Pieaugušie uz -
teica mūsu darbošanos. „Malači, 
puikas! Territorija kļūs tīrāka, un 
arī paši naudu nopelnīsiet!” Ie  ra-
 dās lupatnieks, kuŗu mēs ar tik 
lielu nepacietību gaidījām, uz -
meta kritisku skatienu savāktajai 
dzelžu čupai, lietišķi sakrāva visu 
savos ratos, bet mums par to sa -
maksāja veselus piecus rubļus!!!  
Milzu bagātību! Par šito naudu 
taču veikalā varēja nopirkt pus-
kilo parastās konfektes, tādas, ar 
ievārījumu vidū, vai arī 400 gra-
mus „Rionu”. Šīs končas bija jau 
drusku lepnākas, jo to apaļās 
bum  biņas, apkaisītas ar kanēli un 
kakao pulveri, kā arī, cik atceros, 
pildītas nevis ar prastu zafti, bet 
gan ar kondensēto pienu. Mūsu 
mazā darba grupa vienojās par 
„Rionu”. Tajā pēcpusdienā visi 
lepni staigājām pa sādžas vienīgo 
ielu brūnām, saldi lipīgām mu -
tēm un virs mums laidelējās mil-
zīgi izsalkušu mušu bari. Lielie 
gan teica, ka lupatnieks mūs pie -
krāpis, jo dzelžu vērtība bijusi vis-
maz divdesmit pieci rubļi. Ko tu 
padarīsi, Dievs tālu, bet uzpircējs 
jau gabalā, un partijā, kuŗai varēja 
sūdzēties, neviens no mums ne -
bija iestājies. Drīz pēc tam „pil-
nīgi oficiāli” nopelnīju savu pir mo 

rubli. Situācija tāda, ka iekūlos 
darba zonā tieši tajā brīdī, kad no 
lielās cepļa krāsns ņēma gatavo 
produkciju. Visi strādājošie, gal-
venokārt sievietes, nesa siltos 
ķie  ģeļus un noliktavā tos krāva 
kārtīgās grēdās – štāpeļos. Lielie 
smiedamies iedrošināja mani – 
sak, ko tu te slaisties, nāc kopā ar 
mums darbu darīt. Divreiz sku -
bināt nevajadzēja, un es, nopietni 

zienā! Gribi uz mājām, pērc bi -
ļeti, gādā pārtiku. Naudas, lai arī 
kā krāja un taupīja, vienam otram 
pat atsūtīja pasta pārvedumus no 
Latvijas, tik un tā pietrūka. Tad 
mamma noorganizēja „Nepilnīgo 
ansambli”, kuŗa sastāvā ietilpa 
Zariņkundze, Rutas tante, Birutas 
tante, pati mamma un...  Bija vēl 
dažas dāmas, taču tās neatceros. 
„Ansambļa” darbībā gribēja ie -

Uz mums brīvlaišana pagaidām 
neattiecās, jo angļu spiegus un 
nacionālistus mājās tik drīz laist 
vis nedrīkstēja. Pamatā mūsu 
dzīve, cerību pilna, ritēja ieras ta-
jās sliedēs. Karstajās svētdienās 
turpināju plunčāties upē, darb-
die nās kopā ar pārējiem puiše-
ļiem klīdu pa cepļa territoriju, 
da  rīdams visādas blēņas. Te kādā 
pirmdienā, pēc iepriekšējā dienā 
kārtīgi ūdenī pavadītā laika, sāka 
sāpēt ausis. Tie, kuŗiem nekad 
nav sāpējuši šie dzirdes orgāni, 
nemaz nevar iedomāties, kas tās 
par mokām. Tas ir tā, it kā sāpētu 
visi zobi, piere, pakausis, deguns, 
kakls, pat matu gali. Dakterēt 
mani centās visādi. Ausis sildīja, 
tajās pilināja karstu kampareļļu 
un lika parafīna kompreses. Ne -
līdzēja nekas, stāvoklis kļuva kri-
 tisks, cēlās temperatūra un es, 
sāpēs locīdamies, gaudoju cau -
rām naktīm. Vajadzēja vest uz 
rajona slimnīcu. Ar vidusauss 
iekaisumu joki mazi. 

Slimnīca – tā jau bija pavisam 
cita pasaule. Pēc pāris dienām, 
pateicoties injekcijām, tempe ra-
tūra kritās, sāpes pārgāja, taču 
tur vajadzēja palikt ilgāku laiku, 
kamēr iekaisuma process beidzas. 
Profilakses nolūkā daktere ieve-
da mani operāciju telpā, kur uz 
galda gulēja apmēram mana 
vecuma puišelis nosaitētu galvu 
un klusi īdēja. „Paskaties!” – teica 
daktere un sāka attīt saites. Tad 
viņa pagrieza pret mani zēna 
galvu, un es ieraudzīju aiz auss 
caurumu, no kuŗa viņa vilka ārā 
asiņainus vates kumšķus. „Saki 
paldies savai mammai, ka viņa 
tevi laikus atveda šurp! Vēl dažas 
dienas, un arī tev iekaisums 
aizietu tik tālu, ka tikai kaula iz -

kalšana un cau -
rums galvā aiz 
auss glābtu tavu 
dzīvību”. Puišelis 
turpināja īdēt, 
bet es ziņkārīgi 
lūkojos, kā iz -
skatās galvas 
iekš puse.

Tā kā biju „stai-
 gājošais” slim-
nieks, tad centos 
apgūt jauno ter-
ritoriju. Klusi 
balti koridori, 
gar abām pusēm 
palātas, kuŗās 
vai nu gulēja, vai 
arī sēdēja slim-
nieki, stāstīja cits 
citam par savām 
kaitēm un gaidīja 
kārtējo zāļu por-
ciju. Viena palāta 
pastāvīgi bija aiz -
slēgta. Tur atra-
dās trakais – ne -
laimīgs puisis, 
kuŗam, kā stās  -
tī ja, zirgs saspē-
ris galvu. Tad nu 
sma  dzenēs šim 

kaut kas samež ģījies... Visi gāja 
gaŗām tās telpas durvīm uz pirk-
stgaliem, jo viņi baidījās no 
nezināmā. Reiz med māsa pie-
mirsa aizslēgt trakā pa  lātu, un 
viņš izkļuva koridorā. Es pirmo 
reizi mūžā redzēju nenor mālu, 
turklāt vēl pilnīgi pliku vīrieti. 
Viņš gāja tāds kā pasaulē nācis, 

bārdas rugājiem apaudzis, vilk-
dams aiz sevis gaŗu palagu kā 
Cēzars togu, un dobjā aizkapa 
balsī sauca: „Bābas, ei bābas! Kur 
jūs esat? Bā-ā-ābas!”

Bābas, tas ir, medmāsas, šaus-
mās ieplestām acīm stāvēja, pie-
spiedušās pie koridora sienas, 
gatavas kuŗu katru brīdi dot 
kājām vaļu. Drīz ieradās pāris 
dūšīgi sanitāri, viņi nelaimīgo 
ātri savāca un  ieslodzīja mītnes 
vietā.

Es, klīzdams pa koridoriem, 
iekļuvu kādā neparastā telpā. Tur 
visas sienas bija baltas, izklātas ar 
tādiem baltiem četrstūrainiem 
cieta materiāla gabaliņiem. Pie 
sienas atradās liela balta kaste, 
virs tās tādas trubas ar krāniem 
galā. Kas tas bija? Nesapratu. 
Skatījos tālāk. Pašā telpas galā 
stāvēja balts, dīvains veidojums, 
kas atgādināja lielu vāzi. Tā kā uz 
paresnas kājas, augšpusē papla ti-
nāts, ar iedobumu un ūdens peļ -
ķīti tajā. Pētīju tālāk. Aizmugurē 
no šī veidojuma nāca ārā cauru-
le, kas gar sienu stiepās uz augšu. 
Trubas galā, pie pašiem griestiem, 
četrkantīga neliela metalla kaste, 
bet no kastes lejup karājās šņorīte, 
tās galā rokturītis. Nu, kas, kas 
tas varētu būt? Pieskāros roktu-
rītim. Tas jauki šūpojās. Nekas 
nenotika. Intereses pēc pavilku 
to uz leju. Tad tikai sākās!!! Ar 
drausmīgu troksni apakšējā vei -
dojumā sāka gāzties ūdens, tā 
vien likās, tas nebeigsies nekad! 
Šausmīgi pārbijies, pa galvu pa 
kaklu metos prom uz savu palātu, 
ielēcu gultā, ietinos segā un dre -
bēdams gaidīju soda sankcijas. 
Kā par brīnumu, neviens mani 
nemeklēja. Pēc kādas stundas uz 
pirkstgaliem atkal tuvojos bries-
mīgajai telpai. Iegāju iekšā, viss 
klusu, viss mierīgi. Pavilku vēlreiz 
aiz rokturīša un atkārtojās tas pats 
process. Atkal gulēju gultā un 
drebēdams gaidīju sodu. Manā 
cāļa mūžā tā bija pirmā saskar-
šanās ar civilizāciju. Tas, kā vēlāk, 
jau atrodoties Latvijā, konstatēju, 
bija bijis visparastākais tualetes 
pods. Bailes no tā manī saglabājās 
ļoti ilgu laiku.

Par atrašanos slimnīcā man 
palika vislabākās atmiņas. Ne jau 
tāpēc, ka nebija nekas jādara, bet 
gan tādēļ, ka dabūju iepazīties ar 
vēl nebijušām garšas sajūtām. Ēst 
deva trīs reizes dienā un katru 
reizi kaut ko citu. Pusdienās – 
veseli trīs ēdieni! Zupas – tās nu 
vēl nekas, bet kotletes un dažādus 
citus gaļas ēdienus, kuŗus ēdu 
pirmo reizi mūžā un kuŗiem ne -
zināju nosaukumu, atceros vēl 
šodien. Kā vainagojums visam 
delikatese, kuŗas izskats un garša 
joprojām neaizmirstama. Četr stū-
rains, augšpusē brūngans, iešpusē 
dzeltens, tāds kā švamme, sulīgs, 
garšīgs gabaliņš. Vēlāk noskaid-
rojās, ka tā ir omlete, visparastākā 
omlete.

Atgriezos ceplī sveiks un vesels. 
Tūdaļ savu līdzaudžu vidū ieguvu 
dienas varoņa slavu, jo tas, ko tiku 
redzējis un piedzīvojis es, viņiem 
pat sapņos nerādījās. Stāstīju un 
lielījos, kā mācēju. Tā notika arī 
tai vakarā, kad pieaugušie bija 
aizgājuši uz kino cepļa klubiņā. 

tusnīdams, nesu pa trim-četriem 
ķieģeļiem un krāvu tos kopējā 
grēdā. Tā, turēdams līdzi pieau-
gušajiem, nostrādāju līdz darb-
dienas beigām. Sagadījās, ka tā 
bija algas diena. „Kur iesi, nāc 
kopējā rindā, jāsaņem alga!” – 
tā mani mudināja pieaugušie. 
Stāvēju kārtīgi rindā un, pietu-
vojies kases lodziņam, uz tā pa -
lodzes uzliku savu vasarraibu-
maino ģīmi. ”Ko tev, Ini?” – tā 
jautāja kasiere Lidas tante.

„Atnācu algu saņemt.” Visi 
rindā stāvošie apgalvoja, ka tik 
cītīgs strādnieks kā es pelnījis 
algu. Kasiere tad nu lika man pa -
rakstīties uz papīra strēmelītes. 
Es, izkāris mēli, uz tās drukātiem 
burtiem uzrakstīju savu vārdu. 
Tad viņa parakņājās naudas lā -
dītē un izsniedza pilnīgi jaunu, 
vēl nesaburzītu rubli! Pēc kādiem 
gadiem divdesmit, atceroties šo 
algas dienu, mamma atklāja, ka 
manis „nopelnītais” rublis toreiz 
ticis atskaitīts no viņas algas. 

Piecdesmit ceturtā gada vasara 
daudziem cepļa iemītniekiem 
kļuva par īstu laimes vasaru. Tie, 
kuŗi bija mazāk „nogrēkojušies” 
pret padomju varu, atguva cil -
vēka tiesības, un viņiem ļāva at -
griezties Latvijā. Saausījās apkār-
tējie augstāk stāvošie ierēdņi, 
satraucās partijas bonzas. Bija di -
bināts iemesls. Tikai baltiešu iera-
šanās Amūras apgabalā atmodi-
nāja visu apkārtni no letarģiskā 
miega, tā iemītnieku  vispārējais 
dzīves līmenis cēlās. Daudzos tā 
laika sociālistisko sacensību rā -
dītājos, pateicoties izsūtīto akti-
vitātēm, apgabals izvirzījās lī  de-
ros. Gandrīz visiem specnome ti-
nātajiem taču bija vidusskolas iz -
glītība, dažiem arī augstākā. Uz 
vispārējā analfabētu fona tas jau 
bija kaut kas. Kādus tik zelta kal-
nus nesolīja bijušajiem vergiem, 
lai viņi paliktu un strādātu vēl un 
vēl Amūras apgabala labklājībai. 
Bet šie – ni un ni! Uz mājām, uz 
Latviju! Radās problēmas. Ceļš 
par brīvu taču tikai vienā vir -

saistīt arī mani, bet es ar rokām, 
kājām biju pretī, jo apkārtējie 
bērni taču mani par šādu māžo-
šanos vēlāk apēstu bez sāls. Šāda 
veida populāritāte tai laikā tur 
bija nevēlama parādība. „Ansam-
blis” kā tādi ķekatnieki gāja no 
mājas uz māju, kur dzīvoja lat-
vieši, sniedza humora pilnas pro-
grammas par dienas aktuālitātēm 
ceplī un pārējā pasaulē, pie reizes 
vācot „kolekti” aizbraucējiem. 
Ļoti lielu atsaucību cepļa iemīt-
niekos guva uzvedums „Dona 

Kichota ceļojums uz Sachalīnu”. 
Dona lomā iejutās Zariņkundze, 
bet Sančo Pansas tēlā dzīvoja 
Birutas tante. Šādā smieklu, jaut-
rības un humora atmosfairā at -
maiga sirdis un atvērās plānie 
maciņi. Deva, cik nu kuŗš varēja 
– 3, 5, 10 rubļus. Daudz jau tas 
nebija, tomēr labāk nekā nekas.

Lielās dusmās, ka esmu sapucēts un "izskatos 
pēc muļķa". Mamma mani mierina
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Pianists Rūdolfs 
Ozoliņš

Godina astoņus laureātus

Ņujorkas Kultūras dienās
skan latviešu mūzika

Ņujorkas latviešu sabiedrībai 
jau vairākus gadus ir tradicija 
godināt savus laureātus Kultū-
ras dienu programmā ar iz   sme-
ļošiem referātiem par laureātu 
panākumiem un interesantiem 
dzīvesstāstiem. Referenti ir tuvi 
laureātu paziņas, kuŗi dzīvojuši 
līdzi apbalvoto piedzīvoju miem 
un panākumiem. Ar lielu lep-
numu Ņujorkā sumināja šo 
sabiedrības locekļu nopelnus 
un nozīmīgo devumu latviešu 
kultūrā, mākslā, mūzikā, lab-
darībā un sportā. 

Ņujorkas latviešu koŗa di  ri-
ģente un Ņujorkas latviešu 
Jonkeru skolas pārzine Laura 
Padega-Zamura stāstīja par 
PBLA Kultūras fonda Goda 
balvas laureātu Andreju Jan-
sonu. Viņa plaši atspoguļoja 
Andreja Jansona lielos panā-
kumus mākslas un mūzikas 
laukā un dalījās atmiņās par 
pieredzēto un panākto. 

Viņa stāsta: „Andrejs Jansons 
– vārds pats par sevi jau uzbuŗ 
tēlu: rosīgums, dedzīgums, 
uzmanība, gādība, tālredzība, 
neatlaidība, precīzitāte... An -
drejs vienmēr var: var panākt, 
var izdarīt, var vēl un vēl ko 
vairāk, ko jaunāku. Kādu at -
balstīt, atrast, uzvest, ierakstīt, 
vēl kādu jaunu mūziķi vai jauna 
komponista darbu iekļaut kādā 
programmā. Cik tādi mēs esam, 
kuŗi tagad ir vairāk vai mazāk 
nodevušies mūzikai Andreja 
rosināti? Profesionāli vai tikai 
svētdienās korī? Vai tikai reizi 
gadā 3x3 nometnē? Cik esam 
koklējuši, dziedājuši tautas-
dziesmas, iemācījuši tās kādam 
citam? Andrejs ir mūsu audzi-
nātājs, atbalstītājs, skolotājs – 
mūsu kopsaucējs. Ar vienu 
vārdu sakot, – Andrejs ir mūsu 
draugs.”

Sabiedrībā iecienītā žurnā lis -
te Dagmāra Vallena stāstīja 
par Eleonoras Šturmas devumu 
mākslā. Eleonora Šturma apbal-

vota ar PBLA Kultūras fonda 
Goda balvu Tēlotājas mākslas 
nozarē 2012. gadā par grāmatu 
“50 gadus mākslai pa pēdām”, 
kas izdota Mansarda apgādā 
Rīgā. Apbalvojuma rakstā cita 
starpā teikts: “Enerģiskā un 
pašaizliedzīgā mākslas zināt-
niece un kritiķe Eleonora 
Šturma meistariski un mērķ-
tiecīgi 50 gadu gaŗumā uzbuŗ 
trimdas mākslas, it sevišķi ASV 
kopainavu. Bagatīgi illustrētais 
rakstu sakopojums paveŗ trim-
das mākslas dinamisko pasauli.” 
D. Vallena piemin, cik daudz 
pūļu viņa veltījusi sava vīra, 
komponista un mūziķa Arnolda 
Šturma, darbu apkopošanai, lai 
rastos monografija “Arnolds 
Šturms mūzikā, rakstos, at -
miņās”. Eleonora Šturma lielu 
darbu ielikusi arī Elzas Ķezbe-
res Kopoto rakstu sastādīšanā. 

Kultūras dienas apmeklētāji 
bija ļoti iepriecināti un pa -
godināti, ka dzejniece Maija 
Meirāne bija mērojusi gaŗo ceļu 
no Bostonas, lai godinātu dzej-
nieci Baibu Bičoli. 

Par Krišjāņa Barona fonda 
laureāti Baibu Bičoli Maija 
Meirāne saka: “Tā ir dzeja, 
at brīvota no laika un telpas, 
dzeja, kam pagājušais spēj plūst 
cauri pašreiz un tagad. Ar savu 
sesto dzejas grāmatu Citviet 
(Rīga, 2011. g. apgāds Man -
sards) Baiba Bičole ir kļuvusi 
par vienu no mūsu laikmetīgās 
dzejas galvenajām balsīm. Savā 
iztēles neparastībā dzejniece 
vārdiski glezno, personificē 
sauli, vējus, aukas un miega-
pļavas, to darot aizgūtnēm, 
pārsteidzot ar no sevis plūstošo 
vārdu bagātību. Viņas teksts un 
aizteksts kļūst kā ieraksti die-
nasgrāmatā, kā pastaigās iegūti 
sirreāli fotomirkļi – ar satik  tiem 
cilvēkiem, pilsētas portr  etiem 
un brīžiem mākslas izstādēs.

Savas bērnībā mantotās ietek-
mes no vecākiem – baltu filolo-

giem viņa ir paguvusi nodot 
tālāk pašas ģimenē jau otrajā 
paaudzē, turklāt arī radot ie -
dvesmu saviem skolniekiem 
Be  verīnas un Gaŗezera vasaras 
vidusskolās.”

Ņujorkas ev. lut. draudzes 
mācītājs Juris Saivars referēja 
par Mariju Donohue-Maher, 
ALA Atzinības raksta saņē  -
mēju. Māc. Saivars pastāstīja 
par Marijas Donohue-Maher 
īpašu atbalstu Daugavas Vanagu 
darbībai, vispirms sekojot sava 
tēva piemēram, bet vēlāk, no 
2004. gada, darbojoties par 
Daugavas vanadžu Ņujorkas 
nodaļas priekšnieci. Turpinot 
akcijas „No rokas rokā” tradi-
ciju, palīdzība ir sasniegusi 
daudzas individuālas personas, 
slimnīcas un skolas. Augsto 
novērtējumu Marija Donohue-
Maher uzskata par atzinību ne 
tikai savam, bet arī savu vecāku 
ieguldījumam latviskuma kop-
šanā un turpinājumā.

Sandors Abens iepazīstināja 
apmeklētājus ar Aijas Pelšes, 
ALA Atzinības raksta saņēmē-
jas, panākumiem latviešu teātrī, 
Ņujorkas latviešu korī un Lat-
vijas Nacionālās operas ģildē 
(LNOĢ). Jau bērnībā un jaunībā 
Aija Pelše piedalījusies izrādēs 
„Pūt, vējiņi!”, „Gundega” un „No -
grimušais zvans”.

Aija Pelše spēlējusi galveno 
lomu „Raudupietē” kopā ar sa -
viem bērniem. Astoņdesmitos 
gados pēc Aijas Pelšes iniciā tī-
vas atjaunota teātŗa darbība 
Ņujorkā. Jaunais ansamblis 
iestudēja Harija Gulbja lugu 
“Alberts”, Māras Zālītes “Tiesa” 
un Anšlava Eglīša “Omartija 
kundze”, ko parādīja arī Latvijā. 
Deviņdesmitos gados sekoja 
Blaumaņa “Pēc pirmā mītiņa” 
un “Sestdienas vakars”, Nīla 
Saimona komēdija “Plāzas 
viesnīca” un Mārtiņa Zīverta 
“Čūska”. Aija Pelše arī palīdzēja 
pie mums atvest izrādi “Ben-

jamiņa”, kuŗā galveno lomu 
tēloja aktrise Indra Burkovska.  

Aija Pelše ir dziedājusi Ņu -
jorkas latviešu korī kopš tā 
dibināšanas 1976. gadā. No 1998. 
līdz 2008. gadam viņa bija tā 
priekšniece. Pēc četru gadu 
pārtraukuma atkal uzņēmās šo 
amatu. 1993. gadā viņa izkārtoja 
Jāzepa Mediņa zēnu koŗa kon-
certus latviešu centros Ame-
rikā. 

LNOĢ Aija Pelše vada kopš 
2010. gada, bet valdē ir darbo-
jusies kopš 1996. gada. Viņa ir 
rīkojusi koncertus ar Nacio-
nālās operas dziedoņiem, lab-
darības sarīkojumus un loteri-
jas. Pēc „Vilkaču mantinieces” 
pirmizrādes Ģilde ar Aijas pa -
līdzību Latvijas Nacionālajā 
operā sarīkoja pieņemšanu 
pieciem simtiem viesu.

Māra Laķe ar lielu sirsnību 
stāstīja par Māru Ziediņu, ALA 
Atzinības raksta saņēmēju. Viņa 
teica: „Māra Ziediņa atzinību 
saņem par savu lielo darbu 
Ņujorkas draudzē. Māra ir bi -
jusi locekle vairākās draudzes 
komitejās un pašlaik vada Pa -
līdzības fonda komiteju. Viņa 
apciemo un rūpējas par drau-
dzes vecāko ļaužu saimi. Vārdos 
un darbos Māra ir rādījusi, cik 
svētīgi tas var būt, ja atsauca-
mies mūsu līdzcilvēka nelaimei 
vai nespēkam, lai ko tas no 
mums prasītu.”

Baiba Rudzīte Pinne stāstīja 
par Gunāra Ziediņa, ALA At -
zinības raksta saņēmēja, lielo 
devumu Ņujorkas latviešu drau-
dzei. Gunārs Ziediņš ir ilgga-
dīgi darbojies Ņujorkas latviešu 
ev.lut. draudzē un pildījis da -
žādus amatus. Bijis Bronksas 
pamatskolas vecāku padomes 
priekšsēdis, Ziemeļu novada 
komitejas loceklis un novada 
vecākais, un draudzes priekš-
nieks. Lūk, svarīgākie darbi, 
kuŗos viņš piedalījies: Jonkeru 
baznīcas sēžu telpas izbūve, 

baznīcas apkures krāsns at -
jaunošana un līdzekļu vākšana, 
Jonkeru baznīcas pārzines 
dzīvokļa pārbūve, Draudzes 
vēstures grāmatas izdošana. 
Saņēmis Draudzes atzinības 
rakstu un Baznīcas virsvaldes 
atzinības rakstu.

Juŗa Bļodnieka panākumus 
sporta nozarē atspoguļoja ALA 
Austrumpiekrastes sporta pār-
valdes priekšnieks un Ņudžer-
sijas latviešu sporta biedrības 
“Kursa” priekšnieks Jānis Ģiga. 
Juris Bļodnieks saņēma Dau-
gavas Vanagu ASV Valdes balvu 
par izcilu darbību vīriešu vo -
lejbolā un citos sporta veidos. 
Kopš 1984. gada Juris Bļodnieks 
ir iesaistījies „Kursas” darbībā, 
vispirms atjaunojot „Kursas” 
jauniešu basketbola vienību. 
Juris bija galvenais redaktors 
“Kursas Ziņās”. Viņš arī bija 
viens no galvenajiem darbi-
niekiem, kas rīkoja “Kursas 
kausa” volejbola turnīrus Prie-
dainē pēdējos 25 gadus. Juris  
bijis arī iesaistīts vairākos Aus-
trumpiekrastes volejbola tur-
nīros un pēdējos piecus gadus 
turnīru rīkošanā LKIA īpa -
šumā Rotā, Katskiļu kalnos. 
Zelta bumba bija uzsākta, lai 
veicinātu latviešu jauniešu dar-
bību Rotā, kā arī financiāli 
mazliet palīdzētu Rotai. Viņš 
palīdz sarīkot laukumus, sa -
stādīt vienību sastāvus, kā arī 
novadīt šos turnīrus. Sākot ar 
1991. gadu, Juris bijis aktīvs 
rīcības komitejā reizēs, kad 
„Kursa” ir rīkojusi ASV fi  nāl-
spēles. Viņš ir spēlējis ”Kursas” 
volejbola vienībā ALA Fināl-
spēlēs un Gaŗezera turnīros. 
Juris ir vienmēr gatavs palīdzēt, 
vienalga, cik viņam pienākumu, 
un visos  30 pastāvēšanas gados 
bijis viens no galvenajiem 
„Kursas” darbiniekiem.

Baiba Rudzīte-Pinne

Pianists Rūdolfs Ozoliņš 
at skaņoja latviešu vecmeistaru 
un mūsdienu komponistu mū -
zikas programmu savā solo 
koncertā Ņujorkas Kultūras 
dienās 27. janvārī Jonkeru baz-
nīcā. Koncerta sākumā niansētā 

par latviešu tautas dziesmu 
temu “Ej, saulīte, drīz pie Dieva”” 
Rūdolfs Ozoliņš spēlēja ar 
drāmatisku spriedzi un virtu o -
zitāti. J. Vītols sacerēja šo skaņ-
darbu 1891. gada vasarā, dzī-
vodams pie ezera Krustpils 
apkārtnē. „Variācijas” ir viens 
no pirmajiem opusiem, kuŗā J. 
Vītols izmantojis latviešu tautas 
mūziku. Šogad Jāzepa Vītola 
dzimšanas 150. gadskārta tiek 
plaši svinēta Latvijā ar dažādiem 
sarīkojumiem un koncertiem.

Pēteŗa Vaska tēlainā skaņdarbā 
“Mazā nakts mūzika” R. Ozoliņš 
ļoti efektīgi nospēlēja tembrāli 
krāšņās un dinamiski kontras-
tējošās pasāžas. P. Vaska darbs 
komponēts 1978. gadā, un, tā  pat 
kā otrs skaņdarbs, kas sacerēts 
šajā gadā, – “Grāmata ceļam” –  
tas uzrunā ar dziļi personisku 
un spēcīgu mūzikas valodu. 

Šī raksta rindu autores darbā 
“Divi sapņi” R. Ozoliņš smalk-
jutīgi  interpretēja ritmus un 
melodijas, kuŗas izmanto ele-
mentus no spāņu un arabu 
mūzikas pasaulēm. Otrā “Ara-
besco” daļā R. Ozoliņš panāca 
īpaši bagātīgu skanējumu. Pēc 
klausītāju sajūsmas pilniem 
aplausiem R. Ozoliņš piedevās 
atskaņoja vienu īsu “pērli” no J. 
Mediņa “Vainadziņa” cikla. 

Pēc koncerta turpat Jonkeru 
baznīcā Kultūras dienas ap -
meklētājiem bija iespēja no -
skatīties filmas ar diviem Pēteŗa 
Vaska jaunāko meistarīgo opusu 
pirmatskaņojumiem – koncer -
tu “Klātbūtne” čellam ar stīgu 
orķestri un koŗa dziesmu “Mātes 
Terēzes lūgšana”. Apmeklētāji 
klausījās komponista izjusto 
stāstījumu par savu mūziku ar 
lielu interesi. Pētera Vaska 

dzīvesbiedre kino re-
žisore Dzintra Geka 
noslēdza šo Kultūras 
dienas posmu ar ļoti 
interesantu īsu filmu 
par savu jaunāko 
projektu “Dieva put-
niņi” par DP nomet -
ņu aculieciniekiem.

Marta sākumā Ņu -
jorkas latviešu orga-
nizāciju padome iz -
lēma atbalstīt Pēteŗa 
Vaska fonda mērķus, 
kā arī Dzintras Gekas 
“Dieva putniņi” fil-
mas projektu ar $500  
ziedojumu.

Dace Aperāne

Otrā “Arabesco” daļā 
R. Ozoliņš panāca īpaši 
bagātīgu skanējumu.
interpretācijā dzirdējām Jāņa 
Mediņa melodisko un šarmanto 
miniatūru ciklu “Vainadziņš”. 
Maz ir zināms par šo skaisto 
opusu, kas radīja ļoti gaišu 
noskaņu. Spēlēdams J. Mediņa 
Dainu Fa diez mažorā, R. 
Ozoliņš dzidri izcēla skaņdarba 
vijīgās frazes un iekšējo har-
moniju. 

Jāzepa Vītola opusu “Variācijas 
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Tāpat Uldis Streips no Kentuki, 
– laimīgā kārtā benzīns kādreiz 
nebija tik dārgs kā pašlaik. No 
otras puses – tas, ka viņi visi ne -
dzīvo kaimiņos, bet pat dažādās 
pilsētās un pārāk bieži nesatie-
kas, ir arī labi, citādi strīdētos un 
dalītu mantu tāpat kā ne viena 
vien Latvijā mītoša mūziķu kopa.

Ak, šie brīnišķīgie 
mēģinājumi

Ilgus gadus Piecīšiem bija ne -
dēļas nogales mēģinājumi, uz 
ku  ŗiem Janīna un Uldis izbrauca 
jau piektdien pa dienu. Čikāgā 
sanāca pie Alberta, uzdziedāja, 

pārrunāja idejas. Nākamajā dienā 
mēģinājums no rīta līdz vakaram 
turpinājās atkal – vai nu pie Legz-
diņa, vai Ievāna. Tad kopīgas va  -
kariņas, un svētdienā atkal tika 
strādāts līdz pēcpusdienai, kad 
Ankipānei un Streipam bija jā -
brauc mājās. „Tie bija labi gadi. 
Dzīvi vēl bija Streipa vecāki, pie 
kuŗiem parasti ciemojāmies svēt-
dienā. Ulža mamma gatavoja mums 
pusdienas, kuŗas vēl šo  dien atceros. 
Piemēram, liela ovāla bļoda ar 
siļķēm krējumā un lo   ciņiem. Tad 
mazas zivtiņas, laikam salakas, vēl 
sīkākas par reņģēm, ko viņa ap  vār-
 tīja miltos un olā un cepa uz pan-
nas sviestā – sasodīti garšīgas! Tā 
mēs gadiem braucām pie Streipa, 

siekalām tekot! Tie mēģinājumi 
bija super!” aplaizās Birkens. 

Tikmēr jau viņā saulē ir Uldis 
Ievāns, kuŗu visi sauc par vienu no 
paliekošajām Piecīšu vērtī bām. 
„Viņš bija mūsu šefpavārs – Ul -
dim bija tāds ķēriens uz ēdienu! 
Viņi nopirka lielu māju, un Ie -
vāns grilēja tādus cālīšus, ka sest-
dienās visi kā sivēni izēdāmies. 
Tie bija izcili gadi, ne tikai kopā 
sastrādājot, bet arī draudzīgi ēdot. 
Tie mēģinājumi bija īsts kaifs, 
Alberts vienmēr ir interesants un 
jocīgs, tāpat Jānītis, Ievāns, visi 
tie cilvēki bija interesanti – mēs 
vienmēr smējāmies, pat krampjos 
vārtoties pa grīdu,” ar patīkamām 
atmiņām dalās Birkens. „Tas bija 

ne vien gods, bet patiesa bauda 
būt šajā ansamblī. Es taču nebūtu 
40 gadus palicis, ja man tas ne -
būtu patīkami,” un Armandam 
līdzi ar galvu māj Lorija, kas jau 
16 gadus ir rīdziniece, tagad ar 
vienu kāju ventspilniece. Viņa mū -
zicēt Piecīšos iesāka 1987. gadā, 
strādāja pie albuma Made in 
Latvija, tad jau bija jāgatavojas 
triumfālajiem koncertiem Latvijā 

izpušķotu skatuves vajadzībām. 
Gadās jau, ka pa piecdesmit ga -
diem daži Alberta joki koncertos 
sāk atkārtoties, tomēr dziesmiņai 
par latviešu sievieti Legzdiņš al  laž 
prot piemeklēt jaunus personāžus, 
kā šogad – ministri Viņķeli un 
Rīgas domnieces godu tīkotāju 
Ēlerti. Dziedātājas Lindas Leen 
seksīgumu gan Piecīši apdziedā-
juši jau pirms pāris gadiem, acīm-

80. gadu beigās.
Kopš tā laika, kad Piecīši pir-

moreiz uzsoļoja uz skatuves Cēsu 
koncertā seštūkstoš kliedzošu lat -
viešu priekšā, šeit daudz kas mai-
 nījies. Ja pirmie neatkarības gadi 
pagāja lielā euforijā, visi cilvēki 
jutās cerību spārnoti, tad pēdējā 
laikā arvien vairojies izceļotāju 
pulks, kas trimdā dodas labprātīgi 
labāka darba un izredžu meklē-
jumos. Top jaunas biedrības un 
jauni koŗi – tas gan nav būtiski 
ietekmējis Piecīšu auditoriju, vien 
jokiem un skečiem jāmeklē jauns 
dokumentāls pamats, lai tos tad 

redzot viņai cienīga konkurente tā 
arī nav uzradusies. Birkens jūsmo, 
ka Rīgā redzējis Lindu restorānā 
Osiris, kuŗu viņš iecienījis. Legz-
diņš nesaka ne vārda, jo blakus ir 
Skaidrīte, tomēr, cerams, ka stās-
tiņus par citām daiļām būtnēm un 
šausmīgiem spokiem, dziesmu ra -
dīšanas mokām un patīkamiem 
atslodzes brīžiem jeb – neticamos 
Čikāgas Piecīšu piedzīvojumus 
52 gadu gaŗumā – mēs izlasīsim 
topošajos Alberta memuāros, par 
kuŗu neizdošanu daudz ļaužu 
noteikti būtu gatavi samaksāt 
krietnu summiņu.

Daiga Mazvērsīte, Latvijas radio 2, speciāli Laikam un Čikāgas Ziņām
"JAUKI BIJ` BŪT ATKAL CIEMOS"(Turpināts no 4. lpp.)

Piecīši kopā ar Lorijas Vudas vadītās vokālās studijas bērniem

Armands Birkens raksta autogrāfus

Mīlestība nekad nebeidzas – tā 
varētu sākt stāstu par vienu no 
februārī dibinātajām stipendijām. 
Egona Kaimiņa piemiņas stipen-
diju izveidoja viņa dzīvesbiedre 
Rita, ar kuŗu kopā pavadīti tik 
daudzi mīlestības pilni gadi. 
Egons Roberts Kaimiņš dzimis 
1927. gada 9. decembrī Saldū. 
Viņa tēvs inženieris-mežzinis sa -
vulaik Cēsu skolnieku rotas sa -
stāvā bija piedalījies Latvijas at -
brīvošanas cīņās, par ko arī sa -
ņēmis apbalvojumu. Diemžēl tad, 
kad Egonam ir tikai divi gadiņi, 
tēvs aiziet mūžībā. Tad māte ko  pā 
ar mazo Egonu pārceļas uz Val -
mieru, kur strādā virsmežniecībā 
par grāmatvedi. Zēns vasaras pa -
vada laukos, Dikļu ,,Kauļos”, pie 
vecvecākiem. 1944. gadā, kad 
Egonam ir tikai 17 gadu, viņš 
tiek iesaukts vācu armijā un no -
kļūst Vācijā. Kad tuvojas krievu 
fronte, Egons kopā ar biedriem 
dodas tālāk uz Rietumiem, vis -
pirms nokļūst Hamburgā, tad 
citās Vācijas pilsētās. Kad beidzas 
kaŗš, Egons nonāk amerikāņu 
zonā Grēvenes pārvietoto per-
sonu nometnē. Viņš mācās, pa -
beidz ģimnaziju, iziet iesvētes 
mācību, ļoti aktīvi darbojas 
skautu un vēlāk roveru organi-
zācijā. Tad Egons izceļo uz An -
gliju, bet pēc pāris gadiem rodas 
iespēja pārcelties uz Kanadu, tur 

JAUNUMI VĪTOLU FONDĀ
viņš salaulājas, un ģimene pār ce  ļas 
uz Losandželosu. Pirmā laulība 
izirst, bet Egonam lai mējas – viņš 
sastop Ritu, bezgala mīļu un uz -
ticamu draugu, un sākas saska-
nīga, mīlestības un kopīgu prieku 
pilna dzīve. Ģi  mene daudz ceļo, 
Egonam ļoti patīk dejot, bieži viņš 
apciemo radiniekus Latvijā un pa  -
līdz vi  ņiem. Egona dzīvesbiedre 
Rita atzīst: ,,Nezinu nevienu citu, 
kas tik ļoti mīlētu līdzcilvēkus un 
tik daudz viņiem palīdzētu. Egons 
nekad nelielījās ar paveikto, viņš 
nekad nesūdzējās, pat būdams 
smagi slims. Viņa inteliģencei un 
izdomai nebija robežu, viņš manu 
dzīvi darīja bagātu…” Egons Kai-
 miņš šo pasauli atstāja 2012. gada 
14. aprīlī Rīgā, no  dzīvojis mūžu 
tā, kā savulaik vēlējusi viņa māte: 
,,Sauli, sauli dvēselē, Gaismai dodi 
dzīvi savu!” Nu šo vēlējumu palīdz 
piepildīt Rita, gan bieži aizde -
dzot svecīti Dvēseļu dārzā, gan 
dibinot Egona Kaimiņa piemiņas 
stipendiju un rodot mieru apziņā, 
ka piepildī jusi vienu no dzīves-
biedra lie lākajām vēlmēm – pa  da-
rīt šo pasauli gaišāku un labāku. 

Mirdzai Karlsonei (dzim. Lu -
deka), dzīvojot svešumā, allaž 
bi  jusi vēlme palīdzēt savai dzim -
tajai zemei. Viņa bija dzimusi Val-
kā, Latvijā, bet viņas dzīvesbiedrs 
Hugo Roberts Karlsons – tālajā 
Amerikā. Tur abi sastapās, uzsā -

ka kopīgu dzīves ceļu, un kopīgi 
kļuva arī mērķi un centieni. Karl-
soni palīdzēja neskaitāmiem cil-
vēkiem Latvijā, uzturēja sakarus 
arī ar Zaļenieku svētdienas sko-
liņu, sūtot bērniem gan zīmēšanas 
piederumus, gan saldumus. Abus 
patiesi dāsnos cilvēkus priecēja 
bērnu pateicības vēstules un 
mazās dāvaniņas. Karlsonu ģi -
mene dzīvoja ASV, Media, P,  bija 
Bukskauntijas un apkārtnes lat-
viešu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes ilggadēji locekļi, rēgulāri 
ziedoja draudzes vajadzībām. 
Abi apbedīti Chapel of Peace 
Mausoleum, Glenwood Memorial 
Garden, Broomall, Pa. Kad Mirdza 
aizgāja  mūžībā, Hugo Roberts 
Karlsons izpildīja sievas vēlmi un 
mūža iekrājumus novēlēja Vītolu 
fondam. 2011. gadā, pateicoties 
Ivaram Bērziņam un Dr. Arvī-
dam Ziedonim, Bukskauntijas 
un apkārtnes latviešu evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājam, 
veiksmīgi tika nokārtotas nepie-
ciešamās formālitātes, un Vītolu 
fonds uzņēmās Mirdzas un Hugo 
Karlsonu stipendijas adminis trē-
šanu. Turpmāk tā sniegs ie  spēju 
mazturīgiem un talantīgiem Lat-
vijas jauniešiem iegūt augstāko 
izglītību. Šī gada februārī tika 
saņemts ziedojums $151 83. 

Arī ziedotāja Andŗa Kļaviņa 
stipendiātiem sniegtais atbalsts 

vēsta par mīlestību pret sev tuva-
jiem un vēlmi saglabāt viņu pie -
miņu. Viņš ir dibinājis stipendi-
jas vecmāmiņas Martas Tu  piņas, 
mammas Ainas Kļaviņas, tantes 
Valdas Neimanes un krusttēva, 
Latvijā labi pazīstama un iemīļota 
aktiera Ērika Brītiņa, piemiņai. 
Tās ir novēlētas topošiem māk-
sliniekiem, aktieŗiem un tiem, 
kas studēs bioloģiju vai dabas 
zinātnes. Taču ziedotājs neapro-
bežojas tikai ar materiālo atbal-
stu, 12. februārī viņa stipendiāti 
tika aicināti uz restorānu ,,Čarl-
stons”. Tas bija skaists un iespai-
diem bagāts vakars – jaunieši kopā 
ar restorāna īpašnieku El  māru Tanni 
gatavoja vakariņas, labāk iepazina 
gan cits citu, gan savu dāsno at  bal-
stītāju, uzklausīja Andŗa Kļa viņa 
stāstu par tiem sev tuvajiem cil-
vēkiem, no ku  ŗiem viņš mācījies, 
kas viņam dzīvē daudz palīdzējuši 
un izšķirīgā brīdī devuši vērtīgus 
padomus. Pateicoties viņiem, An -
dris šobrīd ir veiksmīgs uzņēmējs 
un, izrā dās, arī ļoti bagāts – viņam 
pieder gan savu bērnu Mārītes un 
Mika mīlestība un lepnums par to, 
ka viņu tēvs tā tiek godināts par 
la  bajiem darbiem, gan stipendiātu 
pateicība par atbalstu un uzti cē ša -
nos. Andris Kļaviņš atzīst, ka šie jau -
nieši viņam ir kļuvuši tuvi, gluži kā 
krustbērni, un viņam patiesi rūp 
ne tikai viņu sekmes mācībās. 

16. februārī Aizkraukles centrā 
notika otrā Pārnovadu uzņēmēju 
diena, kuŗas laikā Aizkraukles no -
vada pašvaldība sveica Aizkrauk-
les novadā strādājošus uzņēmu mus 
un uzņēmējus 10 katēgorijās, pa -
sniedzot simbolisku balvu un 
diplomu. Šajā pasākumā pieda-
lījās arī jaunieši, Vītolu fonda sti -
pendiāti, kuŗi saņem Viļņa Plū mes 
piemiņas stipendiju Aizkraukles 
attīstībai, kā arī tika godināti tie, 
kas ziedojuši  šai stipendijai. Tika 
nolemts, ka arī šogad 3. jūnijā, ilg -
gadējā Aizkraukles novada priekš-
sēdētāja Viļņa Plūmes dzimšanas 
dienā, apvienojoties novada paš-
valdībai, tās iedzīvotājiem, drau-
giem un līdzcilvēkiem, tiks orga-
nizēts sarīkojums, kuŗa ieņēmu-
mus ziedos stipendijai, kas talan-
tīgiem, bet mazturīgiem Aiz-
kraukles jauniešiem dos iespēju 
saņemt labu augstāko izglītību. 

Arī šomēnes Vītolu fonds sa -
gaidīja mīļus ciemiņus – Ritu Kai-
 miņu, Jāni Andersonu, Birutu 
Celmu, Astrīdu Jansoni. Viņi at -
licināja laiku, lai viesotos fondā. 
Ikkatrs no viņiem šo dienu pa -
darīja siltāku un gaišāku, kā jau 
tas mēdz būt, ja gadās sastapt 
cilvēkus, kuru mērķis ir palīdzēt 
citiem, darīt viņus laimīgus. 

Vita Diķe
www.vitolufonds.lv
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Staunton, 
March 8 – 
Thirty years 
ago today, 
P r e s i d e n t 
Ronald Re  a-
gan intro-
duced the 
term, “evil 
empire,” to 

de    scribe the nature of the USSR, 
a term that helped change the 
way people around the world 
saw that entity, contributed to its 
demise, but despite all these 
changes remains relevant to this 
day, according to Russian com-
mentators.

On March 8, President Reagan 
delivered a speech to an Orlando, 
Florida, meeting of the National 
Association of Evangelicals in 
which he described the Soviet 
Union as an “empire of evil” and 
said the West’s struggle with it 
was a moral one rather than 
simp ly a military competition, 
and that a country committed to 
the defeat of evil must continue. 

In his memoirs, Reagan said 
that “for too long, our leaders 
were incapable of describing 
exactly what the Soviet Union 
was. People involved in our for-
eign policy, in other words, lib-

Tribīnē Baiba Broka

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: 30 Years On, Reagan’s ‘Evil Empire’ Speech 
Still Relevant, Russians Say

eral experts, the State Department 
and various columnists, consid-
ered my speech illiberal and a 
provocation. But I always be -
lieved that it is important to 
point out distinctions, because in 
life and history it is necessary to 
make a choice and take deci-
sions.”

Reporting on this anniversary, 
three Voice of American Russian 
Service journalists Aleks Gri -
goryev, Anna Plotnikova and 
Anastasia Laukannen, point out 
that Reagan’s term “evil empire” 
remains very much alive. A se -
arch on Russia’s Yandex found 
more than two million references 
to it, and one on Google found 
more than 27 million.

But more important than these 
numbers are the comments they 
received from Russian experts 
and activists about the continuing 
relevance of this speech. Maksim 
Bratersky, a professor at Moscow’s 
Higher School of Economics, 
noted that Reagan’s phrase really 
left its mark in history.

It had both “positive” and “ne -
gative” consequences, he conti-
nued, “but this formula remained, 
and many people will appeal to 
it, because for the first time some 
so clearly put a certain idea and a 
certain idealism at the founda-
tion of the foreign policy of such 

a major state.”
Rafail Ganelin, a correspond-

ing member of the Russian 
Academy of Sciences, said that 
Reagan’s words were a response 
to the anti-American propagan-
da that dominated Soviet ideo-
logy from the very earliest years. 
The Soviet leadership, he noted, 
was accustomed to explain all its 
difficulties and failures by the 
actions of “the enemy.”

Viktor Kremenyuk, the deputy 
director of the Russian Academy 
of Sciences Institute of the USA 
and Canada, observed that the 
USSR really did conducted itself 
like an “empire of evil”. It was a 
system based “injustice and 
force,” and Americans, especially 
those who did not pay constant 
attention to foreign affairs, found 
it easy and appropriate to see the 
conflict with the USSR like that 
in the movie “Star Wars.”

Boris Kagarlitsky, the director 
of the Moscow Institute of 
Globalization and Social Move-
ments, agreed. In his view, the 
Reagan’s phrase will remain in 
the memory of people just as 
people will continue to view ‘Star 
Wars.’” His words are “beautifully 
formulated” and allow people to 
invest them with whatever mean-
ing they want.

Ivan Tsvetkov, an instructor at 

St. Petersburg State University, 
says that Reagan’s term helped 
the US president in his talks with 
Mikhail Gorbachev: “Reagan 
taught us a very important 
le  sson, because he showed the 
power of ‘the moral aspect’ in 
international relation, something 
that many of its practitioners 
downplay or ignorē”.

Mikhail Delyagin, director of 
the Moscow Institute of the 
Problems of Globalization, was 
more critical. He suggested that 
“the West will consider Russia its 
enemy regardless of what histori-
cal form it takes. Therefore, as 
long as Russia exists, the West 
will consider it ‘an evil empire.’”

Ganelin, the VOA journalists 
note, has another explanation for 
the continuing vitality of the 
term. He notes that the recent 
back and forth between Moscow 
and Washington over the Mag-
nitsky case and Russian orphans 
showed that the Russian authori-
ties are still behaving like their 
Soviet predecessors when they 
say “But the Americans are kill-
ing Russian children!”

At the end of December, the 
Voice of America story contin-
ues, Yury Melnichuk, an activist 
of the RPR Parnas Party, demon-
strated in support of the US 
Magnitsky law by appearing out-

side the US consulate general in 
St. Petersburg and holding up a 
sign: “’Mr. Reagan, Come Back! 
The Evil Empire has been 
reborn!!!”

Three weeks later, in an action 
that provided evidence of that, 
Melnichuk asked for political 
asylum in Austria. He told VOA 
that he didn’t know much about 
Reagan’s domestic policies, but 
“his foreign policy was in [his] 
view absolutely adequate to the 
situation. With a monster such 
as the USSR was, it was possible 
to speak only from a position of 
force.”

Unfortunately, he added, “Ru -
ssia continues a policy of the 
Soviet model,” but “the reaction 
of certain civilized countries of 
the West to what is happening 
with us in Russia does not entire-
ly correspond to the real situa-
tion. This reaction is too soft and 
uncertain. Just as the Soviet 
Union was an ‘evil empire,’ so 
[today] Rsusain represents a 
threat to democracy and civiliza-
tion in the entire world.”

Melnichu called on the West to 
remember Reagan’s words and 
take steps lie boycotting the 2014 
Winter Olympiad in Sochi, “be -
cause ‘the evil empire’ is returning, 
and it is necessary to take certain 
steps in order to restrain it.”

9. martā 
Rīgas Lat-
viešu bied-
rības telpas 
bija aiz  ņem-
tas. Kopā pul-
 cējās Nacio-
nālās apvie-
nības Visu 
L a t v i j a i ! /

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
biedri un atbalstītāji. Vispirms 
notika abu partiju atsevišķi kon-
gresi, atsaucot atmiņā tradicio-
nālās latviešu kāzas līgavas un 
līgavaiņa saimē. Tikai pēc tam 
260 abu partiju delegāti, kā arī 
vismaz tikpat daudz atbalstītāju 
un viesu sanāca kopā lielajā zālē. 
Lai arī abas partijas viena otru 
noskatījušas jau pirms laba laika, 
kāzu ceremonija notikšot ru -
denī, jo pavasaris paies, sagata-
vojot aug  sni pašvaldību vēlē-
šanām, sa  vu kārt vasarā – iz -
vērtējot rezultātus.

demografiju, kas ir tautas fiziskā 
atjaunošana, nacionālo kultūru,  
kas nozīmē garīgu izaugsmi, 
sociālo taisnīgumu un latvisku-
mu – kā vidi, kas tautu veido pēc 
ģimenes principiem. 

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
smagsvars un Eiropas Parlamenta 
deputāts Roberts Zīle klātesošo 
prātus atvēsināja, norādot, ka sa -
biedrības noguruma dēļ polītis-
kais svārsts nākamās Saeimas vē -
lēšanās var stipri nosvērties uz 

partiju jaunās valdes. Visu Latvijai! 
valdē darbosies R. Dzintars, I. 
Parādnieks, E. Cilinskis, J. Dom-
brava, E. Helmanis, I. Holma, J. 
Iesalnieks, A. Neretnieks un K. 
Pupurs. Partijas Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK valdē – G. Bērziņš, 
R. Zīle, J. Bordāns, L. Dabare, J. 
Tomels, Dz. Kudums, R. Nau-
diņš, E. Grāvītis, R. Ābelnieks, J. 
Birks un Dz. Rasnačs.

Lai arī pašlaik NA visus spēkus 
veltīs pašvaldību vēlēšanām, ska-

pārstāve Saeimas deputāte Inga 
Bite. Iepriekš kuluāros tika ru -
nāts, ka viņa varētu pamest 
Reformu partiju un pievienoties 
Nacionālajai apvienībai. Kaut arī 
daudzi ārzemju latvieši pārcē-
lušies uz dzīvi Latvijā, kongresa 

Nacionālās apvienības partiju kongresā
Dainis Mjartāns

kreiso pusi, ja vien steidzami ne -
tiks risinātas samilzušās prob-
lēmas, kas skaŗ nevienlīdzību, na -
badzību un netaisnīgu nodokļu 
sistēmu. Ja turklāt rūpēs par eiro 
ieviešanu valsts vara „pieveŗ acis” 
uz to, kā finanču un kapitāla, 
enerģētikas un satiksmes jomās 
Latvija arvien dziļāk iekļaujas  
Krievijas interešu zonā, ir jāpanāk 
šī valdības kuģa kursa maiņa. 

Kongresā tika ievēlētas abu 

tiens jau vērsts uz nākamgad pa -
redzētajām Saeimas vēlēšanām.  
R. Dzintara ieskatā 14 deputāti 
un divi ministri ir par maz. NA 
labprāt savā paspārnē ņemtu arī 
Labklājības un Izglītības minis-
triju. Jāpiekrīt, ka dzimstības vei-
cināšana, patriotisma stiprinā-
šana, enerģētiskā neatkarība no 
Krievijas ir jautājumi, kas ir vērsti 
uz valsts nākotni. Kongresu ap -
meklēja arī Reformu partijas 

Sabiedrības noguruma 
dēļ polītiskais svārsts nā -
kamās Saeimas vēlēšanās 
var stipri nosvērties uz 
kreiso pusi, ja vien stei-
dzami netiks risinātas 
samilzušās problēmas, kas 
skaŗ nevienlīdzību, na -
badzību un netaisnīgu 
nodokļu sistēmu.

viesu vidū varēja manīt tikai Jāni 
Tupesi un vēl dažus bijušos trim-
diniekus. Šķiet, ka  Visu Latvijai!/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
paustās idejas,  salīdzinot ar citu 
polītisko spēku piedāvājumu, 
viņus neuzrunā. 

Pēc VL/TB/LNNK līdzpriekš-
sēža Raivja Dzintara teiktā,  turp-
māk lielākie NA izaicinājumi 
saistīti ar trim prioritātēm – 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Iesniegta vēstule par Latvijas 
gatavību dalībai eirozonā

Finanču ministrs Andris Vilks 
5. martā Briselē tikās ar Eiropas 
Komisijas (EK) ekonomikas un 
monētāro lietu komisāru Oli 
Rē nu un oficiāli iesniedza pa -
raks tīto vēstuli par ārpuskārtas 
konverģences ziņojuma piepra-
sī šanu EK un Eiropas Centrālajai 
bankai (ECB), lai izvērtētu Lat-
vijas atbilstību Māstrichtas kri  tē-
rijiem un gatavību dalībai eiro-
zo nā.

Konverģences ziņojuma pie-
pra sīšana ir solis ceļā uz Latvijas 
pievienošanos eirozonai. Ja EK 
un ECB ekspertu atzinums būs 
Latvijai labvēlīgs,  polītiskais gala 
lēmums par Latvijas uzaicināša-
nu iestāties eirozonā būs jāpie-
ņem Eiropas Padomei šā gada 
jūlijā. Pašlaik Latvija ir vienīgā 
ne  eirozonas dalībvalsts, kas kva-
lificējas dalībai eirozonā ar 2014. 
gada 1. janvāri,

Ārzemju plašsaziņas līdzekļu 
ieskatā Latvijas pieteikums ie  stā-
jai eirozonā apliecinot, ka Aus- 
t rumeiropā vēl joprojām uzticas 
vienotajai valūtai pēc trim grū-
tiem gadiem, kas apdraudēja ei -
rozonas projektu. Mazām un li -
be rālām ekonomikām, kā, pie-
mē ram, Latvijai un Lietuvai, pie-
 vienošanās vienotās valūtas blo-
kam aizritēs vieglāk nekā lielā-
kām valstīm, piemēram, Polijai 
un Čechijai.

***
Baltijas un Ziemeļvalstu nedēļa

No 25. februāŗa līdz 3. martam 
Eiropas kolledžā Brigē norisinā-
jās Ziemeļvalstu un Baltijas Na  -
cionālā nedēļa. Tajā ar Latvijas 
vēst niecības Beļģijā atbalstu ak -
tīvi tika pārstāvēta arī Latvija. 
Lat vijas studenti piedalījās  zināt-
niskajā konferencē „Mazās val- 
s tis Eiropas Savienībā: izaicinā-
jums vai iespējas?”, kā arī inter-
aktīvā pusdienu gatavošanā vi -
siem 300 kolledžas studentiem 
un mācībspēkiem, radošās starp-
 departamentu sacensībās un na -
cionālo ēdienu vakarā nedēļas 
nobeigumā.  Konferencē ar atklā-
šanas runu piedalījās Eiropas Sa -
vienības attīstības komisārs An- 
d ris Piebalgs.

***
Nacionālā apvienība iesniegusi 

Saeimā ieceri atjaunot 
16. martu par atceres dienu
Nacionālā apvienība Visu Lat vi-

jai!/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
(VL/TB/LNNK) Saeimā iesnie-
dza grozījumus likumā “Par svēt-
ku, atceres un atzīmējamām die-
nām”, paredzot atjaunot 16. mar-
tā atceres dienu. 

Likumprojekta anotācijā teikts, 
ka, veicot šādas maiņas likumā, 
“tiks atjaunots vēsturiskais tais-
nī gums, veicinot valsts oficiālās 
varas un sabiedrības cieņpilnu 
at  tieksmi pret latviešu nacio nā-
lajiem kaŗavīriem”. Likumpro-
jekts izstrādāts, konsultējoties ar 
organizācijām, kuŗas pārstāv Ot -

rā pasaules kaŗa latviešu leģio-
nārus - Latvijas Nacionālo kaŗa-
vīru biedrību un Daugavas Va -
nagus.

***
Atjaunots pulkveža 

Oskara Kalpaka mūzejs
Saldus novada Zirņu pagasta 

„Airītēs”  atklāts pulkveža Oskara 
Kalpaka mūzejs, kas atjaunots 
pēc 2007. gada ugunsgrēka. Lat-
vijas Kaŗa mūzeja (LKM) filiāles 
“Oskara Kalpaka mūzejs” jauno 
ekspozīciju veidojusi LKM di -
rektore Aija Fleija sadarbībā ar 
vēsturniecēm Ilzi Krīgeri un Bar-
bu Ekmani un mākslinieci Ievu 
Lapiņu. Pirms ugunsgrēka mū -
zeja ekspozīcija bija izvietota 
vienā telpā, bet nu tā kļuvusi 
daudz plašāka un aizņem trīs 
telpas. Viena veltīta Brīvības cī -
ņām un Kalpaka bataljonam, 
ot rā atspoguļotas Kalpaka gaitas 
Pirmā pasaules kaŗa laikā, tre -
šajā telpā ierīkota 20. gadsimta 
30. gadu virtuve, kā arī izvietotas 
liecības par Kalpaka bērnību un 
jaunības gadu gaitām.

Mūzeja eksponātu sagādāšanā 
piedalījušies daudzi iedzīvotāji. 
Sniegtas ziņas par Kalpaku, viņa 
vadīto bataljonu un parādīta 
Latvijas nacionālās armijas un 
piemiņas vietas “Airītes” izvei do-
šanas vēsture. Ekspozīcijā  apska-
tāmas unikālas vērtības. Viena 
no tām -  stumbra fragments no 
priedes, pie kuŗas 1919. gada 6. 
martā Kalpaks guva nāvējošo 
ievainojumu. 

***
Atzinīgi vērtē 

Latvijas iniciātīvas 
Aizsardzības ministrijas valsts 

sekretārs Jānis Sārts darba vizītē 
ASV pārrunāja divpusējās sa -
dar bības un drošības aktuālitā-
tes. Sārts ASV amatpersonas ie -
pazīstināja ar Latvijas priekšli-
kumu veidot NATO Stratēģis - 
kās komūnikācijas izcilības cen- 
t ru Rīgā. Komūnikācija kļūs par 
Alianses polītikas un operāciju 
īstenošanas sastāvdaļu. Šobrīd ir 
aktuāli attīstīt šo konceptu un 
kopīgiem spēkiem to pilnveidot. 
ASV amatpersonas atzinīgi no -
vērtējušas arī Latvijas iniciātīvas 
kravu transita nodrošināšanā.

***
Stiprina un attīsta 

divpusējās attiecības
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs (attēlā pa labi) tikās ar Fran-
cijas vēstnieku Latvijā Stefanu 
Viskonti. Ministrs pateicās vēst-
niekam par Francijas atbalstu 
NATO Gaisa telpas patrulēšanas 
operācijas turpināšanā Baltijas 
valstīs. Rinkēvičs aicināja Fran-
ciju atbalstīt Latvijas iestāšanos 
eirozonā un Latvijas kandidā-
tūru OECD (Ekonomiskās sa -
dar bības un attīstības organi zā-
cija).

Puses izteica gandarījumu par 

aktīvām divpusējām attiecībām 
un sadarbību ekonomikā, izglī-
tībā, kultūrā un frankofonijā, un 
pauda vēlmi tās padarīt vēl cie-
šākas. 

***
Vēstnieks Īrijā iepazīstina 

bērnus ar Latviju
 Latvijas vēstnieks Īrijā Pēteris 

Kārlis Elferts pirmo reizi pie da-
lījās projektā „Logi uz pasauli” 
un apmeklēja Marino skolu Bre-
jā, kuŗā mācās bērni ar īpašām 
vajadzībām. Vēstnieks stāstīja 
par Latvijas kultūru, nacio nā la-
jiem ēdieniem, dabu un sportis-
tiem.

Bērni tikšanās reizei bija ļoti 
ga  tavojušies - krāsojuši Latvijas 
karogus, veidojuši Latvijas cie-
matu maketus. Skolēni izrādīja 
lielu interesi, uzdodot vēstnie-
kam daudz jautājumu gan par 
TV pārraidēm, gan slaveniem 
cilvēkiem, gan latviešu skolām. 
Tikšanās beigās Elfertam uzdā-
vināja maizi, par kuŗu bija pa  rū-
pējusies kādas skolnieces mam-
ma. Savukārt vēstnieks skolē-
niem pasniedza latviešu maizi 
un citus gardumus, kā arī infor-
mātīvus biļetenus par Latviju. 
Elferts kopā ar bērniem iestādīja 
koku, kas simbolizēs Latvijas un 
Īrijas draudzību.

***
Sinfonietta Rīga ar koncertu 
piemin komponista Vitolda 

Ļutoslavska simtgadi
Lielajā ģildē notika Valsts ka -

mer  orķestŗa Sinfonietta Rīga kon-
  certs, kas bija veltījums 20. gad-
simta komponista Vitolda Ļu  to -   
slavs ka (attēlā) simtgadei.  UNESCO 
un Polijas Republikas Seims  pa -
sludinājis 2013. gadu par Ļuto- 
s  lavska gadu, norādot, ka “Ļuto-
s lavska darbi jau vairāk nekā 
sešdesmit gadu tiek atskaņoti 
visās svarīgākajās koncertzālēs”. 

Dižo komponistu ar Rīgu sai s- 
ta vēsturiskas saites: 1935. gadā 
Latvijas galvaspilsētā  notikusi 
Vi  tolda Ļutoslavska vienīgā tik-
šanās ar 20. gadsimta izcilāko 
poļu komponistu Karolu Šima-
novski, jo abi komponisti vien-
laikus koncertējuši Rīgā. Izde-
vuma Rīgas Laiks marta numurā 
Pēteris Vasks Ļutoslavski nodē-
vējis par vienu no saviem mīļā-
kajiem komponistiem, uzsveŗot, 

ka “Ļutoslavska mūzika ir arī 
racionāla konstrukcija, bet vien-
laikus tā ir emocionāli ļoti dzīva, 
spēcīgi uzrunājoša, kaislīga”.

***
Daugavpilī mūzicēs 
izcila turku pianiste

Daugavpils Latviešu kultūras 
centra  Lielajā zālē notika izcilās 
turku pianistes Handes Dalki li-
kas (attēlā) solo koncerts.

Koncerta programmā bija F. Šo  - 
pēna, F. Lista un turku kompo-
nistu skaņdarbi. Dalkilika ir pie-
dalījusies dažādos svarīgos mūzi-
kas sarīkojumos - 34. Starptau-
tis kajā Sofijas Mūzikas festivālā, 
Starptautiskajā Kartāgas festivālā 
Tunisā, Starptautiskajā Ankaras 
Mūzikas festivālā u.c. Mākslinie-
ce mūzicējusi kopā ar Turcijas 
Valsts simfonisko orķestri, ar  
da  žādiem ārzemju orķestŗiem, 
sa  ga tavojusi daudzveidīgas kon-
cert programmas un piedalījusies 
solo koncertos un kamermūzi-
kas koncertos Bulgārijā, Bosnijā 
un Hercegovinā, Kanadā, Ēģiptē, 
Anglijā, Etiopijā, Francijā, Vācijā, 
Izraēlā, Italijā, Kenijā, Pakistānā, 
Polijā u.c.

***
Ēķis gatavojas uzņemt filmas 

par Nameja gredzenu 
un Minchauzenu

Latvijas Neatkarīgās televīzijas 
(LNT) bijušais īpašnieks un kino 
producents Andrejs Ēķis (attēlā) 
pēc „Sapņu komandas 1935” lie-

lajiem panākumiem plāno uz  -
ņemt  jaunas filmas. Uz Latvijas 
valsts simtgadi Ēķis un režisors 
Aigars Grauba vēlas uzņemt fil -
mu „Leģenda par Nameja gre-
dzenu”. Ja latvietim ārzemēs 
pirks tā ir Nameja gredzens, otrs 
latvietis nekļūdīgi var pieiet tam 
klāt; ir pat tāda tradicija, ka ar 
gredze nu uzsit pa otra cilvēka 
gredze nu un iet tālāk. Tas ir kā 
brīvības simbols, pastāstīja Ēķis, 
iepazīs tinot ar jauno darbu.

Scēnārijs jaunajai filmai vēl ne -
esot tapis, jo ir jāsarunā vairākas 
starptautiskas zvaigznes. Paraks-
tīts līguma protokols ar Kauņas 
kinostudiju. Filmai par Minch-
auzenu Nacionālajā kino centrā 
tiek lūgts valsts financējums. 

***
Latvijas kaŗavīru dalība 

ES militārajā misijā Mali
Saeimas deputāti apstiprināja 

lēmumu “Par Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku kaŗavīru dalību 
Eiropas Savienības (ES) militārajā 
misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto 
spēku apmācībā”. Uz Eiropas Sa  -
vie nības (ES) militāro apmācības 
misiju Mali franču valodas pra -
tējs Nacionālo bruņoto spēku 
virs nieks un instruktors dosies 
aprīļa sākumā. Abi kaŗavīri šajā 
zemē uzturēsies sešus mēnešus, 
līdz viņus nomainīs nākamais sa -
stāvs. Iepriekš arī valdība bija pa  u-
dusi atbalstu Latvijas kaŗavīru 
dalībai minētajā ES militārajā 
misijā Mali.
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balt  ir cara laiku zīmols, auto-
ma  šīnas ar šo zīmolu tika ražo -
tas Rīgā, Valmieras ielā 27.

Pirmā pasaules kaŗa laikā rūp-
nīcu evakuēja, taču tās pēctecis - 
uzņēmums Dartz joprojām ražo 
īpašus automobiļus. Šis auto va -
rētu sasniegt 250 km ātrumu 
stundā, tā noteikti būs bruņu-
mašīna, iespējams, ar autonomu 
skābekļa piegādi un citām spe-
ciā lām iekārtām, piemēram, 
spri   dzekļu meklētāju. Šāda auto 
aptuvenā cena var sasniegt pus-
miljonu eiro. 

***
Urbanovičs paraksta 

vienošanos ar 
Lukašenko varas partiju 

Laikā, kad Eiropas Savienība 
no  teikusi sankcijas pret Balt krie-
viju par cilvēktiesību pārkāpu-
miem, Saskaņas centrā ietvertā 
par tija Saskaņa ir parakstījusi sa -
 darbības līgumu ar Baltkrievijas 
valdošo jeb Aleksandra Luka-
šen ko partiju Belaja Rus. Līgumu 
parakstījis Jānis Urbanovičs. Ie  -
priekš SC parakstīja sadarbības 
līgumu ar Ķīnas Komūnistisko 
partiju,  2009. gadā - ar Krievijas 
valdošo partiju Vienotā Krievija.

***
Jūrmala zaudē Palangai par 

labākā Baltijas kūrorta titulu
Krievijas tūristu aptaujā Jūr-

ma  la pirmo reizi zaudējusi Pa -
lan gai par labākā Baltijas kūror -
ta titulu. Par to liecina informā-
cija Krievijas tūrisma portālā 
www.travel.ru. Palanga pirmo 
reizi kļuvusi par Krievijas tūristu 
visvairāk iecienīto Baltijas kū -
rortu. Iepriekš Jūrmala šo titulu 
bija ieguvusi deviņus gadus. Ta -
gad Krievijas tūristi Jūrmalu no -
vērtējuši par labāko galamērķi 
atpūtai ģimenēm ar bērniem, - 
šo titulu pilsēta ieguvusi pirmo 
reizi.

Jūrmalas pilsētas dome šā gada 
februāŗa beigās Ekonomikas mi -
nistrijā iesniedza pieteikumu par 
kūrorta statusa piešķiršanu Jūr-
malas vēsturiskajai kūrort pil-
sētai.

***
VARAM piedāvā Latvijā 
izveidot 30 pašvaldības 

pašreizējo 119 vietā
Vides aizsardzības un reģio nā-

lās attīstības ministrija (VARAM) 
ierosinājusi diskutēt par 30 paš-
valdību izveidi tagadējo 119 vie-
tā. Šādu piedāvājumu izteicis 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs (Reformu partija). Ja ap -
 vienošanās notiktu pēc VARAM 
vīzijas, tad līdz 2020. gadam Lat-
vijā tiktu izveidotas 30 pašval-
dības, kuŗās apvienotos pašrei-
zējie novadi. Ministrijas ierosi-
nājumā daudzi novadi veidotos 
kādreizējo rajonu robežās.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

pie Auzes ciema ir uzskatāms   
par īstu dzintara lauku, kaut gan 
tas atrodas ievērojamā attālumā 
no Baltijas jūras krasta.

Nīcenieks Sapats savu īpašo at -
radumu – 740 gramus smago 
dzin taru uz laiku izmantošanai 
nodevis Nīcas tūrisma infor mā-
cijas centram. Dzintara gabals ir 
salūzis divās daļās. Tūrisma ko -
ordi nātore Dace Vecbaštika ie  -
stādes apmeklētājiem ne vien 
piedāvā dzintaru apskatīt un ap  -
taustīt, bet arī nopelnīt balvas, ja 
izdodas veiksmīgi savienot salū-
zušā dzintara daļas. Dabas aiz -
sar dzības speciālisti stāsta, ka 
dzintara atrašanās tīruma vidū 
saistīta ar vairākus desmitus mil-
jonu senu vēsturi, kad Nīcas 
apkārtnē bijuši skujkoku meži. 
Daudzo miljonu gadu laikā šo 
mežu koku sveķi pārvērtušies 
par milzīgiem dzintariem.

***
Pērn ceļojuši 62% 

Latvijas iedzīvotāju
Eiropas Komisijas socioloģis ko 

pētījumu centra Eurobarometer 
aptauja liecina, ka aizvadītajā 
gadā, biznesa vai privātos nolū-
kos ārpus mājām pavadot vis -
maz vienu nakti, ceļojuši 62% 
Latvijas iedzīvotāju, bet 37% 
šādos braucienos nav devušies. 
No aptaujātajiem Latvijas iedzī-
votājiem, kuŗi pērn privātos no -
lūkos devušies brīvdienās, ārpus 
mājas pavadot vismaz četras 
naktis, gandrīz puse jeb 48% 
ce ļojuši Latvijas robežās, 60% 
devušies uz kādu no ES dalīb-
valstīm,  19% - ārpus ES robe-
žām. Vērtējot ES populārākos 
tūrisma galamērķus - Spāniju, 
Italiju, Franciju, Austriju, Vāciju, 
Grieķiju, Lielbritaniju un Chor-
vatiju -, Latvijas iedzīvotāji vis-
bie žāk jeb 10% gadījumu devu-
šies uz Apvienoto Karalisti.

***
Vai Putina limuzīna skici 

izstrādās latvieši?
Vēsturiskās Latvijas autobūves 

rūpnīcas Russo-balt pēctecis – 
uz  ņēmums Dartz grasās pieda-
līties Krievijas prezidenta Vla-
dimira Putina izsludinātajā kon-
kursā par jauna valsts pirmās 
per sonas limuzīna izstrādi. Ko 
Latvijas uzņēmums grasās pie-
dāvāt Kremļa saimniekam?

Par vēlmi atjaunot autoparku 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins publiski pavēstījis pirms 
kāda laika, kad plašsaziņas lī -
dzekļos izsludināja eskorta auto-
mašīnu skiču konkursu. Tajā va -
rēja piedalīties visi interesenti, 
iesūtot savu redzējumu par to,  
kā jāizskatās prezidenta limuzī-
nam un citiem auto.

Pirmo ieskatu, kā varētu izska-
tīties Latvijas uzņēmuma piedā-
vātais Krievijas prezidenta auto, 
varētu gūt pēc mēneša kādā 
starptautiskā autoizstādē. Ja pro-
jekts īstenosies, kā plānots, auto 
būve notiks Latvijā, kur šim no  -
lūkam izveidos speciālu angaru.

Izskanējušas baumas, ka pre-
zidents turpmāk labprāt pārvie-
totos auto, ko rotā divgalvaina 
ērgļa galva, kā senajā russo-balt 
zīmolā. Putins grib iet atpakaļ 
pie cara laikiem un iedomājas, ka 
viens no zīmoliem, ko viņš iz -
mantos, būs russo-balt. Russo-

veicinātas, organizējot dažu ek-
spertu izteikumus par šī re  ģiona 
etniskajām, ekonomiska jām vai 
vēsturiskajām atšķirī bām un vei-
dojot publicitāti šiem iz  teiku-
miem. Latvijas krievvalo dī go 
„tiesību aizstāvja” Aleksand ra 
Gapoņenko grāmatas „Latgale: 
citas esības meklējumos” prezen-
tā cijā tika populārizēta doma   
par latgaļiem kā patstāvīgu tau -
tu un par Latgales autonomiju. 
Kam paņu Maskavā organizēja 
un vadīja SAB jau iepriekš iden-
ti ficētais Krievijas Ārējās izlūko-
šanas dienesta virsnieks Dmitrijs 
Jermolajevs. SAB atklājis arī, ka 
Latvijā 2012. gadā vairākas orga-
ni zācijas publiskajā telpā ilgstoši 
izplatījušas nepilnīgu un tenden-
ciozu informāciju par Latvijas 
krievvalodīgo iedzīvotāju un 
nepilsoņu tiesību pārkāpumiem.

***
Par LTV vadītāju 
ieceļ Ivaru Belti

Par Latvijas Televīzijas (LTV) 
valdes priekšsēdi tika iecelts Ivars 
Belte (attēlā). 

Par valdes locekli finanču un 
technoloģiju jautājumos iecelts 
Māris Skujiņš un par valdes lo -
cekli programmas attīstības jau-
tājumos  - Sergejs Ņesterovs.

Jaunais LTV vadītājs Belte kopš 
2011. gada ir Video International 
Ukraine ģenerāldirektors, kopš 
2007. gada bijis Baltijas Mediju 
alianses izpilddirektors, no 2002. 
līdz 2007. gadam - SIA TV3 pār-
došanas direktors, SIA Eniro mār - 
ketinga vadītājs, AS Diena laik-
raksta Diena direktors, reklāmas 
nodaļas vadītājs, 106.2 Radio Rī -
gai mārketinga un pārdošanas 
nodaļas vadītājs, bijis Latvijas 
Rek lāmas asociācijas prezidents 
un valdes loceklis, kā arī Latvijas 
Preses izdevēju asociācijas vice-
pre zidents. Uz LTV valdes lo -
cekļu amatiem bija pieteikušies 
45 kandidāti.

***
Nīcas zemnieks 

atrod lielu dzintaru
Nīcas Tūrisma informācijas bi -

rojā var apskatīt unikālu objek -
tu – gandrīz kilogramu smagu 
dzintaru. To Auzes ciemā, apstrā-
dājot zemi, atradis Nīcas zem-
nieks Imants Sapats. Zeltainajam 
pie  krastes dārgakmenim ir di -
vas daļas, un - interesantākais – 
katra no tām atrasta citā reizē.

Doma, ka dzintaru var atrast 
tikai jūras krastā pēc vētrām, 
savā ziņā ir mīts. Nīcas novada 
iedzīvotāji zina, ka kāds tīrums 

ievēlētas Inga Antāne un Žanna 
Kulakova. Antāne ir RP Rīgas 
no  daļas vadītāja un Rīgas domes 
priekšsēža amata kandidāte. Uz -
ņemšanai partijas valdē viņu iz -
virzījusi Rīgas nodaļa. Kulakova 
ir Daugavpils pilsētas galva.

***
Repše atgriežas polītikā

Gadu pēc biedrības Latvijas at -
tīstībai izveidošanas  viens no tās 
dibinātājiem Einars Repše (Vie -
no   tība) paziņojis par savu gata-
vību atgriezties polītiskajā dzīvē.

Einars Repše

Šā gada otrajā pusē varētu tapt 
jauna partija. Tādējādi viens no  
kādreizējās partijas Jaunais laiks 
dibinātājiem kļūs par savu līdz-
gaitnieku sāncensi 2014. gada 4. 
oktobrī plānotajās 12. Saeimas 
vēlēšanās. Kopā ar Repši bied-
rībā darbojas Rīgas domes depu-
tāts Edgars Jaunups (Vienotība), 
Nebanku kreditētāju asociācijas 
vadītāja Baiba Fromane (Vieno-
tība), kā arī bijušie Vienotības 
at  balstītāji - miljonāri Valerijs 
Belokoņs, Donāts Vaitaitis un 
Olafs Berķis. Pagaidām ne Rep-
še, ne Jaunups neplāno no par-
tijas Vienotība  izstāties, taču arī 
aktīvu darbību jau labu laiku  
partijā ir pārtraukuši.

***
SAB secinājumi 

par Krievijas aģentiem
Satversmes aizsardzības biroja 

(SAB) 2012. gada darbības pār-
skata publiskā daļā secināts, ka 
pagājušā gada pirmajā pusē vai-
rākas Krievijas institūcijas jopro-
jām īstenojušas aktīvu rīcību, lai 
sabiedrību un lēmumu pieņē mē-
jus noskaņotu pret dalību Vi   sa-
ginas atomelektrostacijas (AES) 
projektā. Viena no organi zāci-
jām, kas īstenoja rīcību negātīva 
sabiedrības viedokļa veidošanā 
šajā jomā, bijusi Sanktpēterbur-
gas sabiedrisko attiecību kom -
pa nija Krievijas Baltijas mediju 
centrs. Centra pārstāvji meklējuši 
sadarbības partneŗus reģionālo 
plašsaziņas līdzekļu vidū, lai 
kopā ar tiem izvērstu pret Visa-
ginas AES celtniecību vērstas 
kampaņas.

SAB uzmanības lokā nonāku-
šas arī dažādas citas pret Latvi -
jas interesēm vērstas aktīvitātes 
informātīvajā telpā. Dažu orga-
ni zāciju un personu darbības bi -
jušas orientētas uz Latvijas iekš-
polītikas ietekmēšanu, konkrētu 
procesu un notikumu iniciēšanu 
un virzīšanu, kā arī uz negātīva 
Latvijas tēla veidošanu. Viens no 
šādu aktīvo pasākumu virzie-
niem bijis - veicināt diskusiju par 
Latgales reģiona atšķirību no 
pārējās Latvijas. Diskusijas tika 

Sākusies OM pārbūves 
techniskā projekta izstrāde
Konkursā par Okupācijas mū -

zeja rekonstrukcijas techniskā 
projekta izstrādi uzvarējusi SIA 
Būvprojektu vadība. Projektam 
jābūt gatavam ne vēlāk kā pēc 
astoņiem mēnešiem no līguma 
noslēgšanas brīža. Projektēšanas 
izmaksas būs apmēram 70 000 
latu. Okupācijas mūzeja rekon- 
st ruētā ēka Nākotnes nams būs 
daļa no padomju okupācijas va -
ras upuŗu Piemiņas memoriāla. 
Tā veidota pēc architekta Gu -
nāra Birkerta ieceres.

***
Rīgas dome publiski atvainojas

Saskaņā ar tiesas lēmumu Rī -
gas dome vairākos laikrakstos 
publiski atvainojusies biedrībai 
Daugavas Vanagi Latvijā par 
pret tiesisko lēmumu aizliegt rī -
kot gājienu 16. martā, Leģionāru 
piemiņas dienā. Sludinājumos 
norādīts, ka Rīgas dome publiski 
atvainojas par pilsētas izpild-
direktora rīkojumiem, ar kuŗiem 
tika aizliegti Daugavas Vanagu 
pieteiktie gājieni 2011.gada un 
2012. gada 16. martā. Sludināju-
mi publicēti laikrakstos Diena, 
Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas 
Avīze un Vesti segodņa. 16. marts - 
Leģionāru piemiņas diena ir 
neo ficiāla piemiņas diena, kad 
Latviešu leģiona veterāni un citi 
cilvēki piemin Latvijas iedzī vo-
tājus, kuŗi cīnījās hitleriskās Vā -
cijas bruņotajos spēkos Latviešu 
leģiona sastāvā.

***
Zemnieku savienības līderis 
Rīgā būs Armands Krauze
Latvijas Zemnieku savienības 

pirmais numurs deputātu kan di-
dātu sarakstā Rīgā būs Armands 
Krauze (attēlā).

Krauze ir Lauksaimnieku or -
ga nizāciju sadarbības padomes 
(LOSP) pārstāvis un ilggadējs 
Latvijas Biškopības biedrības va  -
dītājs. Zemnieku savienība šajās 
pašvaldību vēlēšanās Rīgā star -
tēs atsevišķi no Latvijas Zaļās 
partijas.

***
Reformu partijas kongresā
Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs nolēmis atkāpties no 
Re   formu partijas valdes locekļa 
amata, taču palikšot tās biedrs. 
Viņš arī esot gatavs piedalīties 
valdes sēdēs kā nozares ministrs. 
Uz šādu soli ministru pamudi-
nājusi dažu partijas biedru vēlme 
nomainīt viņu ministra amatā.

Savukārt viens no partijas di bi-
 nātājiem - nodokļu konsultants 
Ainis Dābols paziņojis par iz  -
stāšanos no partijas biedru rin-
dām

Reformu partijas (RP) kong re-
sā par partijas valdes locekļiem 
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Pagājušās nedē-
ļas piektdienā, 8. 
martā, pasaule, gan 
ne visa, svinēja 
Starp tautisko sie-
viešu dienu. Tā ir 
diena, kuŗā ļaudis 
piemin agrīnās fe -

ministes - Klāru Cetkinu un Ro -
zu Luksemburgu. Padomju Sa -
vie nībā tā bija un daudzās biju-
šajās PSRS republikās joprojām  
ir oficiāla svētku diena. Latvijā tā 
nav svētku diena (lai gan kreisi 
noskaņoti polītiskie spēki rei -
zēm ir mēģinājuši to par tādu 
padarīt), bet tradicija – visām sie-
vietēm pēc kārtas dāvināt zie -
dus, visbiežāk tulpes, nekur nav 
pazudusi. Es ziedus sievietēm ne -
dāvināju, taču arī es savā ziņā 
piedalījos Sieviešu dienas svinē-
šanā. Proti, 8. martā Rīgā notika 
konference par sieviešu profe sio -
nālajām iespējām un par ie  spē-
jām karjēras veidošanā, un mi -
nētās dienas vakarā manā Latvi-
jas radio raidījumā „Aktuālais 
te  mats” par to runājām. (Ja kādu  
interesē, visu ierakstu var atrast 
Latvijas Radio mājaslapā sadaļā 
„Archīvi” – uzklikšķiniet uz at -
tiecīgā datuma un atrodiet raidī-
jumu plkst. 18.30.) Savdabīgi gan 
tas, ka raidījuma viesi bija … divi 
vīrieši. Producente pajokoja, ka 
visas sievietes tajā laikā „niekojas 
ar vīnu”,  tāpēc studijā bija minē-
tās konferences rīkotājs Guntis 
Sils, kā arī sociālantropologs 
Klāvs Sedlenieks.

Sarunas gaitā mēs apspriedām 
dažādus jautājumus par sievie-
tēm un viņu profesionālo dzīvi. 
Tostarp aplūkojām arī jautāju -
mu par polītiku. Saeimā sievie -   
šu ir 23 no 100 deputātiem, Saei-
mas priekšsēde šajā skai tā ir Sol-
vita Āboltiņa. Ministru kabinetā 
no 14 ministriem četras ir sie -
vietes – zemkopības ministre 
Laim dota Straujuma, labklājības 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Ja nemaldos, tas  

bija Teodors Ruz-
velts, kuŗš par kā -
das Latīņamerikas 
“banānu republi-
kas” diktātoru tei-
cis: He’s a SOB, but 
he’s our SOB. Arī 

pašlaik valstsvīriem darīšanās ar 
ārpasauli jāsaduŗas ar dilemmu: 
jāizvēlas starp polītiskajām sim-
patijām un tēraudcietām inte re-
sēm. Siltas jūtas vai ledusauksts 
aprēķins?

Spilgts piemērs ir attieksme pret 
Ķīnas Tautas Republiku (ĶTR). 
Te minētās izvēles priekšā stāv 
tik lab varenā ASV, kā relātīvi  
ma  zā Latvija. 

ĶTR skaitās komūnistiska, ta -
ču pēdējos divdesmit gados no 
ļeņinisma-maoisma dogmām 
palikusi tikai oficiālā retorika, 
tukšas frazes. “Sociālisms”, tikai 
“ar ķīnisku seju”, tiek sludināts, lai 
pamatotu Ķīnas kompartijas pre-
zidija locekļu polītisko mono-

Nepatīkama izvēle: simpatijas vai intereses? 

polu, šaurā lokā lemjot par šīs 
milzu valsts attīstību. 

Jāatzīst, ka šī - formāli komū-
nistiskā - Ķīnas vadība, izmanto-
jot brīvā tirgus potenciālu, pār-
vērtusi šo valsti par “pasaules 
fab riku” - līdzīgi tai lomai, kāda 
bija Anglijai 19. gadsimta vidū - 
Marksa un Engelsa laikā. 

Tagad visa pasaule atrodas saim-
nieciskā atkarībā no Ķīnas, kuŗa 
gan piegādā pašas ražoju mus glo-
bālā mērogā (ieskaitot viskom pli-
cētāko IT produkciju), gan iepērk 
milzu daudzumos iz  ej vielas, īpaši 
naftu un gāzi. Sa  vienotās Valstis ir 
Ķīnai parādā astronomiskas sum-
mas, un li  pek lis Made in China 
grezno bezgala daudzveidīgo pre-
ču klāstu Amerikas iepirkumu 
paradīzēs - shopping malls.

Ķīnas stratēģiskā nozīme, var 
teikt, ir neatsveŗama. Zemes, 
gaisa un jūras trases “klāj” šīs 
valsts territoriju un akvatoriju, 
un nevienam nav ļauts, nav dots 
Ķīnu ignorēt. 

Tāpēc gan Savienotajām Val  - 
s tīm, gan Vācijai, gan Baltijas trej   - 
lapim jārēķinās ar Ķīnu, jā   saudzē 
tās varasvīru patmīlība, jāskatās 
“caur pirkstiem” uz disidentu va -
jāšanu, mākslinieku tirdīšanu, 
Tibetas īpatnības aizstāvju izmi-
sumu, kas izpaužas mūku paš sa-
dedzināšanās aktos, kā arī uz 
turk valodīgo uiguru brīvības cen  -
tienu apspiešanu Ķīnas rietumu 
provincē Sinczjanā. 

Ir gan vēl “cita Ķīna” - Taivana 
(Republic of China Taipei - ROC), 
kas pēdējos divdesmit gados sta -
bi  lizējusies kā plaukstoša valsts, 
kuŗas demokratija ir priekšzī mī -
ga. Taču ĶTR, kam ir veto tie sības 
ANO Drošības padomē, pa   nākusi, 
ka Taivanai gandrīz ne   kur nav 
piln tiesīgu vēstniecību, to vietā 
darbojas tikai t.s. eko  no misko un 
kultūras sakaru bi  ro ji. 

Tāda misija ir arī Rīgā, un, kad 
eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
ber ga grasījās apmeklēt Taivanu 
kā privātpersona, ĶTR vēstnie-

cība tūdaļ sacēla traci.
Cits spilgts piemērs, cik smalk-

jūtīgam jābūt ar vienu otru SOB, 
ir Azerbaidžāna, kur visu caur-
auž nelaiķa “Nācijas tēva” Haidara 
Alijeva personības kults - palai-
kam šķebinošs. Viņa dēls Ilhams 
Alijevs oficiāli ir prezidents, bet 
faktiski patvaldnieks, un viņa sie-
va Mehribana tiek godināta kā 
karaliene un meita Laila vada 
dažādus fondus. 

Pērngada Eirovīzijas festivāls 
ļāva parādīt ārzemniekiem Azer-
baidžānas galvaspilsētu Baku žil-
binošā gaismā, bet divi polī tiski 
skandali atseguši Alijevu dinasti-
jas īsto seju. Slavenākais Azer bai-
džānas rakstnieks, vairāku prē-
miju laureāts, nopelniem bagā tais 
Akrams Ailisli uzdrošinājies sa  -
rakstīt romānu “Akmens sapņi”, 
kuŗā skumīgi apraksta, kā PSRS 
sabrukuma priekšvakarā azer bai-
džāņu nacionālisti izrēķinā jušies 
ar saviem armēņu līdzpil soņiem, 
slepkavojot, izvarojot un laupot. 

Prezidents Alijevs tūdaļ lika at -
ņemt rakstniekam gan or  deņus, 
gan prēmijas, gan pensiju - vecu-
ma pabalstu.  Rakstnieka  vēl ne  -
sen ar premijām apbalvotās grā-
matas tika publiski sadedzi nā -    
tas. Rakst nieku savienības plē-
numā Akra mu Ailisli pulgoja kā 
“dzimtenes nodevēju”, un viņam 
nu jābaidās par savu dzīvību. Tas 
viss stipri atgādina Borisa Paster-
naka vajā šanu Chruščova valdī  -
ša nas laikā. Tika rīdīts arī pret iz    -
cilo kino re žisoru Rustamu Ib  ra-
himbekovu, kam nācās steig šus 
emigrēt. 

Bet ko tu darīsi, ja Azerbaidžā-
na atrodas stratēģiski svarīgā 
vietā, ja tur ir bagātas naftas un 
gāzes atradnes, ja tā robežo ar 
Irānu un tāpēc ir vitāli svarīga 
gan Savienotajām Valstīm, gan, 
starp mums runājot, arī Izraēlai. 

Citiem vārdiem - it’s our SOB. 

Franks Gordons

Par sievietēm
ministre Ilze Viņķele, veselības 
ministre Ingrīda Circene un kul-
tūras ministre Žaneta Jaunzeme-
Grende. K. Sedlenieks bilda, ka 
būtu interesanti redzēt, kas no -
tiktu, ja sieviete pārņemtu kādas 
lielākas pašvaldības vadīšanu. 
La sītāji zina, ka Rīgā, “pie teik ša-
nas” ir Saskaņas centrs (SC), kas 
ar sieviešu iesaistīšanu polītiska-
jos procesos nekad nav aizrāvies. 
Pašreizējā Saeima ir pirmā, kuŗā 
SC frakcijā vispār ir kāda sievie -
te (trīs no 31 deputāta), savukārt 
Rī   gas domes SC frakcijā no 24 
deputātiem sievietes arī ir tikai 
trīs. Protams, Latvijai ir bijusi iz -
cila Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga (lai gan viņa konsek-
venti, savu amatu minot, lietoja 
vārdu „prezidents”, ne „prezi -
den te”), bet Ministru prezidenta 
ama tā sieviete nav bijusi nekad. 
Starp citu, SC attieksmes pamatā 
varētu būt „mantojums” no PSRS 
laikiem – visā Padomju Savienī-
bas pastāvēšanas laikā Kompar-
tijas polītbirojā bija tikai divas 
sie vietes - vispirms Jekaterina Fur-
ceva, bet PSRS pastāvēšanas pašās  
beigās - Gaļina Semjo nova.

Runājām par kādu problēmu, 
kuŗa sievietei polītiķei var ra s ties 
un par kuŗu arī ir runājusi mi nē-
tā S. Āboltiņa. Proti, vīrietim po- 
lī  tiķim neviens neaizrādīs, ka fri-
zūra nekam neder (lai gan par 
bijušā Valsts prezidenta Valža 
Zatlera matu cekulu tika runāts 
diezgan daudz, vai arī ka poli ti -
ķis aplam apģērbies (izņēmums 
ir bijušais premjērministrs Ei -
nars Repše, kuŗš kādu brīdi stai-
gāja nudien dīvainā ādas uzval-
kā). Sievietei vienmēr jābūt glīti 
uzpostai, vīrietis var būt saņur-
cīts, un tas nekas. 

Sarunā pievērsāmies arī tam, 
ka šur tur pasaulē polītikā tiek 
ievērotas  dzimumu kvotas. Pie-
mēram, Skandinavijas valstīs - lai 
arī kvotas nav noteiktas likumā, 

polītiskās partijas mēdz tādas ie -
viest pašas. Likumā paredzētas 
kvotas ir daudzās valstīs, tostarp  
Polijā, Italijā, Indijā, Kir gīzijā u.c. 
Raidījuma dalībnieki apgalvoja, 
ka kvotu princips vi   ņiem netīk. 
Piekrītu. Polītikā jau galvenais 
nav tas, vai cilvēks ir vīrietis vai 
sieviete, galvenais ir polītiskā 
attieksme un talants.

Taču visvairāk mēs runājām 
par to, kā sabiedrība izturas pret 
sievietēm. Jau kopš agras bērnī-
bas. Mazu meitenīti sabiedrība 
mēdz uzlūkot kā princesīti, ma -
zu puiku – nebūt ne kā princi. 
Jaundzimušas meitenes parasti 
tērpj rozā, bet zēnus – zilā krāsā. 
Gadās pat briesmīgas galējības. 
Amerikā dzīvojošie lasītāji droši 
vien  būs dzirdējuši par raidījumu 
Toddlers and Tiaras, kuŗā ma   zas 
meitenes tiek ietērptas pie augu -
šu modeļu demonstrētāju drā -
nās ar pilnu grimu, caurdurtām 
ausīm un visu pārējo atribūtiku. 
Manuprāt, tas ir briesmīgs pro-
cess - meitenes tiek padarītas par 
„pieaugušām” sievietēm laikā, 
kad viņas nu nekādi nevar ap -
tvert to, ko nozīmē būt pieau gu-
šam. Vēl vairāk, viņām jau no 
agras bērnības tiek mācīts, ka gal-
venais dzīvē ir fiziskais, ārējais 
paskats, nevis tas, kas meitenei ir 
sirdī vai, galvenais, smadzenēs. 
Lieki teikt, par puikām nekā tāda 
televīzijā nav.

Šīs dzimumu lomas var būt 
pietiekami sarežģīts jautājums. 
Raidījumā G. Sils stāstīja, ka viņa 
septiņus gadus vecajai meitai ir 
lelles, bet daudz labāk viņai pa -
tīkot spēlēt galda spēles. K. Sed-
lenieks viesojies savas meitas kla -
sē skolā un konstatēs, ka visas 
meitenes kārtīgi mācās, bet pui-
kas – delverējas pa klases aizmu-
guri. Acīmredzot katrs zēns un 
katra meitene ir citādi. Lasītāji 
var būt atcerēsies skandalu, kas 
Latvijā izcēlās pēc tam, kad Lab-

klājības ministrijā tika izdota 
grāmatiņa par Kārli un Karlīni 
un Rūtu un Richardu. Tajās bēr -
ni uz vienu dienu mainījās lo -
mām – meitenes nodarbojās ar 
to, ar ko parasti nodarbojas zēni, 
un otrādi. Latvijā daudzi satrau-
cās, ka grāmatiņas bērnus mudi-
not kļūt par transvestītiem vai 
homo seksuāļiem. Muļkīgi, bet 
tas no  rāda, ka mūsu valstī cilvēki 
daž kārt negrib saprast, ka reizēm 
mei tene vēlas kļūt par... zaldātu, 
bet zēns, piemēram, par modes 
dizaineri vai „medicīnas māsu” 
slimnīcā. Protams, protams - diez 
vai mazai meitenei dāvināsim 
zaldātiņu komplektu vai zēnam 
šujmašīnu!

Šos aizspriedumus vēl jo grū-
tāk saprast ir tāpēc, ka valstī ir 
ļoti, nu ļoti daudz sieviešu, kuŗas 
veiksmīgi nodarbojas ar itin kā 
vīrišķīgām lietām. Šī laikraksta 
galvenā redaktore ir lieliskā Li gi-
ta Kovtuna. Kopā ar mani laik-
rakstā polītiskos komentārus 
raksta arī vienmēr interesantā 
Sallija Benfelde. Uzņēmējdarbībā 
veiksmīgi strādā, piemēram, tā -
das sievietes kā Aiva Vīksna (sie-
viešu uzņēmēju biedrības Līdere 
vadītāja), Vija Kilbloka (izdevnie-
cības „Zvaigzne” vadītāja), Lolita 
Bemhena (pārtikas ražotājfir -
mas Spilva vadītāja) un daudzas 
citas. Latvija Eirovīzijas dziesmu 
konkursā triumfēja tikai vien -
reiz - pateicoties Marijai Nau mo-
vai. Skatuves mākslā nepārspē-
jamas ir Baiba Broka Jaunajā Rī -
gas teātrī (esmu pārliecināts, ja 
viņa būtu dzimusi Amerikā, Bai-
ba būtu globāli pazīstama zvaig-
zne) un Dita Lūriņa Nacionālajā 
teātrī.  Blakus Vairai Vīķei-Frei-
bergai starptautiski pazīstama ir 
Sandra Kalniete un ne tikai pa -
teicoties viņas  veiksmīgajai grā-
ma tai „Ar balles kurpēm Sibiri -
jas sniegos,” kas ir tulkota dau -
dzās pasaules tautu valodās.

Bet vēl jo vairāk ir jādomā par 
varonīgām sievietēm, kuŗas nav 
sabiedrībā plaši pazīstamas. Pie-
mēram, tās, kuŗas savus bērnus 
un arī mazbērnus audzina vie-
nas. Sievietes taču ir tās, kuŗas arī 
tad, ja  pašām  ir sava karjēra, ir 
atbildīgas par dzīvokļa tīrību, 
ēdienu galdā, veļas mazgāšanu, 
bērnu kopšanu un visu pārējo. 
Latvijas likumi šajā ziņā ir libe-
rāli, bērna kopšanas atvaļināju -
mā var doties ne tikai jaunā māte, 
bet arī jaunais tēvs, taču īpaši bie-
ži vīrieši šo iespēju neizmanto,       
jo - vīrietim taču ir jāstrādā un 
nauda jāpelna!

Galvenais, manuprāt, tomēr ir 
kas cits. Cilvēks vispirms ir cil-
vēks, tikai pēc tam viņš ir vīrie - 
tis vai sieviete, tumšādains vai 
gaiš ādains, uzņēmējs vai māj-
saim  niece, ar zilām acīm vai 
zaļām, sava vai otra dzimuma 
cienītājs. Nav nekā tāda, ko sie-
viete ne  varētu darīt, sievietes ir 
devušās Kosmosā, viņas ir pie-
dalījušās ka  ŗos, viņas ir cēlušas 
ēkas. Ne  sen lasīju par Latvijas 
sievieti, kuŗa visu mūžu ir dar-
bojusies ar ceļamkrānu - viņa 
sēž 50 met ru augstumā un vada 
milzu aparātu. Viņas vārds ir 
Tatjana Vasiļjeva, un par savu 
darbu vi ņa saka, ka „šis nav fi -
zisks darbs, tas vairāk saistīts ar 
izturību un spēju koncentrēt 
uzmanību, sa  glabāt mieru. Šīs 
īpašības vairāk piemīt sievie -
tēm, nevis vīrie šiem.” Par šo ap -
galvojumu var dis ku tēt, bet      
fakts nepārprotami ir tāds, ka      
T. Vasiļjeva dara dar bu, ko diez 
vai kāds tā uzreiz no  sauktu par 
„sievietes darbu”. 

Sieviešu diena vai ne – katru 
dienu mums visapkārt ir sievie-
tes, kuŗas  pelnījušas mūsu cieņu 
un apbrīnu. Tieši tāpat kā vīrieši.

Kārlis Streips
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Skolā jāiet, jāmācās
Atmiņu stāsts

(Turpināts no Nr. 10)
Aleksandrs Gārša

(Turpinājums sekos)

Uz provokātorisko jautājumu 
„Kas romānu rakstniekam ko -
pīgs ar gaļas pārstrādātāju?”, at  -
bildēt ir viegli. Abi savā ražoju-
mā, vai tā būtu literātūra vai 
desa, var sabāzt visu, kas vien ie -
nāk prātā. „Viss, kas tēlots novelē, 
atklājas kāda viena pārdzīvoju-
ma caurstrāvojumā” (Mazā lite-
rā tūrzinātnes terminu vārdnī-
ca, R., 1965), bet romānā var būt 
parallēli sižeti, ekskursi, rakstnie-
ka aizklīšana pa sānu ceļiem, lai 
tad atkal meklētos pēc šosejas...  
Romānistam atvēlēto brīvību tad 
nu Aivars Kļavis (dz. 1953. g.) iz  -
manto maksimāli.

Reti gadās sastapt sacerējumu 
ar tik plašu norises laika diapa-
zo  nu, kāds ir Ceļojošā cirka gūs-
tek ņos. Romāns ir daļēji par mū -
ku Meinhardu un Latvijas tel pas 
kristiānizāciju 12. – 13. gad simtā. 
Tas ir arī par padomju tanku ie -
nākšanu Latvijā 1940. gada 17. 
jū  nijā. Rakstnieks mums ļauj 
dzī vot līdzi Kārlim Ulmanim 
pir majā okupācijas mēnesī (te 
uz  reiz gribas lasīto salīdzināt ar 

„Lai valdītu cits pār citu...”
Aivars Kļavis, Ceļojošā cirka gūstekņi, romāns, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2012.g.,470 lpp.

Raimonda Staprāna jaunākajā 
lugā Gūsteknis pilī redzēto ) un 
vēlāk izsūtījumā. Veselas trīsdes-
mit lappuses atvēlētas spraigam 
aprakstam par neveiksmīgo  
at en tātu pret Hitleru 1944. gada 
jūlijā. Tikpat plaši risināta pro- 
b lēmatika par kultūrsakariem 
starp trimdas gara darbiniekiem 
un viņu kollēgām dzelzs priekš-
kara otrā pusē.

Kā tad autors tik lielu laikme-
tu, darbības vietu un darbojošos 
personu dažādību dabū zem vie-
nas cepures? Daļēji viņš to panāk 
ar galvenās personas Jāņa Brie - 
ža klātieni 20. gs. Latvijas un pa -
domju izsūtījuma notikumos. 
1940. gadā Briedim ir 20 gadu, 
un tanku ienākšanas dienā viņš 
ar trim klases biedriem atpūšas 
pēc skolas beigšanas svinībām. 
2000. gadā viņš var svinēt 80 ga -
du jubileju. Tomēr Briedis ne -
kādi nav sasaistāms ar mūka 
Meinharda laikiem, ar Latvijas 
sava laika polītisko eliti un ar 
atentātu pret Hitleru.

Par kādu galveno personu īs -
tenāks romāna kopsaucējs ir tā 
idejiskā tematika: vietas un laiki 
mainās, bet cilvēka daba visos 
laikos paliek viena un tā pati. 
Stiprākie „dzīvo... uz vārgāko, 
gud rākie uz stulbāko un bagā tā-
kie uz nabadzīgāko rēķina”. (16. 
lpp.) „Cilvēki ir piedzimuši, lai 
valdītu cits pār citu, jo tāda ir 
Die va griba un viņa iedibinātā 
pasaules kārtība.” (30.) Atslēga 
dur vīm uz tematisko kopsaucēju 
saskatāma arī romāna virsraks -
tā. Ciniskais apzīmējums „ceļo-
jošais cirks” attiecināms uz at -
brau cējiem no Vācijas, kas se  nat-
nē mūsu senčus centās pievērst 
kristīgajai ticībai, pēc tam kad 
līdzīgi, bet mazāk intensīvi cen-
tieni no austrumu puses bija 

izgāzušies. Daudzus gadsimte-
ņus vēlāk, pag. gs. 40. gados, 
mūsu territorijā atkal no tiem 
pa   šiem Austrumiem un no tiem 
pašiem Rietumiem atnāca jauni 
iekaŗotāji, kas šoreiz veda līdzi 
sekulāras priecas mācības. Pā -
ves ta Celestīna III mutē ielikti 
droši vien kaut kur vēstures an -
nālēs ierakstītie vārdi: „Kas ne  -
grib kristīties, tam jāmirst.” (44., 
arī 232.) Tomēr nāves aparāts vēl 
jo mežonīgāk tika iedarbināts     
20. gadsimtenī. Vārds „gūstekņi” 
romāna virsrakstā varbūt visla-
bāk attiecināms nevis uz pakļau-
jamajiem vai dažādām mācī -  
bām pievēršamajiem, bet gan uz 
ideoloģiju varā nonākušajiem, 
ap  mātajiem gribētājiem ar varas 
līdzekļiem šīs mācības uztiept 
citiem.

Varbūt pats redzamākais mūsu 
literārais daiļdarbs, kur parā dī -
tas parallēles starp kristiānizā -
ciju un komūnisma izplatīšanu,  
Vizmas Belševicas dzejojums 
Indriķa Latvieša piezīmes uz 
Livonijas chronikas malām. Tas 
iekļauts dzejnieces 1969. gada 
dzejoļu krājumā Gadu gredzeni, 
un to toreiz pārspieda un bieži 
citēja arī Rietumu latvieši. It kā 
pret „Romu” vērsto kritiku visi 
tūdaļ saprata kā faktiski vērstu 
pret „Maskavu” un priecājās, ka 
dzejolis varējis izsprukt cauri 
cen zūras sietam. Domāju, ka ti -
kai retais toreiz būs Belševicas 
darbu uzskatījis par Maskavas 
kri  tizēšanai līdzvērtīgu, arī pret 
Romu vērstu kritiku: Roma dzej-
niecei būs bijusi tikai līdzeklis,     
lai ko spēcīgu pateiktu par daudz 
aktuālāku Maskavas nesto ne  lai-
mi! Aivaram Kļavim, rakstot vār - 
 da brīvības apstākļos, slēp šanās 
aiz allegorijām vairs nebija ne  -
pieciešama, tāpēc abām viņa ro -

māna parallēlajām līnijām pie- 
š ķiŗama līdzīga valence. Kristī-
giem, Baznīcas dzīvē iesaistītiem 
lasītājiem šādas parallēles varētu 
nepatikt, bet, no otras puses, (a) 
Meinhardam rakstnieks tomēr 
piešķīris stipri cilvēciskus vaib- 
s tus, un (b) nelabas metodes 
kris  tietības izplatīšanā automa-
tiski negrauj kristietības saturu.

Ne jau tikai ideoloģiju gūstā 
cilvēks var nonākt: viņu sagūstīt 
un gūstā turēt var arī viņa paša 
radīti ideāli, ja tie ir naīvi, ne -
praktiski, attālināti no dzīves 
re ā li tātes. Kad pag. gs. 60. gados 
nedaudz pavērās t.s. dzelzs 
priekš kars un Latvijā padomju 
varas organu iedvesmā un uz -
rau dzībā sāka darboties Kultū -
ras sakaru komiteja, daži Rietu-
mos dzīvojoši mūsu kultūras 
darbinieki vēlējās šīs komitejas 
piedāvātās iespējas izmantot, ne -
apjaušot, kādas ir šo iespēju ro -
bežas. Kā naīva ideālisma pie mē-
ru Aivars Kļavis parāda toreiz 
Anglijā dzīvojušo rakstnieku pā -
ri Gunti un Moniku Zariņus. 
Guntim bijusi ideja izdot kopīgu 
trimdas un dzimtenes latviešu 
literāru žurnālu, un ar šo ideju 
viņš savu Latvijas kontaktper-
sonu, dzejnieku Ojāru Vācieti, 
kuŗš reālo dzīvi pārskatījis daudz 
labāk, dzinis gluži vai bezcerībā. 
Monika savukārt sapņojusi par 
aizbraukšanu uz Sibiriju, uz Tā -
lajiem Austrumiem.

Vēroju, ka Latvijā mīt godīgi, 
savā laikā ar „komūnisma bacili” 
neaptraipīti kultūras darbinieki, 
kas uz kultūrsakariem atskatās 
pozitīvāk, nekā to darīja trimdas 
vairākums. Nenoliedzot varas 
organu viltīgos mērķus, viņi to -
mēr priecājās par „svaigo gaisu”, 
ko viņu ikdienā ienesušas īslai-
cīgās tikšanās ar kollēgām no 

brīvās pasaules. Aivars Kļavis 
visu skata ar trimdas nacionāli 
konservātīvākai daļai tuvākām 
acīm. Viņš ironizē par veidu, kā -
dā Guntis Zariņš sarunā ar Ojā-
ru Vācieti „noliek” trimdā ta  pušo 
literātūru, kas 60. gados taču bija 
vēl ļoti spēcīga. Zariņš Vācietim 
saka: 

Kamēr jūs radāt paliekošas vēr-
tības, mēs nebeidzamās variāci -     
jās reflektējam savas ilgas un at  ra-
žojam ciešanas. Mēģinādama dzīt 
savas saknes svešā zemē, trim das 
literātūra nīkuļo un vārgst. Tāpēc 
esmu stingri pārliecināts, ka tās 
nākotne iespējama vienīgi kopā ar 
literātūru un lasītājiem dzimtenē. 
Pretējā gadījumā mēs paši sevi 
nolemjam bojāejai. (382.)

Ne tikai pašapzinīgie, drošie 
un par savu taisnību pārliecinā-
tie visos laikos ir bijuši ceļojošā 
cirka gūstekņi; arī taisnības de -
vēji otrai pusei, visa labā saska-
tītāji citos, varbūt „konkurentos”, 
bijuši laikmeta un apstākļu ra -
dīti gūstekņi. Tādi kā sendienās 
Kaupo vai jaunākā laikā vērā 
ņemamais rakstnieks Guntis Za -
riņš.

Jāpiebilst, ka Ceļojošā cirka 
gūstekņi ir ceturtais romāns Ai -
vara Kļavja četru romānu ciklā, 
kam likts kopīgais virsraksts Viņ-
pus vārtiem. Iepriekšējie romā -
ni ir Adiamindes āksts (2005), 
Rīgas kuprītis (2007) un Pie-
smie tais kaŗavīrs (2009). Šos trīs 
iepriekšējos romānus neesmu 
la sījis. Iespējams, ka iepriekšējo 
ro  mānu gaismā skats uz Ceļo jo-
šā cirka gūstekņiem varētu būt 
nedaudz citāds.

435. lappusē pamanīta kļūda: 
Kārļa Ulmaņa sabiedrisko lietu 
ministrs Alfrēds Bērziņš miris 
1977., nevis 1955. gadā.

Eduards Silkalns

Ar savu eksistenci Heidelbergā 
biju ļoti apmierināts. Piedevām 
atvienoju no vecāku pārtikas kar-
tītēm kādus baltmaizes kuponus, 
un, aizbāžoties rindām priekšā, no 
rīta izdevās dabūt pa baltmaizes 
bulciņai vai kādas retas „cveckeņu” 
plūmju kūkas gabalus uz rauga 
mīk las pamata. Tās kā liels retums 
tā iegaršojās, ka vēl tagad, Vācijā 
aizbraucis, konditorejās meklēju 
ko līdzīgu. Desas par gaļas mar -
kām bija briesmīgas. Šķita, ka no 
gaļas gan nav taisītas, un „rudzu” 
maize, likās, bija cepta no rupjām 
sēnalām un diezin no kā vēl. Bet 
tas viss man toreiz gluži tik pārāk 
svarīgs nelikās. Vecākiem gan.  

3. Bēgļu nometnes pamatskolā
Kādu rītu tēvs ļoti nopietnā ģī -

mī un svarīgā balsī paziņoja, ka 
jāpārceļas uz Manheimas nomet-
ni. Tā bija tikai 20 kilometru attā-
lumā no Heidelbergas. Tur bija 
no   organizēta skola man un būšot 
kārtīgāka pārtika. Ar pārtiku gan 
sanāca diezgan bēdīgi – laikam 
iegādes un sadales ceļā bija lieli 
„nobirumi”, un mūs atkal sasnie-
dza maize ar bagātīgu pelavu un 
sēnalu piebirumu. Bija gan maz-
liet sagaršojami arī rudzi. Bet reti, 
jo dažkārt to garšu nomāca kartu-

peļu mizu vai labākā kārtā pašu 
kartupeļu piejaukumi. Deva arī 
mazu „pļeckiņu” sviesta un katru 
otro dienu no veciem amerikāņu 
armijas neizlietotiem krājumiem – 
kaltētu zirņu miltu zupas un arī 
no kaltētām pupām, bet bez gaļas. 
Iesaucām tās par „šļurām”. Sīksti 
gaļas gabaliņi bija milzīgs retums. 
Tikai cigarešu devas pieauguša-
jiem bija varen „liberālas”. Tēvs, 
pieradis smēķēt cigārus, tās iemai-
nīja pret smirdīgiem vācu pēc -
kaŗa cigāriņiem. Daļa, tā cilvēki 
melsa, esot no ķiršu lapām vairāk 
nekā no tabakas kopā satīta. To -
mēr tēvs smēķēja tos labprātāk 
nekā labas amerikāņu cigaretes. 
No  metnes istabiņā vienmēr „karā-
jās” riebīga, veca izsmēķētu cigāru 
dvinga. Ja kāds no jums to iz -
baudījis, tad sapratīsit, cik tā patika 
bērnam agros padsmits gados.

Vecāki istabu Heidelbergas 
centrā un uz laiku Sarkanā Krusta 
darbu tomēr tur sev vēl paturēja. 
Tēvs bija „ierakstījies” kādos juris-
tu priekšmetos universitātē un tā 
nu skaitījās „ārzemnieku students” 
ar amerikāņu pārtikas devu. Arī 
man uz Manheimu atklīda pa   
gardai pūkainas baltmaizes šķēlei 
ar garšīgu, gan rūgtu, man šķita, 
savādu, no apelsīnu mizām vārītu 

marmelādi. Nevarēju izdomāt, vai 
tad amerikāņiem apelsīnu trūkst, 
ka jāsavāra mizas!

Lielāki vēl bija prieki, kad iera -
dās pat pa veselam apelsīnam vai 
pampelmūzei vai šokolādes tāfelīte 
ar rozīnēm un riekstiem. Uz svēt-
kiem amerikāņu armija mūs, no -
metnes bērnus, aicināja ciemos 
un ēdnīcā baroja ar kaudzi bezgala 
garšīga saldējuma. 

Mūsu Manheimas nometne ie -
ņēma veselu pilsētas kvartālu un 
daļu armijas kazarmu diagonāli 
pāri pār ielu. Tās drīz vien atdeva 
atpakaļ amerikāņu armijai, un tur 
ievācās kāda afroamerikāņu ar  mi-
jas daļa. Tās zaldāti pie daļas vā cu 
meiteņu bija ļoti populāri, jo viņi 
vācietes apdāvināja ar visādiem 
re  tumiem. Dažas reizes arī ar vie-
nu otru armijai piemītošu sērgu.

Kādu dienu biju tuvējā parkā 
uzkāpis bērzā, mēģinot tecināt su -
lu. Pēc dažām minūtēm apakšā 
viens no šiem kaŗa kalpiem uz 
segas noguldināja jaunu, glītu vā -
cu meiteni. Man toreiz ne īsti sa- 
p rotamu iemeslu pēc viņi izģērbās 
un ilgi ķiķinājās. Pēc tam vācu 
meitene tā savādi iepīkstējās. Bei-
dzot kādu stundu vēlāk viņi  aiz-
gāja. Biju dzirdējis, - ja kas tāds 
at  gadās, tad, ja var, jāmūk projām, 

cik ātri vien var, un, ja nevar, jāsēž 
klusu kā pelītei, citādi varot smagi 
piekaut vai pat nomušīt. No bērza 
augstā zaru žubura nekur aiz -
mukt nevarēju. Tā nu ļoti neērtā 
pozicijā ilgi jo ilgi nosēdēju, gan-
d rīz elpu neievilkdams un cerē-

dams, ka mani neieraudzīs. Kad 
apakšas viesi gāja prom,  es ar stī -
viem un krampjainiem kāju un 
roku muskuļiem rausos lejā. No 
rokas izslīdēja pietecinātā sulu 
pudele un ar lielu troksni nogāzās 
lejā, kur izšķīda. Troksni izdzir-
dēja aizejošais pārītis, apstājās un 
atskatījās. Biju pārbijies līdz nāvei, 
bet, mani neredzot, viņi pagriezās, 
paskatījās un gāja tālāk. Pašam 
stīvi locekļi, bet no sulām nekā.

Beidzot viss pilsētas kvartāla 
na mu bloks piepildījās gandrīz 
vienīgi ar kādiem 1200 latviešu 
bēgļiem. Visas ielas izejas visām 
trep ju telpām uz āru tika aizba ri-
kādētas. Iekšā un ārā varēja tikt 
vienīgi pa iebraucamiem vārtiem, 
kuŗus vienmēr stingri apsargāja 
nometnes policija, kas nepiede ro-
šos nelaida iekšā. 

Viss lielais pilsētas kvartāls sa  -
stāvēja no kopā sabūvētiem piec-
stāvu namiem ar daudzām kāpņu 
telpām, kuŗas bija atvērtas tikai uz 
sētu. Man vai nu palaimējās, vai 
nelaimējās, ka mūsu kāpņu telpā 
divos stāvos, ar dzīvokļiem uz 
abām pusēm, tika izvietota mana 
latviešu pamatskola, kuŗa pēc di -
vu gadu „skološanas” pārtraukuma 
mani „iebāza” 4. klases beigās. 
Sko lēnu skaits, pat citas mazākas 
latviešu nometnes pievienojot, 
klasē nekad nepārsniedza div des-
mit. 

Švabu Dmindes nometnē 
1949. gada pavasarī ar 
“vēsturisko” vistu
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V Ā R D S  J A U N A J I E M

American uni -
ver sity in Bulgaria 
(AUBG) ir kā ek -
s o   tisks dzīvnieks 
no Dienvidiem, 
kas mēģina iedzī-
voties Ziemeļos. 
Es jutos līdzīgi, kad 

ie rados Bulgārijas galvaspilsētā 
Sofijā. Vairāk nekā pirms gada 
sāku interesēties par iespējām 
studēt ārzemēs. Eiropā pēdējos     
20 gadus vispopulārākā apmai -
ņas programma ir Erasmus, līdzī -
gi kā ISEP (International Student 
Exchange Programs) Amerikā. Lai 
varētu piedalīties Erasmus, Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) stu-
dentiem ir jāiziet vairākas pār bau-
dījumu pakāpes, un apmēram pēc 
mēneša manā e-pastā pienāca lik-
tenīgā vēsts, ka esmu pieņemta. 
Toreiz tas likās tik tālu nākotnē,   
ka pat reizēm piemirsu  došanos 
prom.

Tagad esmu Bulgārijā jau septī -

Divatā ar Bulgāriju
to nedēļu. Gandrīz nekas nav tā, 
kā es to biju iedomājusies, un tā 
tas ir vienmēr bijis ar fantazijām 
par nākotni. Pirmkārt, cilvēki at -
rod kopīgu valodu cits ar citu 
vienkāršāk un ātrāk, nekā es to 
biju gaidījusi. Tiem, kas atrodas 
tālu prom no mājām un sāk dzī -
vot svešā vidē, ir daudz kopīga  par 
ko runāt. Tipiska saruna bija šāda: 

„Čau, es esmu Kaylon, kā tevi 
sauc?”

„Čau, mani sauc Amālija! No 
kuŗas valsts tu esi?”

„No Amerikas! Un tu?”
„No Latvijas!”
Tālāk tiek runāts par bulgāru 

valodu, bulgāriem, mācībām, mā -
 cībspēkiem, kopmītnēm, istabas 
biedriem, ēdienu un tā joprojām. 
Šādas sarunas noritēja nemitīgi 
pirmās četras līdz piecas nedēļas. 
Šai mazajā pilsētā Blagojevgra -      
dā (Blagoevgrad) angliski runājo-
šus cilvēkus mēs satiekam reti. 
Lie lākoties tas nekādi netraucē 

saprasties citam ar citu. Man gan 
ir aizdomas, ka daži pārdevēji 
tirgū priecājas par manām trū-
cīgajām bulgāru valodas zināša-
nām un mazliet uzdzīvo uz ma -  
na rēķina. Apkalpotāji ēstuvēs 
maz smaida. Latvijā pirms desmit 
gadiem bija līdzīga attieksme, bet 
tagad veikalos un ēstuvēs ap  kal-
potāji ir draudzīgāki. Ārā skraida 
pamesti sunīši, kas jau ir sadrau-
dzējušies ar studentiem. Viņi pat 
ir ieguvuši  iesaukas - Elizabete 
Tei lore (par skaistām acīm) un Ša -
kiro (spāņu izdomājums). Daž -
kārt pilnmēness naktīs nav ie   spē-
jams mierīgi pagulēt, jo šamējie 
ārā sagaudojas.

Otrkārt, dzīvi kopmītnēs es arī 
nebiju iedomājusies šādu. Lielā-
koties tā ir viegli panesama. Rei-
zēm istabas biedri pat kļūst par 
tuviem draugiem. Atstāj viens ot -
ram uz galda salasītas puķītes vai 
pagatavo brokastis, vai kopā ap -
ciemo viens otra dzimtās mājas. 

Visiem mums ir jāpierod pie 
citādas dzīves nekā mājās. Bet da -
žiem nākas dalīt vienu vannas 
istabu ar sešiem cilvēkiem. Viena 
draudzene no Gruzijas šādi dzī-
voja veselu sēmestri, un viņa to 
komentēja vienā vārdā: „Bries-
mīgi!”

 Parasti meitenes dzīvo kopā ar 
meitenēm un puiši ar puišiem. 
Kādas draudzenes istabas biedre 
slepeni nakšņoja kopā ar drau -     
gu. Zināmi trokšņi gulēšanu tajā 
istabiņā darīja nepanesamu. Kādu 
vakaru mana draudzene izlēma, 
ka beidzot jārīkojas. Ja, viņai at -
griežoties istabā, tur būs jaunais 
pārītis,  viņa ieviesīs kārtību. Mēs 
visi viņu atbalstījām: „Pēdējais 
laiks to darīt!” Nākamajā dienā 
uz  zināju, ka viņa atradusi abus di -
  vus saldi guļam. Mana draudzene 
norāvusi segu un uzbļāvusi mei-
tenes draugam: „Tu te vairs ne  -
gulēsi!” Tie abi kļuvuši mēmi, un 
tikai klausījušies manas draudze-
nes runu, ko nozīmē cienīt citam 
citu. Beigu beigās istabu viņa 
mainīja tik un tā. Lai kāda būtu 

pieredze, tā ir dzīve, ko mēs varam 
piedzīvot, tikai būdami studenti. 
Šis ir laiks, kad mēs iemācāmies 
atšķirt mongoliešus no kazach-
stāniešiem un Džordžijas pavalsti 
Amerikā no Gruzijas.

Šīs nedēļas man ir parādījušas, 
kā  daudz kas vienkāršs var uzla-
bot dienu. Mācības, pauzes, mājas-
darbi un brīvais laiks bieži tiek 
pavadīti kopā. Tāds intensīvs kon-
takts var izsmelt enerģiju, un 
pienāk brīdis, kad, šķiet, gribētos 
būt mājās. Bet es atklāju, ka tieši 
kontakts ar mazliet īpašākiem cil-
vēkiem var zaudēto enerģiju at -
dot. Kad  visa kā kļūst par daudz 
jaunu iedvesmu es meklēju arī 
stāstos, ko var sniegt cilvēki, daba, 
grāmatas un filmas. (Tieši tagad 
lasu Ernesta Hemingveja „Ēde -
nes dārzu”.) Man vēl ir desmit ne -
dēļas, lai meklētu piedzīvojumus 
un turpinātu šo seriju rakstīšanu. 
Tikai es nezinu, kam rakstu! Prie-
cāšos par lasītājiem, kuŗi man 
atsūtīs kādu rindiņu!

Amālija Brūvere
e-pasts: amalija91@gmail.com

20. februārī Berga bazāra ga -
lerijā “Arte”, Rīgā, atklāja gluži 
nezināma latviešu mākslinieka 
Osvalda Rožkalna (1910-1989) 
darbu izstādi “Atgriešanās”. Māk-
s linieks pēckaŗa gados dzī voja 
Vā  cijā.

Osvalds Rožkalns dzimis Rīgā, 
tēvs ar ģimeni drīz pārceļas dar - 
bā uz Penzu. Šajā pilsētā Krievijas 
Eiropas daļas vidienē Pirmā pa -
saules kaŗa gados sarodas topošie 
latviešu mākslinieki, lai mācītos 
vietējā mākslas skolā. Starp vi -
ņiem ir arī Jēkabs Kazāks, kas vie-
sojies Rožkalnu (tolaik vēl Rozen-
kalnu) ģimenē un, ievērojis mazā 
zēna dotības zīmēšanā, ieteicis 
vin grināties tālāk. 1920. gada ru  -
denī ģimene dodas atpakaļ uz 
Latviju, bet pēc robežas pārbrauk-
šanas, tēvs saslimst ar tīfu un no-
mirst. Ieradusies Rīgā, māte ar 
dēlēnu apmetas pie savas mā sas 
Pārdaugavā. Māsas dēls ir pa   zīs ta-
mais gleznotājs Jānis Roberts Till-
bergs. Pie viņa Osvalds gūst pir-
mās iemaņas gleznošanā. Diem žēl 
tālāk izglītoties mākslā zēnam nav 
iespējams, tāpēc viņš mācās pie 
krā sotāju meistara. Sešpadsmit  
ga  du vecumā viņš atrod darbu 
Vācu teātrī, pēc tam Nacionālajā 
operā par dekorāciju izpildītāju 
un tur nostrādā līdz pat iesaukša-
nai Latviešu leģionā.

Osvalds Rožkalns nepārtrauc 
glez nošanu un pievienojas māks-
linieku biedrībai „Zaļā vārna”, kas 
mājvietu rod Jelgavā. Izstāžu re  -
cenzijās parādās arī Osvalda Rož-
kalna vārds, ir rakstīts, ka viņš 
at radis īsto pieeju savas mākslas 
izpausmei un viņa darbi sniedz 
daudz sološa un interesanta”. 
Diem žēl šī laika darbi nav sagla-
bājušies, tāpēc nav zināms, ko ar 
šiem vārdiem nezināmais izstādes 
recenzents domājis.

Leģionāra gaitas Osvalds Rož-
kalns beidz Cēdelgemā, bet pēc 
tam  apmetas Vircburgā. Nomet-
ņu laikā viņš darina dekorācijas 
latviešu teātrim un operai. Pēc 
lielās latviešu izceļošanas viņš pa -

Pirmo izstādi autors skata no mākoņa maliņas

liek Vircburgā un strādā vietējā 
vā  cu teātrī par dekorātoru un 
kostīmu mākslinieku. 

Izstādē Rīgā, kas ir Osvalda Rož-
kalna pirmā iznākšana pub likas 
priekšā vispār, apskatāmi pēcka -  
ŗa darbi – gleznas un zīmējumi. 
Māks linieks pats sevi dēvējis par 
latviešu Pikaso.

Izstādē vecākie darbi saistāmi   
ar pag. gs. 40. gadu otro pusi, kad 
pārsvarā ir reālistiskais zīmējums. 
Bet nākamajā gadu desmitā, kad 
acīmredzot notiek visintensīvā kās 
Pikaso daiļrades studijas, jo cie  ša 
ir viņa tuvība viņa elkam un sko-
lotājam. Viņš izmēģina gan meis-
tara formu vienkāršošanu, gan 
ģeometrizēšanu. Tomēr, spriežot 
pēc redzētiem darbiem, šķiet, ka 
Rožkalns kompoziciju būvē ra - 
   cio nālāk, harmoniskāk, arī tonāli 
viņa gleznas ir mierīgākas un vai-

rāk līdzsvarotas. Astoņdesmitie 
gadi ir visai duālistiski. No vienas 
puses, turpinās formu ģeomet-
rizācija un lielāka nozīme ir telpai. 
No otras puses, nereti parādās ai  na- 
vas, kur ēku un koku silueti tverti 
tuvu reālistiskai pasaules uz  tverei 
un tikai atsevišķas detaļas paliku-
šas ģeometriskas.

Interesanti ir tie darbi, kuŗos 
Os  valds Rožkalns kubistiskā ma  -
nierē glezno, piemēram, Vermēra 
darbus.

No šīs izstādes var gūt visai labu, 
bet ne precīzu iespaidu par Rož-
kalna daiļradi. Būtu nepiecieša-
māka rūpīgāka gleznu atlase citā 
darbu skatē, varbūt derētu kāda 
nopietnāka publikācija.

Viens ir skaidrs, ka ir nepie cie-
šams Osvaldu Rožkalnu iezīmēt 
trimdas mākslas kopainā. Viņš ir 
izņēmums nometņu laika māks  -

lā, kuŗā dominēja atstātās dzim-
tenes motīvi un reālistiskais pa -
saules tvērums. Osvalds Rož kalns, 
dzīvodams nošķirti no tautie  šiem, 
gāja modernāku, iekšēji vai rāk 

atbrīvotu ceļu, kādu pēc ga  diem 
uzsāka krietni jaunākas paau -
dzes, kas bija skolojušās jau mītnes 
zemju skolās.

Māris Brancis

Kompozicija.1955. gads. 1. skice

Pēc Vermēra

Klusā daba. 1955
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Jau kopš pirmajām  2013. gada 
dienām to dēvē par Blaumaņa 
gadu, jo plaši pieminējām mūsu 
literātūras dižā cilvēka simt piec-
desmito gadskārtu, taču dažā ziņā 
gads iznāk tāds īpašs arī Mārti-
ņam Zīvertam, turklāt tāda dī  -
vaina sakritība – Blaumaņa dzim-
 šanas diena ir 1. janvāris, bet Zī  -
verts savējo varēja svinēt 5. janvārī. 
Atceros, ka pirms daudziem ga -
diem kopā ar Mārtiņu Zīvertu 
jan vārī aizbraucām uz Blaumaņa 
Bra  kiem – Zīverts ar cieņu un bi  -
jību tos izstaigāja, ilgāk paka vē-
jāmies plašajā saimes istabā. Zī -
verts nemēdza skaļi paust savu 
at     tieksmi, prieku vai pārdzīvoju-
mu, to viņš glabāja sevī, taču visā 
ieskatījās ar lielu pietāti un no -
pietnību. 

1987. gadā piepildījās Zīverta 
sap nis un mēs varējām aizbraukt 
uz viņa  dzimtajām mājām – Vai -
tenēm Vilcē. Talkā toreiz nāca Ģirts 
Jakovļevs un aizvizināja mūs – 
Mārtiņu, Ilzi un mani uz Vilci. No 
kādreizējām Vaitenēm liels prieks 
rakstniekam vairs nebija – māja 
no    laista, noplukusi. Otrā pusē ce  -
ļam ir kapsēta ar nelielu zvanu 
tornīti, – Mārtiņa Zīverta tēvs bijis 
šī zvana skandinātājs, jo piepelnī-
jies par zvaniķi. Zīverta atmiņā 
bija iegūlušas šī zvana skaņas, kas 
pauda it kā  liktenīgu pareģoju -
mu, un rakstnieks atzinās, ka viņa 
lugās nereti ieskanoties tāds likte-
ņa zvans, kas tām piešķiŗ makab -
ru pieskaņu.

Atpakaļceļā, braucot Elejas vir-
zienā, Zīverts norādīja uz muižas 
ēku, kādreizējo pili, kur senatnē 
esot viesojies Kaļostro, tas pats, 
ku  ŗam viņš licis darboties lugā 
„Kaļostro Vilcē”. Lielajam burvim 
Vilcē gan esot bijusi iespēja uztu-
rēties tikai divas dienas, toties viņš 
tur sastapies ar skaisto, talantīgo 
Elīzi fon Reki.

Atmiņas par braucienu kopā ar 
Mārtiņu Zīvertu uzjundīja kāds 
notikums – Latvijas amatieŗteātŗu 
kopā sanākšana 12. janvārī. Ar Jel-
gavas pašvaldības un Vilces pa  gasta 
gādību tie kopīgi sarīkoja Zīver -
tam veltītu amatieŗteātŗu festivālu, 
kas gan bija nosaukts par – parādi.

Aiz negaidītas sakritības vairā-
kas izrādes notika tieši kādreizējā 
Vilces pilī, kur bija uzturējies pats 
lielais Kofta jeb grāfs Kaļostro, un 
varēja vismaz uzkāpt pa pils ārē-
jām kāpnēm. Protams, no pašas 
pils nekas pāri nav palicis, to maz-
liet atgādina tikai ārējais veidols. 

ZĪVERTS VILCĒ
Tagad tur darbojas Vilces deviņ-
ga dīgā skola. Zīverta lugu iestu dē-
jumus varēja noskatīties kādrei-
zējā pils zālē, citas izrādes notika 
no skolas netālajā Vilces Tautas 
namā. Iznāca tā, ka Mārtiņš Zī -
verts savas dzimšanas dienas mē  -
nesī tomēr bija Vilcē. Patiesa cie -
ņa izsakāma Jelgavas un Vilces 
kul tūras nodaļu vadītājiem, ka 
vi ņi uzņēmās iniciātīvu Zīverta 
110. dzimšanas dienas gadā sa  pul-
cināt kopā Latvijas amatieŗteātŗus, 
kas pēdējos gados iestudējuši pa 
kādai Zīverta lugai, no kuŗām pro-
fesionālie teātŗi novērsušies. Pirms 
pāris gadiem Valmieras Drāmas 
teātris izrādīja Zīverta lugu „Fias ko”, 
bet Liepājas teātrinieki pavasarī 
sola tikšanos ar „Minchauzena 
pre cībām”. 

Viena no visvairāk izrādītajām 
Zī  verta lugām ir lielais viencē -
liens – komēdija „Zaļā krūze”, ku  -
ŗas darbība risinās Otrā pasaules 
kaŗa beigās Vācijā, un nopietnas, 
pat drūmas noskaņas tajā mijas     
ar patiesi komiskām situācijām. 
Zīverts šajā lugā ir diezgan liels 
pārgalvnieks, jo Šeples kundzes 
is   tabā liek satikties kaŗa notikumu 
izšķirtiem laulātajiem draugiem: 
vīrs ir aizslietņa vienā pusē, sieva – 
otrā pusē, un ilgu laiku viņi saru-
nājas kā sveši cilvēki. Komēdiju 
Vilcē Agŗa Krūmiņa režijā izrā -
dīja Ventspils teātris, un  redzētais 
tuvojās profesionālas izrādes lī -
menim. Pārsteigumu sagādāja In -
čukalna amatieŗteātris – režisores 
Zigrīdas Ezeriņas iestudētā „Za -
ļās krūzes” izrādē sprēgāt sprēgā -
ja dzīvesprieks un humora izjūta, 
kas apvienojās ar zināmu smeldzi, 
jo,  katram stāvot savā aizslietņa 
pusē, izšķirtajos cilvēkos pama -
zām atplauka mīlestības jūtas. 

Atzinību pelna Saldus un Alūks-
nes Tautas teātŗi, kas bija izvē lē-
jušies retāk iestudētās un mazāk 
pazīstamās Zīverta lugas. Saldus 
teātrinieki parādīja drāmu „Fias ko”, 
kuŗā spilgti izskanēja varas un no -
 devības problēmas. Ne jau viss 
Saldus teātrim izdevās, taču viņu 
drosme katrā ziņā ir slavējama, 
bet īpaši to gribas sacīt par Alūk-
s nes tautas teātri un tā režisori 
Daigu Bēteri, kas ķērusies pie 
Zīverta lugas „Kropļi”, kuŗa nekad 
latviešu teātŗos nav iestudēta. Zī -
verts lugu sāka rakstīt, kad viņam 
bija divdesmit gadi, bet to pabei-
dza pēc vairākiem gadiem, un tajā 
ienāca skarba toreiz jaunā cilvēka 
pārliecība. Lugā autors vēstī par 

jaunu sievieti – Martu, kuŗa, glāb-
dama sev tuva cilvēka dzīvību, 
pa   ti guvusi smagus ievainoju- 
mus,  viņai amputēta kāja un turp-
mākās dienas nākas vadīt kā 
kroplei. 

Mārtiņš Zīverts risina smagu 
problēmu un izvirza jautājumu – 
kuŗš tad ir īstais kroplis? Vai tas, 
kam ir fiziskas nepilnības, vai var-
būt tie, kuŗiem ir kropla dvēsele? 
Marta izdara pašnāvību, un viņas 
pēdējie vārdi ir skarbi: „Cik skaisti 
dzīvot, to var saprast tikai mir-
stot…” Luga „Kropļi” ir drūma, tai 
cauri aužas Zīverta jaunības mak-
simālisms. Lugas režisorei jāsaka 
paldies par gribu parādīt līdz šim 
uz skatuves vēl neredzētu lugu       
un likt arī skatītājiem risināt tajā 
skartās problēmas. 

Jautras situācijas un noskaņas 
atkal uzvirmoja pieredzējušās re  ži-
sores Intas Ūbeles iestudētajā vien-
cēlienā „Divkauja”, ko sprigani pa -
rādīja Jēkabpils Tautas te  ātris. 

Pēc piecām noskatītām izrādēm 
notika pārrunas, bet tām sekoja  
pārsteigums: pulksteņa rādītāji   
jau virzījās pretim pusnaktij, kad 
tika pieteikta Vilces amatieŗteātŗa 
izrāde – „Minchauzena precības”, 
tai par spēles laukumu izvēloties 
gan skatuvi, gan arī skatītāju zāli, 
kuŗai cauri devās titulētas dāmas 
un kungi brīnišķos kostīmos un 
viņus pavadīja –  viens no lielāka-
jiem meļiem – barons Minchau-
zens. Režisores Regīnas Deksnes 
vadībā aktieŗu ansamblis bija strā-
dājis ar lielu atbildības apziņu, bet 
pats galvenais man šķita – amatieŗu 
ansambļu griba apsveikt Mārtiņu 
Zīvertu dzimšanas dienā. 

Mārtiņa Zīverta lugu skate jeb 
parāde uzlaboja garastāvokli:    
ne jau katra izrāde priecēja ar 
augstu māksliniecisko līmeni, 
gandarī ju mu sagādāja pārlie-
cība, ka griba latviešiem sanākt 
kopā un spēlēt teātri nekur nav 
pazudusi, un, kamēr tā neizgaist, 
tikmēr gribas ticēt rītdienai: gan 
jau neizklīdī sim pasaules vējos, 
gan jau mo  dī sies alkas sargāt un 
kopt latviešu kultūru un paust 
cieņu mūsu diž gariem. 

Mārtiņa Zīverta mēnesim tādu 
kā punktu pielika viņa lugas “Cen-
zūra” izrāde Ventspils teātrī 30. 
janvārī. Ventspilī darbojas patiess 
Zīverta drāmaturģijas cienītājs 
Agris Krūmiņš, kas pēc „Zaļās 
krū zes” iestudējuma vēl nespēja 

atvadīties no Zīverta lugām un sā -
ka iestudēt psīcholoģiski piesāti-
nāto lugu „Cenzūra”, ko pats no -
dēvējis par skumju komēdiju. 

Izrāde sagādāja īstu gandarīju-
mu. Afišā Agris Krūmiņš  Zīverta 
lugu nosaucis citādi: „Kāds, kas 
slēpjas tumsā”, bet lugas īstais no  -
saukums minēts apakšvirsrakstā. 
Pirmajā brīdī samulsu, bet, izrādi 
skatoties, secināju, ka nosaukums 
par kādu, kas slēpjas tumsā, savā 
ziņā ir itin atbilstīgs. Zīverta luga 
mūs aizved patālā pagātnē un liek 
atcerēties notikumus 1947. gadā 
kādā latviešu bēgļu nometnē Vā -
cijā. Kā jau Zīverta klasiskā ka mer-
lugā,  darbojas tikai četras perso-
nas. Lugas centrā ir jauna sieviete 

kas paveŗas skatienam, atgādina 
drūmi pelēko ikdienu, staignāju, 
kuŗā nonākusi gan Iza, gan Jane -
lis. Darbības gaitu vietām papildi-
na režisora prasmīgi piemeklētas 
mūzikas skaņas, kas neuzbāzīgi 
rada nometnes dzīves atmosfairu. 
Izrāde ir teicami izgaismota, un, 
to skatoties, neatstāj doma -  cik 
daudz ikviens cilvēks var dot ot -
ram, var dot citiem, var ienest 
gais   mu telpā un otra cilvēka ap -
ziņā, - līdz ar to izrāde raisa aso-
ciā  cijas arī ar mūsdienām. Kā 
dau dzās, arī šajā lugā Zīverts par 
vienu no galvenajiem spēkiem iz -
virza varu, kam esam bijuši un 
da  žā ziņā esam pakļauti arī šo -
dien, turklāt par tādu spēku var 

Vecāku mājas Vilces pagasta “Vaitenes” apmeklējot, 1987. gads

Mārtiņš Zīverts Nanheimā 1968. gadā

Iza – skaistā Izabella, kas, nokļu-
vusi tālu no mājām un dzimte -
nes, slīgst drūmā noskaņojumā, 
līdz Janelis, ko citi uzlūko par tādu 
kā plānprātiņu, kā Antiņu, mei-
tenē iemīlas un, slēpdamies aiz 
nezināmas personas, it kā ne no 
kurienes, it kā no tumsas Izai rak-
sta ļoti gaišas, mīlestības pilnas 
vēs tules, un meitene garīgi atdzī-
vojas. Lugu caurstrāvo doma, ka 
cilvēkiem bieži pietrūkst tieši šīs 
gaismas, otra cilvēka labestības un 
mīlestības apliecinājuma. Beidzot 
atklājas, ka Janelis izmantots ne -
atļauta darījuma aizslēpšanā, tā -
pēc visa vaina jāizpērk viņam un 
nometne ar steigu jāatstāj. 

Agris Krūmiņš izrādi veidojis 
smalkjūtīgi un gudri - skatītāji      
uz paaugstinājuma sēž turpat uz 
skatuves, un tumši pelēka siena, 

kļūt vientulība un gaišu ideju     
trū kums, kas ik dienas nomāc 
cilvē kus. Agŗa Krūmiņa veidotās 
“Cenzūras” izrādes spēks un sa -
snie  gums ir ne vien sen pārdzī-
votu si    tuāciju atspoguļošana, bet 
arī rosinājums domāt par mūs-
dienu cilvēku būtību. Aktieŗi iz -
rādē darbojas labi, protams, jāat-
ceras, ka viņi ir amatieŗi.

 Prieku rada apziņa, ka jopro -
jām ir cilvēki, kuŗi alkst darīt la -
bus darbus, kuŗi lasa Mārtiņa Zī -
verta lugas un tajās atrod  mūžīgas 
vērtības. Manuprāt, Mārtiņa Zī  -
ver ta atceres gads iesācies sekmīgi, 
vismaz amatieŗteātŗi Latvijā to ir 
apliecinājuši. Gaidīšu, kad Lat - 
vijā atkal ieradīsies Minchauzens. 
Klīst valodas, ka viņš jau esot 
ceļā... 

Viktors Hausmanis

Mārtiņš Zīverts (no labās) kopā ar Latvijas aktieŗu saimi. No kr. 
: Lilija Žvīgule, Lilita Bērziņa, režisore Felicita Ertnere; 
aizmugurē Olga Krūmiņa, Ēvalds Valters un Arturs Kalējs
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LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS
MARTS
21. marts - 26. marts – Piektais Starptautiskais R. Blaumaņa festivāls 

Valmieras teātrī
23. marts – Izrāde „Sprīdītis” Bredfordā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”
24. marts – Izrāde „Sprīdītis” Londonā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”
25. marts – Deportāciju atceres dienai veltīts koncerts Omskas lat-

viešiem Omskā, Krievijā. Rīko „Latvijas koncerti”

APRĪLIS
10. aprīlis – „Music&Art Cafe” ar akustisko koncertu „Dzelzs Vilks” 

Mansfildā. Vairāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 
07985709913.

12. aprīlis – „Mūsmājās” grupa „Dzelzs Vilks” un DJ JOHNNYLV. 
Vai  rāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 07985709913.

13. aprīlis – Bredfordā grupa „Dzelzs Vilks” un DJ JOHNNYLV. 
Vairāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 07985709913.

13. aprīlis - 14. aprīlis - Ziemeļamerikas latviešu XIV Ērģeļu dienas 
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudzes baznīcā Newtown Square, 
PA.  Vairak www.latvianluthchurchphila.org

13. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Dublinā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
14. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Limerikā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
19. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Stokholmā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
20. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Gēteborgā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
21. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Oslo, Norvēģijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”

MAIJS
2. maijā – ASV latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Vairāk www.alausa.org
3. maijs – 5. maijs – Amerikas latviešu apvienības (ALA) 62.        

kongress Sietlas priekšpilsētā Tukwillā. Vairāk www.alausa.org/lv/
citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/

4. maijs - 5. maijs – Latviešu kultūras dienas Īrijā. Rīko Latviešu na -
 cionālā padome Īrijā. irijaslnp@gmail.com

26. maijā, - plkst. 3:30 pēcpusdienā Ņujorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncerts Katskiļu nometnē. Sīkāka info sekos. Koŗa mā -
jaslapa: www.nylatvianconcertchoir.org 

JŪNIJS
1. jūnijs – Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Vairāk www.cvk.lv
4. jūnijs – 15. jūnijs – Rīgas Operas festivāls. Vairāk www.lno.lv
21. jūnijs – 22. jūnijs – Pasaules latviešu amatnieku saiets Valmierā. 

Vairāk www.macibucentrs.lv
21. jūnijs – 15. jūlijs – Cēsu Mākslas festivāls. Vairāk www.cesufestivals.lv
22. jūnijs - 29. jūnijs – Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde un 

Globālās dienas Rīgā un “Valguma pasaulē” (Tukuma nov.). Vai-
rāk informācijas - amezmalis@hotmail.com

27. jūnijs - 11. jūlijs – „Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalo-
du ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm. Iespēja iepazīt Rīgu, 
apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos Dziesmu un XV 
Deju svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimā-
lais dalībnieku skaits ir 20; cena $3600.

27. jūnijs - 11. jūlijs - „Heritage Latvia” - angļu valodas ceļojums 
jauniešiem. Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Lat-
viju, satiksies ar sava vecuma jauniešiem divās Latvijas skolās un 
apmeklēs Dziesmu un Deju svētkus. Programma līdzinās „Sveika, 
Latvija!” ceļojumam, tikai informāciju sniedzam angļu valodā. 
Cena $3 100. Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, 
kontaktējoties ar Anitu Juberti: tālr. (301) 340-8719, e-pasts: pro-
jekti@alausa.org 

30. jūnijs – 7. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētki Rīgā

30. jūnijs - Pasaules Latviešu saiets Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības 
Lielajā zālē no 13:00 līdz 17:00. Vairāk girtszeidenbergs@comcast.net

JŪLIJS
1. jūlijs – Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai II”. Vairāk 

www.km.gov.lv
2. jūlijs – 4. jūlijs – Pasaules latviešu ekonomikas un innovācijas 

forums Rīgā. Vairāk www.ieguldilatvija.lv.
7. jūlijs – 14. jūlijs – 3x3 nometne Neretā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Alsungā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Anglijā

Vairāk par nometnēm www.3x3.lv

2013

2007. gadā Čechijā tika uz -
sākts festivāls un konference 
Mene Tekel, kas veltīts totāli tā-
risma seku izpētei. No 1948. 
līdz 1989. gadam Čechijā tika 
arestēti un notiesāti ar brīvības 
atņemšanu 24 800 nevainīgu cil-
vēku. Cieta ne tikai ieslodzītie, 
bet arī viņu ģimenes, pēcnācēji. 
Cilvēki 90. gados tika rehabili-
tēti, taču polītieslodzīto dzīve 
kļuva neērts temats. Festivāls 
Mene Tekel ir izveidojies par 
vienu no lielākajiem Prāgā no -
tiekošajiem kultūras notikumiem 
un tā dalībniekiem ir bijusi  ie -
spēja tikties ar daudziem ievē - 
 ro jamiem cilvēkiem no visas      
pa  saules – ar albāņu polītie slo-
dzī to Aliku Tomori, chorvatu 
dzejnieku un polītieslodzīto 
An d riju Vučemilu, komūnisma 
upu ŗu piemiņas centra vadītāju 
Kanadā Sjūzenu Hānu un dalīb-
niekiem no Šveices, Vācijas, Lie-
tuvas, Slovēnijas, Rumānijas. 

Festivāls šogad norisinājās no 
25. februāra līdz 3. martam. Ki -

Latvieši Mene Tekel konferencē

norežisore un fonda “Sibirijas 
bērni” dibinātāja Dzintra Geka 
piedalījās festivālā ar filmu “Si  -
birijas bilance”, kas bija tulkota 
čechu valodā. Pēc filmas no ti ka 
ilgas diskusijas, kuŗās bija jāa t-
bild arī uz nepatīkamiem jaut ā-
jumiem un jāsastopas ar vēs tu -
res neizpratni Čechijā, kur līdzī -
gi kā Latvijā, - tā nav pie tiekami 
izskaidrota un skolās iemācīta. 
Filma tiks izrādīta skolās un uni-
versitātēs. Dzintra Geka kopā ar 
Latvijas vēstnieku Čechijā Kas-
paru Ozoliņu festivāla organizā-
toriem uzdāvināja grāmatu “Si -
birijas bērni” angļu valodā.

Otrā dienā notika diskusija – 
apaļais galds par temām “Māks la 
nebrīvē” un “Mākslinieka sirds-
apziņa”, demonstrējot fragmen -
tu no „Sibirijas bilances”, ko tieš-
raidē raidīja čechu sabiedriskā 
televīzija ČT24.

Ar  festivāla direktora Jana 
Ržer žicha uzņēmību, festivāls 
tiek rīkots katru gadu februāŗa 
nogalē, tā ietvaros risinās dis-

kusijas, izstādes, koncerti, grā-
matu atvēršana, tiek demostrē -
tas filmas, ir tikšanās ar literā-
tiem, vēsturniekiem, polītieslo-
dzītajiem. Festivālā tiek iesaistīti 
skolēni un studenti. 

Mene tekel - tie ir vārdi no Bī -
beles, pravieša Daniela grāmatas 
5.nodaļas. 

“To nevainīgo upuŗu – bērnu, 
viņu māšu un sieviešu vārdā,      
To vārdā, kuŗi tika nošauti kaŗā, 
To vārdā, kuŗi nekad neatgriezās 
no cietuma, To vārdā, kuŗi par 
vergiem kļuva un tomēr nepār-
deva savu godu par Jūdas gra-
šiem, Mīlestības, dzīves, patiesī-
bas un cilvēku tiesību vārdā –     
to izstumto un svešatnē zudušo 
cilvēku vārdā, To vārdā, kuŗi 
ilgstoši dzīvoja elles malā, Viņu 
visu vārdā es rakstu vārdus no 
Bībeles: MENE TEKEL!”

Jiri Henzingers, 
dzejnieks un polītiskais 

ieslodzītais 

Dzintra ar festivāla direktoru Janu RžeržichuFestivāla plakāts

Sadarbojoties ar Unu Auziņu, 
latviešu valodas skolotāju Rīgas 
Starptautiskajā skolā Ķīpsalā, uz -
rakstītas un izdotas darba burt-
nīcas un lasīšanas “mazgrā ma-
tiņas” (readers), ko var izmantot, 
mācot bērniem no 1. līdz 6. kla-
sei latviešu valodu. Una Auziņa, 
ikdienā mācot citu tautību bēr-
niem latviešu valodu, ir sapra-
tusi, ka dažkārt  bērniem jāmāca 
kas tāds, kas latviešiem varbūt 
šķiet pašsaprotamas, – burtu ska-
ņas, tas, ka lietvārdi dalās dzim-
tēs; teikuma struktūra latviešu 
valodā;  īsumā - valoda jāmāca 
ele mentārā līmenī, tomēr mācī-
bas padarot  saistošas un pievil-
cī  gas.

Darba burtnīcas veidotas vien-
kāršā valodā – domājot par bēr-
niem, kas ikdienā latviešu valo -
du nedzird visapkārt. Ģimenē, 
iespējams, valodu dzird mut vār-
dos, bet rakstītais bērnam nav 
bijis iekalts no bērna kājas ik -
dienā, skolas solā sēžot. Tā arī 
iespējams, ka bērns ļoti labi sa -
prot  un runā latviski, bet rakstī-
tais “klibo” un vārdu galotnes ir 
neskaidras un tiek tikai minētas.

PBLA apzinās, ka katra latviešu 
skola ārpus Latvijas ir svarīga,   
un tāpēc 2013. gadā, izmantojot 

PBLA dāvā mācību grāmatas 
skolām ārpus Latvijas

gan Ārlietu ministrijas starp nie-
cību, gan arī viesmākslinieku 
“lai  pnu roku”, sistēmatiski mē  -
ģina  nogādāt visjaunākās darba 
burtnīcas skolās visā pasaulē. 

Jaunās darba burtnīcas jau ir 
uzdāvinātas gan 30 skolām Īrijā 
un Lielbritanijā, gan Vīnes, Cī  -
rich  es, Ženēvas, Bonnas, Luk sem-
burgas, Briseles un Minsteres lat-
viešu skolām, gan arī latviešu sko-
lām Austrālijā, un nākamajās ne -
dēļās arī ASV un Kanadas sko las 
tiks pie brīveksemplāra ALA or -
ganizētajā skolotāju kon fe ren cē.

Pārējām latviešu skolām Eiro-
pā būs iespēja tikt pie bezmaksas 
eksemplāra Latviešu valodas 
aģen tūras rīkotajos diasporas 
sko lotāju kursos, kas notiks šī 
gada jūlijā Rīgā.

Papildu eksemplārus var ie  gā-
dāties PBLA birojā Rīgā. Maksa 
par katru darba burtnīcu – 3 LVL. 

PBLA biroja adrese:  Lāčplēša 
iela 29-5, Rīga, tālr. 67282980, 
e-pasts: lelde@pbla.lv

Daina Grosa,
PBLA IP priekšsēde

VEIDOSIM ŠO KALENDĀRU KOPĀ!
Ja vēlaties, lai par jūsu rīkoto notikumu uzzinātu avīžu Laiks un 

Brīvā Latvija lasītāji un abu mājaslapu apmeklētāji, lūdzu, sūtiet 
informāciju uz Rīgas redakciju: 

redakcija@laiks.us, redakcija@brivalatvija.lv, 
fakss: +371 67326784, tālr.: +371 67326761
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sastādījis Jānis Reveliņš (ASV)
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 10) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Valmiera. 8. 
Spīganas. 10. Saiva. 11. Kravate. 
12. Pelavas. 15. Liece. 17. Spinets. 
18. Lelle. 19. Sirpis. 20. Smārds. 
24. Klase. 25. Skotele. 26. Sekas. 
29. Patents. 30. Rekords. 31. 
Kasta. 33. Virzulis. 34. Stārasts. 

Stateniski. 1. Stilets. 2. Murds. 
3. Kipra. 4. Bagetes. 5. Sandales. 
6. Kalevala. 9. Ķimene. 13. 
Aptieka. 14. Stimuls. 16. Elite. 18. 
Ledus. 21. Pastelis. 22. Atlass. 23. 
Skorbuts. 27. Statuss. 28. Petarde. 
31. Kliķe. 32. Aktis. 

Līmeniski.  3. Mazs krodziņš. 
5. Pasaules okeana daļa. 6. Osta 
Meksikā. 11. Tuksneša dzīvnieks. 
12. Iekļaut sevī. 13. Cēlonis. 14. 
Latviešu rakstnieka (1906-1993) 
vārds. 15. Melancholiskā valša 

komponists. 18. Hercoga Jēkaba 
kolonija. 21. Izķēmoti. 22. 
Uzņemt par pilntiesīgu draudzes 
locekli. 23. Mūku mājoklis. 24. 
Sievietes vārds (martā). 25. 
Pielūgsmes objekts. 

Stateniski. 1. Kristus mācības 
turpinātājs. 2. Latviešu 
dievturības ideologs. 4. Daiļš. 5. 
Lielākā kūrortpilsēta Latvijā. 7. 
Cilvēki radniecīgās attiecībās. 8. 
Atbilstošs. 9. Varmācīgi apspiest. 
10. Tuvs radinieks. 15. Franču 
grāmatu grafiķis (1832-1883). 
16. Medicīnisks preparāts, lieto 
cukurslimniekiem. 17. Romāna 
„Neapsolītā zeme” autore. 18. 
Sēne. 19. Neizskaidrojams. 20. 
Darināt ar adatām (rokdarbu). 

16. marts leģionāram Konstan-
tīnam Dukaļskim, kuŗam šogad 
3. oktobrī apritēs 90. dzimšanas 
diena, ir īpaša diena. Tik daudzi 
viņa cīņu biedri, aizstāvot Kurze -
mes cietoksni, krita kaujas laukā. 
Godinot viņu piemiņu, Konstan-
tīns  pārdomā arī savu dzīves gāju-
mā. Vai Laimes māte būtu klāt 
stā vējusi, ka, no mazotnes audzis 
Adamovas bērnu patversmē, kaŗa 
laukā neguva ne skrambiņas, iz  -
turēja badu un smago fizisko dar -
bu gūstekņu nometnē Krievijā? 
Un, dzīvojis tik bagātu mūžu, ta   -
gad bauda dzīves atvasaru, labi 
ap   rūpēts pansionātā „Rauda” En  -
gu res novadā?

„Vācu okupācijas laikā biju starp 
tiem jauniešiem, kuŗus grasījās 
sū   tīt darbā uz Vāciju. Divas die  -
nas noturēja vagonos Liepājā, bet 
tad laikam plāni bija mainījušies 
un  nonācām Kuldīgā. Gluži kā 
gūs  tekņus mūs sadalīja darbā pie 
lauku saimniekiem. Tiesa gan, 
mē   nesī maksāja 45 reichsmarkas, 
kas bija vienas pašbrūvētā pude -
les vērtībā. Iesaukšana leģionā 
1943. gada Jāņos nāca kā atpestī-
ša na, jo beidzot saskatīju dzīves 
jē   gu - ar ieroci rokās cīnīšos par   
to, lai krievs nekad vairs neat-
grieztos Latvijā,” stāsta leģionārs 
Konstantīns Dukaļskis. 

Labi atmiņā bija palicis 1941.
ga   da 14.jūnijs, kad tūkstošiem 
Lat  vijas iedzīvotāju izsūtīja uz Si -
biriju. Iesaucot Latviešu leģionā, 
mani iedalīja artilēristos un no   sū -
tīja uz mācībām Jelgavā. Latviešu 
instruktori līdz pēdējam vilka lai-
ku, lai latviešiem nevajadzētu do -
ties uz fronti Krievijā. Toreiz jau 
lielgabalus vilka ar zirgiem. Lai-
kam bija doma motorizēt to pār -
vietošanu, tāpēc mani ar draugu 
Laganovski nosūtīja uz šofeŗu kur-
siem Rīgā. Pēc to beigšanas 1944. 
gada 15. martā mūs salādēja vago-

Latviešu leģionāri cīnījās par brīvu Latviju

nos, un ešelons devās Austrumu 
virzienā. Stacijās no vagoniem ne -
izlaida laukā. Sirds sažņaudzās 
krūtīs, kad sastāvs šķērsoja Latvi jas 
robežu. Opočkā, brienot pa dzi   ļu 
sniegu, sameklējām savu bateriju. 
Zeme bija sasalusi, blin  dāžas iz  rakt 
nebija iespējams, tā  pēc mitinājā-
mies salmu būdās. Pa vi   du kurināja 
ču  gunku ar slapju mal  ku, piebeŗot 
nedaudz šaujamā pulveŗa. Kāds to 
piebēra par daudz, tāpēc aizdegās 
salmi un sākās pānika, četri kaŗo-
tāji nepaspēja tikt ārā un sadega. 
Liktenis Konstantīnam bija lab vē-
līgs -  pasargāja no tādām bezjēdzī-

gām nejaušībām. 
Krievijas fronte bijusi tik viena 

liela atkāpšanās. Visdrāmatiskā kās 
cīņas bijušas par katru Latvi jas 
zemes pēdu līdz 1944. gada Ziem -
svētku kaujām Lestenes-Džūks   -     
tes apkārtnē, kur Latviešu leģiona 
19. divīzija un latviešu 106. pulks 
cīnījās pret Sarkanās armijas 130. 
latviešu strēlnieku kor pusu. Divu 
okupācijas varu sadursmē notika 
viena no lielākajām latviešu tautas 
traģēdijām, kur latviešu kaŗavīri 
zem svešiem karogiem cīnījās sa -
vā starpā, atkārtojot latviešu strēl-
nieku varonību 1916. gada Zie m-

svētkos. Kaujas ieilga gandrīz līdz 
1945. gada Lieldienām. Bija jau 
skaidrs, ka drīz kaŗam beigas. Tā- 
pēc vācieši daudz nepūlējās lat- 
viešu leģionārus apgādāt ar munī-
ciju, aizbildinoties, ka tās trūkstot. 
Lai gan pēc daudziem gadiem Les-
tenes apkaimē atrada municijas 
noliktavas. Kapitulāciju 1945. gada 
8. maijā latvju kaŗavīri sagaidīja ar 
apklusušiem ieročiem un nonāca 
krievu gūstā. Vispirms Žagares no -
metnē, tad dzina kājām uz Jel gavu. 

„Soļojām gaŗām arī tai vietai 
Jelgavā, kur kādreiz atradās mūsu 
kazarmas. Tur viss bija sabom bar-
dēts, palikušas tikai krāsmatas.     
Šo skatu redzot, acīs sariesās asa-
ras, jo tas atgādināja kaŗā zau dē-
tos biedrus. Līdz pēdējam elpas 
vilcienam visi cīnījāmies par   
brīvu Latviju, bet tā nebija kļuvusi 
brīva,” saka K. Dukaļskis.

Tad atkal ceļš  uz Austrumiem 
lo   pu vagonos, uz Saratovas ap  ga  -

Latviešu leģionārs Konstantīns Dukaļskis (sēž) Otrā pasaules 
kaŗa beigu atceres dienā, aizvadītā gada 8. maijā Lestenē, kur 
vienmēr iznāk satikt Kurzemes cietokšņa aizstāvjus

balu, kur ieslodzītie gūstekņu       
no      metnē būvēja Saratovas - Ma   s-
ka vas gāzes vadu. Ar ķirkām un 
stan gām bija jādrupina sasalusī 
zeme. Gāzes vads tapis uz tūks to -
šiem cilvēku kauliem. Vienīgi retam 
badā un smagajā darbā izmocī tam 
izdevās atgriezties mājās. Kon-
stantīns Dukaļskis atgriezās. Ilgus 
gadus nostrādāja meliorā cijā. Mū -
žā bijušas trīs dzīvesbied res. Palicis 
viens, Konstantīns  no  lēma doties 
uz pansionātu. Viņš jūtas apmie-
rināts ar savu dzīves gājumu. To 
atvieglojis ārzemēs dzīvojošo lat-
vie šu, Daugavas Va   na gu atbalsts 
Lat vijā dzīvojoša jiem leģionāriem, 
arī viņam. Ar laikrakstu Laiks un 
Brīvā Lat vi ja starpniecību lat-
viešu leģio nārs Konstantīns Du  -
kaļskis iz    saka viņiem vislielāko 
pateicību. Bet 16. martā - kā katru 
gadu - viņš atminēsies savus kri-
tušos biedrus.

Valija Berkina

Madonas novadā jau 20. reizi norisinājās LR Aizsardzības mi  -
nistrijas Rekrūtēšanas un jaunsardzes centra rīkotās O. Kalpaka pie-
miņas sacensības militārizētajā stafetē, kuŗās piedalījās skolēni un 
jaunsargi. Par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva Vestienas un 
Bērzaunes pamatskolas, Madonas Valsts ģimnazijas un Lejasciema 
vidusskolas komanda.

Lubānas novada Visagala kapsētā, pirmo Latvijas kaŗaspēka 
da ļu komandieŗa pulkveža Oskara Kalpaka (1882.-1919. gada 6. 
marts) atdusas vietā, notika piemiņas brīdis. Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) kapelllāns Dāvids Šterns to atklāja ar aizlūgumu. NBS orķes- 
tris atskaņoja Jāņa Kalniņa „Lielo jundu”. Piedalījās arī pirmais LR 
Aizsardzības spēku komandieris pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
Dainis Turlais.

Daugavpilī no 7. līdz 9. martam notika Ebrēju kultūras dienas, kas 
sākās ar piemiņas plāksnes atklāšanu pie Sinagogas 20. gs. ievēro ja mā-
 kajam rabīnam, domātājam, skolotājam Ābramam Īzakam Kukam. 
Rabīns dzimis 1865. gadā, dzīvojis Daugavpilī, bet 1904. gadā pārcē -
lies uz Izraēlu. Atklāšanā klāt bija Izraēlas vēstniece Latvijā Hagita       
Ben Jakova. Daugavpils universitātē (DU) notika seminārs „Ebrēji 
Latgalē: vēsture un piemiņa”. Ebrēju kultūras dienu rīkoja DU, pilsē -  
tas domes Kultūras pārvalde, Daugavpils ebrēju kopiena un mūzejs 
„Ebrēji Latvijā”.

Pērn svinīgo solījumu deva un darbu Latvijas tiesās sāka 15 jauni 
tiesneši. Tieslietu administrācijā informē, ka šobrīd septiņi no viņiem 
strādā Administrātīvās rajona tiesas Rīgas, Liepājas un Rēzeknes tiesu 
namos, septiņi – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona, Kurzemes rajona, Lat-
gales priekšpilsētas un Vidzemes priekšpilsētas tiesās, bet viens - Aiz-
kraukles rajona tiesā. Latvijas rajonu/pilsētu tiesās, apgabaltiesās un 
zemesgrāmatu nodaļās kopskaitā  strādā 529 tiesneši.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 5. martā saņēma dā   vi-
nājumu - ievērojamā latviešu keramiķa Pēteŗa Martinsona (dzimis 
1931. g. Daugavpilī) darbu kollekciju, kuŗas izstāde tiks atklāta līdz      
ar Marka Rotko mākslas centra atklāšanu 24. aprīlī un būs skatāma 
līdz gada beigām. 

Latvijā sākusies pieteikšanās Stipro skrējienam, kas veltīts Latvijas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un notiks 4. maijā. 
To piekto reizi rīko Stipriem Events&Media un biedrība „Par stipru 
Latviju!”. Visi skrējēji saņems piemiņas veltes, bet uzvarētāji - balvas. 

Latvijā no 11. līdz 15. martam notika Advokātūras dienai veltītās 
advokātu biroju bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tās jau ceturto 
gadu rīkoja Latvijas Zvērinātu advokātu padome ar mērķi populārizēt 
zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs.

Ērgļu novadā lopu kautuvei Aibi tiks piemērots naudas sods (Ls 
500) par uzņēmumam Forevers piegādāto zirga gaļu, kas bija uzdota 
par liellopu gaļu. Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kon-
statējis pārkāpumus arī lopu kautuvēs SIA Viļumene, ZS Kalnpierbes 
un SIA Musino, kuŗās nav nodrošināta zirga gaļas izsekojamība.

Lielveikalu tīkli Maxima un Rimi apturējuši Rēzeknes gaļas kom-
bināta gaļas konservu tirdzniecību saistībā ar aizdomām par tiem pie-
vienotu zirga gaļu. Arī Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārijas die -
nests konstatējis zirga gaļu Rēzeknes gaļas kombināta ražotajos liel-
lopu gaļas konservos un visu produkciju  atsaucis no tirdzniecības. 
Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārijas dienests 1. martā aizliedza 
vals tī tirgot arī Latvijā ražotos Kuršu zemes gaļas konservus, kuŗos 
atklāta zirga gaļa.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Tālr: 973-746-3075

PRIEDAINĒ
Sestdien, 23. martā

plkst. 1:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce

Plkst. 3:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce

Mākslas kolekcionārs pērk:
Vidberga, Tones, Tīdemaņa, Zel-
  tiņa, Federa, Cīruļa, Jaunsud-
rabiņa, Liberta, Strunkes, Bog-
danova-Beļska, Puzinas, Pa -
dega, Kazaka, Purvīša, Rozen-
tāla, Kalniņa, Svempa, Kaln ro-
zes, Zeberiņa, Baušķenieka 
u.c. gleznas. 

Augstas cenas, sūtījuma apmaksa.
Tālr. 727-204-4392

E-pasts: latgalerija@gmail.com

DAUGAVAS VANAGU ASV 
63. DELEGĀTU SAPULCE UN 
59.VANADŽU SALIDOJUMS 

2013.GADA 5.,6.UN 7.APRILĪ   
FILADELFIJĀ

Šī gada 5.,6. un7. aprilī Filadelfijas DV apvienība rīkos 63. delegātu 

sapulci un 59. vanadžu salidojumu. Sapulces un salidojuma 

nodarbības, kā ari sestdienas vakara balle notiks Embassy Suites 

Philadelphia Airport hoteļa zālēs. Hotelis atrodās 9000 Bartram 

Ave., Philadelphia, PA 19153 Tālr.: 215-365-4500. Pārnakšņošanas 

cena ir $119.00 (+tx.) diennaktī, kurā ir ieskaitītas brokastis un, ja 

vajadzība ir, busiņš no lidostas.  Ieteicams rezervācijas nokārtot 

drīzumā pieminot Latvian Welfare Association vārdu. 

Laipni lūdzam visus tautiešus piedalīties atklāšanā, delegātu ballē 

kā ari darba sēdēs.

Atklāšanas programmu kuplinās vijolniece Guna un pianists 

Andrew Pantele. Delegātu ballē deju mūziku spēlēs Filadelfijas 

latviešiem pazīstamais vācietis Billy Aust.

Tuvākai informācijai lūdzu stāties sakarā ar Filadelfijas DV priekšnieku 

Aldi Kubuliņu. Tālr.: 484-842-1498 e-pasts: piragi2@aol.com

Uz drīzu tikšanos Filadelfijā! 

Daugavas Vanagi Sasauksimies!
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Ingrīda Gutberga

S A R Ī K O J U M I / D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
(10705 West Virginia Ave., 

Lakewood, CO 80226) Latv. 
centra vad. R . Jergensena ,tālr. 
720-484-9857

Piektdienās 19:00 tiekas lat-
viešu deju grupa. Piektdienās, 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās. Latviešu centra piln-
sapulce paredzēta februāŗa ot  -
rajā pusē. Datums tiks pre-
cīzēts.

DETROITA (MI)
31. martā pēc dievk. Liel-

dienu brokastis.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531North 7th Street). Info: 
www.latviansociety.com 

Par sarīkojumiem 120. jubilejas 
gadā: www.fblb120.blogspot.com

2. aprīlī 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, 
pārrunas par neseniem notiku-
miem un referāts par kādu ak -
tuālu tematu. Svinēsim dzimša-
nas dienas pie jauka kafijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidī-
ti! (AB)

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa draudzes baznīcā (301 
North Newtown St. Road, New-
town Square, PA 19073) un St. 
Luke Ev. Lutheran baznīcā (203 
North Valley Forge Rd., Devon, 
PA 19333)

rezervētas līdz 22. martam zem 
St.Johns’s Latvian Lutheran 
Church vārda.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave., Lakewood, 
OH) Sunset kapsētā 

16. martā 11:00 leģionāru 
atcere.

 Draudzes namā 16.  martā 
19:00 koncerts. Melisandra Te -
tere (mežrags) un Līga Zemes-
arāja (klavieres) 23. martā 18:00 
saviesīgs vakars ar olu krāsoša-
nu un ēdienu gatavošanu. 

7. aprīlī 12:30 Miami Univer-
sitātes Latviešu koŗa koncerts 
un diriģenta Kristapa Valša 
referāts.

MILVOKI (WI)
Latviešu nams (8845 W. Lynx 

Ave., Milwaukee).
Serbu nams (5101 W. Okla-

homa Ave. , Milwaukee).
17. martā 16:00 Latviešu 

nama gada sapulce.
MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes 

nams: ( 3152 17th Ave S) Maija 
Zaeska, E-pasts: zaeska@fron-
tiernet.net

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org Salas 

bazn. (4 Riga Ln., Melville, NY)
17. martā 10:30 dievk. Sekos 

Pavasaŗa sarīkojums. Izrādīs 
starptautiski apbalvoto ģime -
nes spēlfilmu „Mazie laupītāji”. 
Subtitri angļu valodā, filma 
visām paaudzēm. Pusdienas, 
kafija, izloze. Visi laipni lūgti!

17. aprīlī 20:00 koncerts Park 
Avenue Christian baznīcā (1010 
Park. Ave. pie E 85. ielas Ņu -
jorkā, tālr.: 212-288-3246 ext. 
300). „Arts at the Park” – ērģel-
niece Kristīne Adamaite un 
saksofonists Artis Sīmanis. Pro-
grammā: E. Dārziņa, E. Ešen-
valda, L. Garūtas, G. Grigor-
jevas, A. Kalēja, U. Prauliņa, P. 
Vaska un S. Barbera skaņdarbi. 
Biļetes pasūtināmas pa tālr.: 
212-868-4444 vai www.smart-
tix.com ($ 25.00/ $ 20.00 -stu-
denti un pensionāri). Info: 
www.artsatthepark.org 

11. maijā 19:00 Salas bazn. 
zālē notiks izcilu mākslinieku 
koncerts „Mans pēdējais tango”.

26. maijā 15:30 Katskiļu 
nometnē tūdaļ pēc kapu svēt-
kiem laipni aicinām apmeklēt 
Ņujorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncertu. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, koris pie -
dāvās uzkodas un atspirdzinā-
jumus pirms koncerta, sākot 
plkst. 15:00. Piedalīsies viesu 
koŗi: Rīgas Biznesa skolas ko  ris, 
montrealiešu koris „Atbalss” un 
vairāki dziedātāji no Toronto. 
Daļa no paredzētās program-
mas būs no Vispārējiem XXV 
Dziesmu svētkiem. Sagaidām 
pāri par 100 dziedātāju! 

Rīgas Biznesa skolas koŗa 
diriģents: Gints Ceplenieks. 

Koŗa „Atbalss” diriģents: An -
drejs Vītols. 

ŅLK diriģenti: Andrejs Jan -
sons, Laura Padega Zamura. 

Aicinām visus bijušos ŅLK 
dziedātājus saņemt jaunizdoto 
koŗa grāmatu Dziesmu laivā 
sasēduši.

Koncerta ieejas maksa: $ 25, 
bērniem līdz 13 g. v. brīva ieeja, 
skolniekiem un studentiem $ 10.

Lūdzu pieteikties laicīgi uz 
vakariņām ($ 15). Sekos savie-
sīgs vakars.

Koŗa mājaslapa: www.nylat-
vianconcertchoir.org Koŗa 
e-pasts: NYLatvianConcert-
Choir@ yahoo.com, Tālr.: 1-516-
319-9491. FaceBook: NYLCC. 
Twitter: @NYLatvianChoir

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
15. martā 13:00 Priedaines 

lejas telpās izvēlēsimies no  ska-
tīties vienu no trijām kultūr-
filmām latviešu valodā. Pēc 
tam draudzīga sadziedāšanās. 
Lūdzam ņemt līdzi groziņus. 
Ieeja brīva.

4. maijā 14:00 Mans Pēdējais 
Tango. Laipni aicinām ierasties 
uz Ģildes pavasaŗa koncertu ar 
izciliem māksliniekiem un 
tango noskaņām.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs: (11710 3rd Ave. N. E., 
Seattle, WA 98125), tālr. 206-
362-9894, Info: www.seattlelat-
viancenter.com 

ST.PĒTERSBURGA ( FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg, FL 
33713) tālr. : 727-365-7856.

16. martā 15:00 Daugavas 
Vanagu rīkotā leģionāru un 
kaŗavīru pēcpusdiena ar Ka -
naku ansambļa piedalīšanos, 
kaŗavīru godināšanu un siltām 
pusdienām. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $10.

VAŠINGTONA (DC)
19. aprīlī 12:15 – 13:00 kon-

certs vēsturiskā baznīcā Natio-
nal City Christian Church (5 
Thomas Circle NW, Washing-
ton, DC, tālr.: 202-232-0323) 
Noon-Time Pipe Organ Recital 
Series – ērģelniece Kristīne 
Adamaite un saksofonists Artis 
Šīmanis. Programmā: E. Dār-
ziņa, P. Vaska un citu kom-
ponistu mūzika tiks atskaņota 
uz baznīcas 7000 stabuļu ēr -
ģelēm (trešās lielāko stabuļu 
ērģeles Vašingtonā). Ieeja brīva. 
Info: www.nationalcitycc.org 
un http://www.nationalcitycc.
org/overview/1671-2/ 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brook  line, Ma 02445) 24. martā 
11:00 Pūpolu svētd. dievk. ar 
dievg. 28. martā 11:00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 29. 
martā 19:00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 31. martā 9:00 
Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievk. Pēc dievk. draudzes ko -
pīgās Lieldienu brokastis. Māc. 
Jogita Mazura. Info: trimdas-
draudze@aol.com 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā St. 
Paul’s Ev. Luth. Church (837 
Old Bethlehem St., Appelba-
chsville) 17. martā 14:00 Cie-
šanu laika 5. svētd. dievk. 29. 
martā 16:00 Lielās piektd. dievk. 
ar dievg., kafija. 31. martā 14:00 
Lieldienu dievk.

Lankasterā (Mt. Calvary Lut-
heran Church, 308 East Peters-
burg Rd., Neffsville, Lancaster, 
PA 17601). 24. martā 15:00 
Pūpolu svētd. dievk. ar dievg. 
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone: (PO 
Box 380, Henryville, PA 18332) 
mob. tālr. 570-460-5375, e-pasts: 

silver11@ptd.net un emer. māc. 
Dr. Arvīds Ziedonis: (529 Lin-
den Place, Cresco, PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• Denveras latv. ev. lut. dr. 
(10705 West Virginia Ave., 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 19:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godina, 
tālr. 720-484-9857. 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
15. martā 11:00 Bībeles stunda. 
17. martā 10:00 dievk. 24. 
martā 10:00 Pūpolu svētd. 
dievk. ar dievg. 28. martā 17:00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 
29. martā 17:00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 31. martā 10:00 
Lieldienu dievk. ar dievg. Pēc 
dievk. Lieldienu brokastis. 
Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr. 517-614-4853. 
Ērģ. Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
R.Ozoliņš.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. Shephard of the Coast 
Lutheran Church 

(1909 E Commercial Blvd., 
Ft. Lauderdale, FL). Diak. I. Ka -
ņeps. Informāc. Andrejs Jugs, 
tālr. 561-447-9050.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, 
MA 02130). Katru svētdienu 
11:00 dievk. ar dievg. Māc. Dr. 
J. Keggi.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073) tālr. 610-353-2227. 
17. martā 11:00 dievk.. 10:00 
pirms dievk. pankūku brokas-
tis. 7. martā 15:00 dievk. ar Sv. 
vakarēdienu Vilmingtonā (Good 
Shepherd baznīcā, 1530 Foulk 
Rd. (Rt. 261) ). 24. martā 11:00 
Pūpolu svētd. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. Valdes ievešana 
amatā. 28. martā 14:00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 29. martā 19:00 Lielās 
piekt. dievk. ar Sv. vakar ēdienu. 
31. martā 8:00 Kristus aug-
šāmcelšanās svētki, Lieldienu 
dievk. Seko Lieldienu brokastis 
groziņu veidā. 7. aprīlī 11:00 
dievk. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 
Info: www.latvianluthchurch-
phila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), tālr. 
616-361-6003 24. martā 10:00 
Pūpolsvētdienas dievk. 29. mar -
tā 17:00 Lielās piektd. dievk. 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk. Pēc 
dievk. Lieldienu brokastis. Inf. 
e-pasts lejins@att.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107) 
Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Bībeles stundas notiek mēneša 
otrā un trešā trešdienā 10:00. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās, 14:30. 17. martā 11:00 
Ciešanu laika 5. svētd. dievk. ar 
dievg. Seko draudzes pilnsa-
pulce. 24. martā 11:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar dievg. 27. martā 
10:00 Bībeles stunda. 28. martā 

11:00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 29. martā 19:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., kopīgs 
ar Baptistu draudzi. 

Pārdomu vakari Kristus Cie-
šanu laikā. Fiziskās vietas Bībe -
lē burtiski un metaforiski – 
ceturtdienās 18:00. 14. martā – 
„Vīna dārzs” , māc. Sarma Eglīte. 
21. martā – „Kalni”, māc. Pauls 
Barbins.

31. martā 9:00 Kristus aug-
šāmcelšanās dievk. ar dievg., 
kopīgs ar Baptistu draudzi. 
Lieldienu brokastis lielajā zālē. 
7. aprīlī 11:00 Baltās svētd. 
dievk. Māc. Dr. Sarma Eglīte.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040) 23. martā 11:00 Pū -
polsvētdienas dievk. ar dievg. 
Sekos sarīkojums Lieldienu ie -
vadam. 20. aprīlī 11:00 dievk. 
ar dievg. Sekos pilnsapulce. 4. 
maijā 11:00 ģimenes dienas 
dievk. Māc. Daina Salnīte. 19. 
maijā 12:15 Vasarsvētku dievk. 
ar dievg. Diakons Indriķis 
Kaņeps. Sekos pavasaŗa sarī-
kojums. 23. jūnijā 11:00 iesvē-
tes dievk. ar dievg. Māc. Daina 
Salnīte. Dr. pr. A. Grase, tālr.: 
860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213) 
tālr.: 414- 258-8070 17. martā 
10:00 dievk. angļu valodā ar 
dievg. Worship service in English 
with Holy Communion. 19. 
martā 10:00 Bībeles stunda. 22. 
martā 17:00 Daugavas Vanagu 
un Vanadžu rīkotās „Zivju 
vakariņas” Starting at 5pm, 
come join us at the Church for 
the annual Fish Fry prepared by 
Daugavas Vanagi. Great food 
and company. 24. martā 10:00 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg. 
un kristībām Robertam Osim. 
28. martā 19:00 dziesmots 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 
un ar jauniešu ansambļa līdz-
dalību. 29. martā 11:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 19:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
Klusā sestdiena. 31. martā 8:00 
Kristus augšāmcelšanās Liel-
dienu rīta dievk. ar uzrunu 
bērniem. 9:00-11:00 tautas deju 
kopas „Metieniņš” sagādātās 
brokastis. 11:00 Easter Sunday 
English worship service with 
Holy Communion.Please join 
us for the brekfast our folk dan-
cing group hosts before the ser-
vice. 2. aprīlī 19:00 padomes 
sēde. 4. aprīlī 10:00 Bībeles 
stunda. 11:00 Pensionāru bied-
rības saiets. 7. aprīlī 10:00 Bal-
tās svētd. dievk. Seko draudzes 
saiets. 14. aprīlī 10:00 dievk. 
Seko Milvoku organizāciju kop-
sēde. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com. Dr. pr. S. 
Kalve, tālr. 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407) 
tālr.: 612-722-4622  Info: www.
mndraudze.org 17. martā 11:00 
Ciešanu laika 5. svētd. dievk. 
Pēc dievk. sadraudzība. 21. 
martā 11:00 Bībeles stunda. 24. 
martā 11:00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Se -
kos sadraudzība un labdarības 

13. un 14. aprīlī Ziemeļ-
amerikas Latviešu XIV ērģeļu 
dienas. Programmā ērģeļu, vo -
kālās un instrumentālās latvie-
šu un citas mūzikas koncerti. 
Lekcijas un pārrunas. Piedalās: 
ērģelnieki K. Adamaite (Rīga), 
Anita Gaide, Ingrīda Gutberga, 
Dāvids Heinze, Mudīte Pizzini, 
saksofonists Artis Sīmanis (Rī -
ga), vijolnieces Guna Pantele 
un Una Tone, čelliste Linda 
Alle, vokālisti Ivars Gaide, Iveta 
Ivansone, Gunta Plostniece. 
Filadelfijas Latviešu koncert-
koris G. Plostnieces vadībā. 
Prāv. Anita Vārsberga-Pāže, 
māc. Ieva Dzelzgalve un māc. 
U. Ukstiņš. Dalības maksa $ 70, 
ieskaitot visus sarīkojumus un 
ēdienreizes. Par atsevišķām 
ēdie nreizēm un koncertiem 
varēs arī samaksāt pie kases. 
Ērģeļdienas rīko Filadelfijas 
latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze 
www.latvianluthchurchphila.org. 
Pieteikšanās un informācija pie 
Māras Bukas: maritebu@veri-
zon.net. Apmešanās Marriott 
Courtyard, 726 W Lancaster 
Ave, Wayne, PA 10987, tālr.: 
1-800-321-2211. Istabas ar pa -
zeminātām cenām – $ 99.00/1 
gulta/ un $ 109.00 /2 gultas/ ir 
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IMANTS ZIEDONIS
gudri un tālredzīgi kopa 

nācijas lepnumu,
valstisko neatkarību un 
gadu gadiem daudzināja 

latviešu zemnieku ētiskos un 
estētiskos tikumus.

Piemiņā godinot Rīgas Latviešu biedrības 
Goda biedru,

Rīgas Latviešu biedrības
biedru, darbinieku, Domes un Valdes vārdā

pateicībā un cieņā,
Guntis Gailītis

Mūžībā aizgājis mans mīļais brālis

RAIMONDS VERNERS 
DZELZKALNS

Dzimis 1923. gada 3. aprīlī Rīgā,
miris 2013. gada 25. janvārī Melville, NY

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmulīte

ANNA ALBERTIŅA 
SĪMANIS,
dzim. GRŪBE

Dzimusi 1916. gada 21. aprīlī Latvijā,
mirusi 2013. gada 16. februārī Virdžīnijā

Sērās
INESE

Mīļā atmiņā paturēs
DĒLI JURIS AR ĢIMENI UN ANDREJS AR ĢIMENI

Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu Māmuliņu –
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņu.

pusdienas Kazdangas bērnu 
paēdināšanai. 28. martā 14:00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar Sv. va -
karēdienu. 29. martā 18:00 
Lielās piektd. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 31. martā 8:00 
Lieldienas, Kristus augšām cel-
šanās svētku dievk. Pēc dievk. 
draudzes jauno vīru sarūpētas 
Lieldienu brokastis. Visi mīļi 
aicināti! 7. aprīlī 10:00 Baltās 
svētd. dievk. Sekos sadrau-
dzība. 

Ar mūsu jauno garīdznieku, 
diakonu Dāgu Demandtu tik-
šanās pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās no 10:00 – 14:00 un 
sestdienās latviešu skolas laikā.
Visi laipni lūgti! Dāga tālr. 612-
280-9333 e-pasts: dagdemandt@
hotmail.com

2013. gada Celsmes dienas! 
Norakstiet jau datumu, tās no  -
tiks no 26. līdz 28. aprīlim. 
Lektors būs Rīgas ev. lut. Jēzus 
draudzes Alfa kursu vadītājs 
Daniēls Godiņš. Būs aizraujošas 
uzrunas visām paaudzēm, sa -
draudzība un diskusijas. 28. 
aprīļa dievk. sprediķos Den-
veras dr. Jaunā mācītāja Helēne 
Godiņa.

• Ņubransvikas un Leik-
vudas latv. ev. lut. dr.  Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E 7th St., 
Lakewood, NJ) 17. martā 12:30 
dievk. Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ) 24. 
martā 13:30 Pūpolu svētd. 
dievk. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St., Lakewood, NJ) 
28. martā 12:30 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ) 29. martā 18:00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 31. martā 8:00 
Lieldienu rīta dievk., groziņu 
brokastis. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St., Lakewood, 
NJ) 7. aprīlī 12:30 dievk. Īst-
bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ ) 14. aprīlī 13:30 
dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 

Lakewood, NJ) 21. aprīlī 12:30 
dievk. ar dievg. Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick) 
28. aprīlī 13:30 dievk. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 
908-638-1101,e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com

Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Manhatenā (Seafarers&Intl 
House, 123 E 15th St., NY, 
NY10003) 16. martā 14:00 
dievk., māc. Saliņš. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln., Yon-
kers NY11705 ) 17. martā 10:00 
dievk., māc. Saivars. Salas bazn. 
(4 Riga Ln., Melville NY11747) 
17. martā 10:30 dievk., māc. 
Saliņš. Seko Pavasaŗa sarīko-
jums. Jonkeru bazn. (254 Va -
lentine Ln., Yonkers NY) 24. 
martā 10:00 Pūpolu svētd. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 
Salas bazn. (4 Riga Ln., Melville 
NY11747) 24. martā 10:30 Pū -
polu svētd. dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Ln., Yonkers NY11705) 
28. martā 10:00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 
Salas bazn. (4 Riga Ln. , Melville 
NY11747) 28. martā 10:30 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš. Īstoranžā, Holy 
Trinity Lutheran Church (153 
Glenwood Ave., E. Orange, 
NJ07017) 28. martā 13:00 Za -
ļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
diak. I. Kaņeps. Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln., Yonkers 
NY11705) 29. martā 10:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg., 
māc. Saivars. Salas bazn. (4Riga 
Ln., Melville NY11747) 29. 
martā 10:30 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg., māc. Saliņš. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln., Yonkers NY11705) 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk., 
māc. Saivars. Salas bazn. (4 Riga 
Ln., Melville NY11747) 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk., 
māc. Saliņš. Ņūdžersijas skolā 
Holy Cross Lut. bazn. (639 
Mountain Ave., Springfield 

NJ07081) 4. maijā 11:30 Ģi -
menes dienas dievk., māc. J. 
Saivars. Bērnu priekšnesumi. 
26. maijā 12:00 Urnu izvade un 
dievk. Brāļu kapos Katskiļos. 
Info: www.latvianmemorial-
park.org. 8. jūnijā paredzēts 
skolas izlaidums Priedainē 
(New Jersey Latvian Society, 
Rt. 33, Howell Township, NJ).

Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm. St., Saginaww MI 
48602) 

31. martā 13:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Māc. R. Frank-
lins. Pēc dievk. kafija . Dr. sekr. 
Vija Āriņa, e-pasts: vijaarins@
yuahoo.com 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd., San Diego, CA 
92103), (ieeja no sētas) 6. aprīlī 
12:00 Lieldienu dievk. ar dievg. 
Pēc dievk. draudzes gada piln-
sapulce un kafijas galds. 11. 
maijā 12:00 Ģimenes dienas 
dievk. Pēc dievk. kafijas galds. 
Dievkalpojumus apmeklēt laip-
ni lūdz San Diego latviešu ev.-
lut. draudzes valde. Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.  925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. 
pr. Jānis Legzdiņš, tālr. 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com 

Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.) 17. martā 
10:00 31. martā 10:00 Liel -
dienu dievk. Pēc dievk. kopīgs 
azaids. Māc. prāv. K.Zols. Info: 
www.Ivnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn. (#1 Selma 
Ave., Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr. 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125) 17. martā 10:30 
dievk. angļu valodā ar dievg. 

Pēc dievk. Bībeles stunda. 24. 
martā 10:30 Pūpolu svētdienas 
dievk. ar dievg. 29. martā 19:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
31. martā 10:30 Kristus aug-
šāmcelšanās svētku dievk. Pie-
dalās ērģelnieks Dr. Andris 
Āboliņš. Māc. D. Cilne, tālr. 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seatt-
lelatvianchurch.org.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr. Trinity Lutheran Church 
(35 Fuhrman Str., Schenectady, 
NY12308) 17. martā 14:00 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
pilnsapulce. Groziņu azaids. 
Prāvests O. Sniedze.

St. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr. : Mūsu pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street 
S, St. Petersburg, FL 33707). 
Māc. Aivars Pelds. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: draudzes nams (400 
Hurley Ave., Rockville, MD 
20850-3121). Svētdienās 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 17. martā 9:30 
draudzes pilnsapulce, 11:30 

dievk. ar Sv. vakarēdienu. 24. 
martā – kārtējā skolas diena un 
Pūpolu svētd. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. Pie kafijas galda 
sveiksim marta jubilārus! 28. 
martā 19:30 Zaļās cet. dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. 29. martā 
19:30 Lielās piektd. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 31. martā 8:00 
Lieldienu rīta dievk.. Pēc dievk. 
Dāmu komiteja mīļi aicina uz 
tradicionālām Lieldienu bro-
kastīm! Ieeja $20; bērniem $6. 
Māc. prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net 
Info: www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT) 29. martā 14:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
Diak. Indriķis Kaņeps. 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk.  
Imants Gorbants. Pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Dr. pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
līdz piektdienai uz e-pastu: 
rasma@laiks.us
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Prokopčuka sa -
sniedz labu rezultātu 

Nagojas maratonā
Latvijas gaŗo distanču skrējēja 

Jeļena Prokopčuka sasniegusi at -
zīstamu rezultātu Japānā Nagojas 
maratonā, izcīnot ceturto vietu.

un Latvijas kino darbus, kas vel-
tīti olimpiskajām spēlēm. Pro-
grammu papildina Latvijas do -
kumentālistu filmas, kuŗās fiksēti 
Latvijas olimpiešu sasniegumi da -
žādos vēstures posmos, kā arī 
kinochronikas. Pasākumos aici-
nāti piedalīties arī mūsu sportisti 
ar olimpisko pieredzi, jo viņu at -
miņu stāstījumi ļaus padarīt sais-
tošāku piedāvāto kino materiālu.

Pirmais vakars bija veltīts Lat-
vijas Olimpiskajai komitejai un 
olimpiešiem ar Andŗa Slapiņa, 
Juŗa Podnieka, Anša Epnera fil mu 
demonstrēšanu. Sarīkojumā pie-
dalījās bijušais LOK prezidents 
Vilnis Baltiņš.

Pasaules florbola 
meistarsacīkstes 

notiks Rīgā 
Starptautiskās Florbola fede-

rācijas (IFF) Centrālās padomes 
sanāksmē Šveices pilsētā Bernē 
tika pieņemts lēmums 11. pa -
sau les meistarsacīkšu florbolā 
vī  rie šiem rīkošanu uzticēt Lat-
vijai. Meistarsacīkstes notiks 
2016. gadā.

Pasaules meistarsacīkšu flor-
bolā vīriešiem rīkošanas uzticē-
šana Latvijas Florbola savienī-
bai (LFS) ir liels pagodinājums 
mūsu valstij, jo līdz šis vis sva-
rīgākais turnīrs tikai vienu reizi 
nav noticis kādā no TOP-4 
valstīm. Zvied rija, Somija, Če -
chija un Šveice pasaules spē cī-
gākās valstsvie nī bas pie sevis 
uzņēmušas pa divām reizēm, 
vēl vienu reizi šāds gods ticis 
Norvēģijai (2000. gadā). 10. pa -
saules meistarsacīkstes 2014. 
gadā norisināsies Zviedrijā.

Ernestam Gulbim 
13. uzvara pēc kārtas

Latvijas labākais tenisists Er -
nests Gulbis ASV Indianvelsas 
Masters 1000 serijas turnīra pa -
matsacensību otrās kārtas spēlē 
ar rezultātu 6:2, 6:0 sagrāva pa -
saules ranga devīto numuru 
Janko Tipsareviču no Serbijas.

iespēju jaunajām sportistēm.
„Pēc tam, kad biju slimnīcā 

Oberhofā janvāŗa sākumā, man 
bija diezgan daudz laika, ko 
domāt, tad arī nobrieda lēmums 
pielikt punktu karjērai,” atzina 
Maija Tīruma. “Pēc tam netre-
nējos, biju mājās, atpūtos un 
nonācu pie tāda secinājuma, ka 
tas laikam ir pareizākais, ko darīt. 
Šogad vairāk nodarbojos nevis 
ar fiziskās formas uzturēšanu, 
bet veselības labošanu, taču tādā 
gadījumā uz nekādiem rezultā-
tiem nevar cerēt.“

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Si  lovs Nīderlandē pasaules kausa 
izcīņas finālsacensībās ieņēma 
14. vietu 1000 metru distancē. 
Distanci Silovs veica minūtē un 
10,44 sekundēs, uzvarētājam mā -
jiniekam Stefanam Grotuisam zau -
dējot 1,53 sekundes. Iepriekš Si  -
lovs Pasaules kausa izcīņas pos mā 
Erfurtē, Vācijā, izcīnīja otro vietu 
1500 m distancē, tiekot pie savas 
otrās medaļas ātrsli dotāja karjērā 
Pasaules kausa posmos.

Biatlons
Latvijas biatlonists Andrejs Ras -

torgujevs Pasaules kausa izcīņas 
priekšpēdējā posmā olimpiskajā 
Soču trasē 10 km sprinta sa  cen-
sībās ierindojās 16. vietā. Viņš 
di  vās šaušanās pieļāva vienu kļū  du 
un finišu sasniedza pēc 26 mi  nū-
tēm un 40,4 sekundēm. Uzvarē-
tājam Martinam Furkādam no 
Francijas Rastorgujevs zaudēja 
minūti un 23,1 sekundi.

Artūrs Koļesņikovs ar četrām 
kļūdām šaušanās ierindojās 97.,  
Krišjānis Meirāns – 100. vietā, lī    -
de rim zaudējot septiņas minūtes 
un 35,5 sekundes.

Stafetes sacensībās Latvijas vie-
 nība (E. Piksons/K. Meirāns/A. 
Koļesņikovs/A. Rastorgujevs) 
pa  lika pēdējā vietā.

Šorttreks
Pasaules meistarsacīkstēs šort-

trekā Ungārijā Roberts Puķītis 
500 m distancē izcīnīja 47., 1000 m 
– 44., 1500 m – 18. vietu. Jēkabs 
Saulītis ieguva attiecīgi 41., 33. 
un 40. vietu, Evita Krievāne – 
37., 41. un 41.

P. Karlsons       

Kristina Kopans kopā ar savu 
sinchronās slidošanas vienību 
the Skyliners  pārstāveja Ameriku 
kā daļa no Team USA. Komanda 
piedalījās Milānas Pavasara 
Kausa izcīņā. Slidotāju Skyliner 
komanda ir no Ņujorkas metro 
apkārtnes. Slidotājas izcīnīja 
ceturto vietu.

Shining Blades Senior (ITA) – 
34.41.

Pēc tam, Kristina un Skyliner 
ieguva ceturto vietu un pewter 
medāli 2013 U.S. Synchronized 
Skating Championships, Ply-
mouth, MI.

Rezultāti. Haydenettes (206.33), 
Miami University of Ohio (191.28), 
Crystalettes (176.96), Skyliners 
(151.56), Iceskateers (151.24), 
Western Michigan University 
(109.62), California Gold (140.06), 
Starlights (140.01), un Team 
Excel (89.27).  

rija, Italija, Japāna, Meksika, 
Krievija (1&2), Dienvidafrika, 
Zviedrija (1&2) un USA (1&2).  
Biļetes izpārdotas.

Latvijai pagājušā gadā bija vie-
nīgā jauniešu vienība pasaules 
synchro meistarsacīkstēs. Tur Am -
ber piedalījās pirmo reizi trene res 
Annas Strazdiņas vadībā. Ko -
mandu veidoja Ventspils Team 
Eclipse un Rīgas Ice Angels. Attā-
lums starp abām pilsētām ir 
vairāk nekā 200 kilometru (131 
miles), tālab grūti bija organizēt 
koptreniņus. Bet tas sinchronajā 

Krissy

Jeļena Prokopčuka

Maija Tīruma

Sinchronās slidošanas sacensības
Paziņojums par novusa turnīru Ņujorkā

F. Krūmiņa kausa izcīņas sacensības novusā notiks 
sestdien, 27. aprīlī, plkst.10 DV namā 115 West 183rd.
Str. Bronx, NY 10453. Aicinām NOVUSA cienītājus! 
Cienasts: Nāciet ar saviem GROZIŅIEM!
Informācijai griezieties pie Jāņa Lauberta:
tālrunis 1-718-832-6172;
e-pasts: reginalauberte@hotmail.com
Paldies! Regīna un Jānis Lauberts

Rezultāti. (Saglabāta raksta 
autora oriģinālrakstība). Team 
Surprise (SWE) – 166.74, Team 
Berlin 1 (GER) – 127.85, Hot 
Shi vers (ITA) – 125.80, Skyliners 
(USA) – 121.00, United Angels 
(GER) – 113.72, Jingu Ice Mes-
san ger Grace (JPN) – 92.36, Za -
greb Snowflakes (CRO) – 80.44, 
Starlight Team (SUI) – 66.40, 

Haydenettes un Miami Uni ver-
sity of Ohio pārstāvēs Ameriku 
2013 ISU World Synchronized 
Skating Championships, Agganis 
Arena (Boston University), Bos-
tonā no 3. līdz 6. aprīlim. Sa -
censībās piedalīsies Austrālija, 
Kanada (1&2), Croatia, Czech 
Republic, Finland (1&2), Fran-
cija, Vācija, Lielbritanija, Ungā-

slidošanā ir ļoti svarīgi.     Meitenes 
piedalījās ISU treniņu nometnē 
Budapeštā, Ungarijā, kur viņas 
trenēja zviedru Team Surprise un 
viņu trenere Andrea Dohany.  
Vienība palika priekšpēdējā 
vietā. Tā kā Latvijā slidošana nav 
populāra, tāpēc arī grūti atrast 
slidotājas, no kuŗām varētu iz -
veidot vienību.

Kristina otro gadu studē Uni-
versity of Delaware Biznesa/fi -
nanču fakultātē. Kristina ir pie -
dalījusies Ņujorkas latviešu no -
metnē Katskiļos un bērnu no -
metnē „Īksķītis”, veikusi dažādus 
darbus. Jeannie un Kārlis Kopani 
ir lepni par meitas darbošanos.

Skyliners iso un “freestyle” pro-
grammas var noskatīties uz You- 

Tube: “Spring Cup 2013 – Sky  li -
ners – Short Program” vai “Free Ska  -
ting”. Word file: 2013 Milan Cup.

Kārlis V. Kopans

Prokopčuka distanci veica ar 
laiku 2.25:46 stundas, no trešajā 
vietā finišējušās japānietes Mi -
zuki Nagučī atpaliekot minūti un 
41 sekundi. Sacensībās uzvarēja 
cita Japānas skrējēja Rjoka Kizaki, 
otrā vietā atstājot etiopieti Ber-
hani Dibabu, kuŗa uzvarētājai 
zaudēja 17 sekundes.

Rīgā demonstrē 
izcilākās pasaules 
un Latvijas sporta 

filmas
Rīgā, kinoteātrī K. Suns, ir ie -

spēja noskatīties izcilus ārzemju 

Uzvarai Gulbim bija nepie cie-
šamas tikai 47 minūtes. Tā bija 
viņa pārliecinošākā uzvara ATP 
turnīros kopš 2008. gada.

Trešās kārtas spēlē Ernests 
Gulbis ar rezultātu 5:7, 6:3, 6:4 
pārspēja pasaules ranga 20. nu -
muru italieti Andreasu Sepi, ie -
kļūstot astotdaļfinālā. Gulbim, 
kuŗš šobrīd pasaules rangā ieņem 
67. vietu, šī bija 13. uzvara pēc 
kārtas. Astotdaļfinālā Gulbim jā -
sacenšas ar turnīra piekto raketi 
spāni Rafaelu Nadalu. 

Maija Tīruma 
paziņo par sportistes 

karjēras beigām 
Latvijas kamaniņu braucēja 

Maija Tīruma pēc Siguldā no  ti-
kušā ledus trašu sportistu sezo-
nas nobeiguma sarīkojuma pazi-
ņojusi par sportistes karjēras 
beigām. Pieredzējušajai Tīrumai 
pēdējās divas sezonas veselības 
problēmu dēļ iznāca ļoti saraus-
tītas un tāpēc viņa nolēmusi dot 

Atskatoties uz kamaniņu sportā 
pavadītajiem gadiem Tīruma sa -
cīja: “Protams, vienmēr var gribēt 
labāk, bet jāpriecājas arī par to, kas 
bijis. Daudz kas redzēts, daudz 
kur būts. Bija arī laiks, kad sta-
bili desmitniekā braucu, tāpat bi -
jušas medaļas komandu stafetēs 
gan pasaules, gan Eiropas meis tar-
   sacīkstēs. Par to man ir prieks, nav 
jau tā, ka nekas nebūtu sa  sniegts.“

Kamaniņu sportā Maija Tī  ru ma 
bija no 1998. gada, trīsreiz pie -
daloties arī olimpiskajās spēlēs, 
kuŗās augstākais sasniegums tika 
gūts 2010. gadā Vankuverā, kad 
Tīruma ierindojās devītajā vietā. 
Komandu stafetē Tīruma izcī nī-
jusi divas bronzas medaļas  pa -
saules meistarsacīkstes un Ei ro-
pas čempiones titulu.


