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Vēstnieks Andris Razāns (par labi) pasniedz Ņujorkas ostas 
sabiedrības direktoram Dennis Lombardi piemiņas grāmatu par 
Rundāles pili Roberts Zuika

(Turpināts 6. lpp.)
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Valdis Pavlovskis

Katru gadu 2. aprīlī bijušā 
Latvijas skautu prezidenta ģene-
rāļa Kārļa Goppera dzimšanas 
dienā tiek paziņoti viņa vārdā 
nosauktā fonda balvas laureāti. 
Šogad aprit 137 gadi no ģenerāļa 
Kārļa Goppera dzimšanas dienas. 

Roberts Zuika saņem Ģenerāļa Kārļa 
Goppera fonda 2012. gada balvu

pēdējā sēdē nolēma 2012. gada 
balvu, ASV $1 000, piešķirt diri-
ģentam Robertam Zuikam par 
viņa ilggadīgo darbu, veicinot 
tautasdziesmu prasmi skolas 
bērnos gan Latvijā, gan ārpus 
Latvijas.

Darbodamies dažā-
dās latviešu palīgskolās 
ASV, Roberts Zuika ir 
ievērojis, ka bērniem 
patīk sacensties, un 
tāpēc arī izdomājis, ka 
bērniem sacensību vei -
dā varētu iemācīt iespē-
jami daudz tautasdzies-
mu. Tāpēc viņš sastādī-
jis tautasdziesmu krā-
jumu „Lakstīgala”.

Roberts Zuika ar paša 
sarūpētiem atbalstītā-
jiem un viņu līdzekļiem 
ir sagādājis vairāk nekā 
25 000 eksemplāru 
„Lakstīgalas” dziesmu 
grāmatu, ko viņš node-

vis skolām gan Latvijā, gan ārpus 
Latvijas bez maksas. Arī vēl ta -
gad simtgadnieks Roberts Zuika 
domā, kā vislabāk nogādāt lat-
viešu tautas bagātību – tautas-
dziesmas – skolu jaunatnei. Viņš 
iecerējis sagādāt jaunu „Lak  stī-
galas” metienu un domā par tā 
izdošanu arī diskā – „tiem bēr-
niem, kuŗiem vecāku darba mek-
lējumos Latviju bijis jāpamet,” 
viņš saka.

Roberts Zuika dzimis Lubejas 
pagasta „Ambātos”. Mūziku viņš 

iemīlējis jau no bērna kājas. Viņš 
beidzis Rīgas skolotāju institūtu 
ar īpašu korvadoņa un vijoles 
skolotāja ieteikumu diplomā. 
Zuikas pirmais skolotāja darbs ir 
Kocēnu (toreiz Kokmuižas) pa -
gasta pamatskolā. Līdztekus sko-
lotāja darbam viņš arī vadījis 
vairākus koŗus. 1943. gadā Zuika 
tiek iesaukts Latviešu leģionā, 
kur viņš turpinājis mudināt kaŗa-
vīrus dziedāt un organizējis kon-
certus un pat koncertturnejas. 
Bēgļu nometņu laikā Zuikas vīru 
koris rīkojis ļoti daudz koncertu. 
1947. gadā viņš izceļojis uz 
Angliju, un 1961. gadā Zuika ar 
savu ģimeni dodas uz ASV, kur 
apmetas uz pastāvīgu dzīvi Ka -
lamazū, Mičiganā. Visas viņa 
mūža dienas līdzās maizes dar-
bam ir bijušas pavadītas ar dzies-
mu, ar koŗu vadību, ar latviešu 
kultūras tradiciju kopšanu un 
attīstību. 

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds 
darbojas kopš tā dibināšanas 
1947. gadā Vācijā – no sākuma 
pie Latviešu skautu kustības, bet 
ar 1994. gadu kā neatkarīga in -
korporēta korporācija ASV ar 
pārstāvniecībām Kanadā, Ang-
lijā, Austrālijā un Latvijā. Pašreiz 
visi fonda padomes locekļi ir 
latviešu skautu un gaidu vadītāji. 
Ļoti svarīga ir ziedotāju atsaucī-
ba ASV, Kanadā, Austrālijā un 
Anglijā. Paldies visiem labvēļiem 
un fonda darba veicinātājiem un 
atbalstītājiem!

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns kopā ar kundzi Guntu 
Razāni, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras pārstāvi, 

Vēstnieks A. Razāns 
iepazīst Ņujorkas ostu

tālāk pa dzelzceļu caur Krieviju 
uz Afgānistānu. Tagad, kaŗaspēku 
samazinot, konteineŗi nāk at  pa -
kaļ atkal caur Rīgas ostu. Pēc Ņu -

Baltiešu-amerikāņu brīvības 
līgas 32. gadskārtējā atzinības 
bal  vas piešķiršanas banketā 6. 
aprīlī Losandželosas latviešu na  mā 
pulcējās pāri par 160 viesu.

Šogad Brīvības līgas Brīvības 
godalgu piešķīra lietuviešu iz -
celsmes filmu producentam Ma -
rium Marcevičum (Marius Mar -
cevičius) par dokumentālo filmu 
Cita sapņu komanda (The Other 
Dream Team). Filma attēlo Pa -
domju Savienības rūgto un ne  žē-
 līgo okupāciju Lietuvā un Lie-
tuvas basketbola komandas at -
balstu lietuviešu tautas centie-
niem atgūt neatkarību.

Banketā vēl tika pasniegta īpaša 
atzinības balva par izcilu un paš-
 aizliedzīgu darbu Brīvības līgas 
ilggadējam finanču vadī tājam un 

Brīvības līgas dibi nā tājam Heino 
Nurmbergam (Heino Nurmberg), 
kuŗš šogad aizgāja pensijā.

Pirms banketa notika atsevišķa 
Brīvības līgas prezidija tikšanās 
un pārrunas ar banketa galveno 
runātāju ASV Tautas pārstāvju 
nama pārstāvi un Baltiešu atbal-
sta grupas (Baltic Caucus) jauno 
līdzpriekšsēdi Adamu Šifu (Adam 
Schiff), demokratu no Dienvid-
kalifornijas.

Sēdē pirmais pārrunājamais 
jautājums bija par kongresa 
Baltiešu atbalsta grupas biedru 
skaita palielināšanu un mērķiem. 
Šifs solīja palīdzību šim ierosi nā-
jumam. Pārrunās notika domu 
apmaiņa kopēju interešu jautā-
jumos, problēmu risināšanā, 
stratēģijā. Tika pārspriesti Bal-

Goppera fonda apbalvošanai ir 
gaŗa vēsture. Pirmā apbalvošana 
notika 1948. gadā Vācijā. Balva 
liter ātūrā tika piešķirta Jānim 
Širmanim par grāmatu „Kriksis”, 
kas piedzīvoja vairākus izdevu-
mus un ar kuŗas saturu iepazinās 
simtiem trimdas latviešu bērni 
pasaules tālēs.

Līdz 2012. gadam fonds apbal-
vojis 116 autorus un piešķīris 42 
atzinības rakstus.

Goppera fonda padome savā 

tiešu līgas nākotnes plāni, kā arī 
daži likumprojekti. Valdes locekļi 
pateicās arī kongresa pārstāvim 
Adamam Šifam par Atbalsta gru-
 pas līdzpriekšsēdētāja posteņa 
uzņemšanos. Otrs līdzpriekšsēdis 
ir republikānis Džons Šimkus 
(John Shimkus) no Illinoisas. De -
putāts A. Šifs bija atklāts savās 
atbildēs un nepārprotami sir-
snīgs, vēloties palīdzēt Amerikas 
baltiešu kopienai un Baltijas 
valstīm.

Pēc privātās satikšanās Latvie -
šu biedrības telpās Šifs pavadīja 
gandrīz stundu banketa viesu 
vidū, satiekoties ar sava apgabala 
vēlētājiem un atbildot uz ap -
meklētāju jautājumiem vai uz -
klausot viņu kommentārus.

Banketa vakaru vadīja Brīvības 

līgas direktors, Baltijas biļetena 
redaktors un bijušais līgas prezi-
dents Imants Leitis, lūgšanu 
sacīja direktors Aivars Jerumanis 
un ievadvārdus teica prezidents 
Valdis Pavlovskis.

Uzrunā Pavlovskis pateicās 
klāt esošajiem par atbalstu Baltijas 
brīvības līgai un īsi izteicās par 
Brīvība līgas tuvākās nākotnes 
plāniem. Galvenā prioritāte paš-
reiz ir paaugstināt kongresā Bal-
tiešu atbalsta grupas biedru 
skaitu. Viņš uzsvēra, ka Baltiešu 
atbalsta grupa ir nepieciešama 
efektīvai un agresīvai Amerikas 
baltiešu kopienas polītiskai dar-
bībai un Amerikas atbalstam 
Baltijas valstīm. Pirms vairākiem 
gadiem 2004. gadā grupā bija 
pāri par 80 pārstāvju, pašreiz 
skaits samazinājies līdz 45 pār-
stāvjiem. Pavlovskis uzsvēra, ka 
daudz varas ir vēlētājiem pašiem, 
un mudināja viesus stāties sakarā 
ar saviem pārstāvjiem un prasīt, 

lai viņi iestājas Baltiešu atbalsta 
grupā. Uz viesu galdiem bija 
noliktas lapiņas ar Atbalsta gru-
pas dalībnieku vārdiem.

Pavlovskis arī pieminēja, ka 
Brīvības līga grib panākt, lai kon-
gress nosaka 23. augustu par 
melnās lentītes dienu (Black 
Ribbon Day), kas tad būtu atceres 
un godināšanas diena tirannu –  
komūnisma un nacisma (Hitlera 
un Staļina) upuŗiem.

Pavlovskis vēl atgādināja, ka šā 
gada novembrī un decembrī 
paiet 70 gadu kopš nodevīgās un 
vardarbīgās Teheranas konferen-
ces. Viņš atzīmēja, ka kongresa 
nodevība pret Baltijas valstīm, 
Poliju, un Austrumeiropu ir liels 
kauna traips Amerikas valdībai 
un kongresam un ka Amerikai, 
Anglijai un Krievijai būtu jāat-
vainojas baltiešiem un pārējiem 
upuŗiem par Teheranas konfe -
rences noziegumiem.

nesen satikās ar Ņujorkas ostas 
sabiedrību (Port Authority of 
NY&NJ). Nolūks bija apzināt 
ostas drošības iekārtu, informēt 
ostu par Latviju, it sevišķi Rīgas 
ostu, un par kravām, kuŗas iet 
caur Rīgu uz Austrumiem, kā arī 
pārrunāt iespējas veicināt lielāku 
sadarbību starp Rīgas un Ņu   jor-
kas ostām. Tūkstošiem kravas 
konteineru no ASV aizsardzības 
ministrijas gājuši caur Rīgas ostu, 

jorkas ostas direktora Dennis Lom-
 bardi prezentācijas par ostas 
iekārtu un pēc ostas drošības 
vadītājas paskaidrojumiem par 
ostas drošības iekārtām, Dennis 
Lombardi vadīja ostas apskati, lai 
vēstnieks ar kundzi varētu paši 
vērot ostas darbību, apskatīt pre-
 ču un konteineŗu kuģu piestātnes, 
preču noliktavas, konteineŗu 
plašās novietnes un iepazīties ar 
ostas drošības iekārtu.
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Jānodrošina 
cilvēkiem darbs

laukos
 Šī gada februārī  Briselē noti-

ka Eiropas Savienības Lauk-
saimniecības un zivsaimniecī-
bas ministru padomes sēde, 
kuŗā Latvijas ministre Laimdota 
Straujuma pauda viedokli, ka 
maksājumi no ES būtu jāsaņem 
tikai ražojošiem lauksaimnie-
kiem, tiešāk neminot, ko viņa 
ar tiem saprot.

Bez jebkāda ekonomiskā pa -
matojuma, bet rīkojoties tikai 
padomju laikā pierastās saim-
niecību lielummanijas garā, līdz 
šim 90% no visiem Latvijas un 
Eiropas maksājumiem atdoti 
lielsaimniecībām. Tās šo naudu 
ar plašu vērienu ieguldīja dārgās 
supermodernās, ēkās, technikā 
un technoloģijās.

Rezultātā tiek ražota lauk-
saim niecības produkcija ar ļoti 
augstu pašizmaksu, kuŗa, kā 
izrādās, nav spējīga konkurēt ar 
Eiropas Savienības lauksaim-
niecību – mazajām ģimenes 
zem nieku saimniecībām.

Šādas nepamatotas saimnie ko-
šanas rezultātā Latvijā pilnīgi 
bez attīstības līdzekļiem iznī cī bai 
tika pamestas mazās ģime nes 
zemnieku saimniecības. Sākās 
katastrofāla Latvijas lauku bo -
jāeja. Lauku cilvēki pameta sa -
vas mājas un laukus, tie aizauga 
ar nezālēm un krūmiem. Zemi 
pārdeva lielsaimniekiem un ār -
zemniekiem, zemnieki aizbrauca 
no valsts, un skolas tika slēgtas.

Latvijas lauku sabrukuma un 
lauksaimniecības konkurences 
spējas atjaunošanu var panākt, 
tikai nekavējoties pārejot uz 
mums pilnīgi piemēroto ES 
Ziemeļvalstu lauksaimniecības 
sistēmu. Tās pamats ir ģimenes 
zemnieku saimniecības, kas 
saražoto produkciju pārstrādā 
un tirgo tikai sev piederošos 
kooperātīvos pārstrādes un 
tirdz niecības uzņēmumos, tā 

nodrošinot sev pārtikušu dzīvi.
Latvijas valdībai krasi jāmaina 

lauksaimniecības polītika. Jā  pār -
trauc jebkādas ES un Latvijas 
valsts naudas ieguldīšana liel-
saimniecībās. Visi valsts un ES 
lauksaimniecībai paredzētie lī -
dzekļi jāiegulda ģimenes zem-
nieku saimniecību izveidošanā 
un attīstībā un to kooperātīvo 
produkcijas pārstrādes un tirdz-
niecības uzņēmumu radīšanā 
un attīstībā. ES un valsts mak-
sājumi laukos jāsaņem arī ik -
vienam nelielajam zemes ap -
strādātājam un lopu turētājam 
neatkarīgi no hektaru un lopu 
skaita.

Valdībai visiem spēkiem ir 
jāveic šī pēdējā lauku glābšanas 
iespēja, lai tur dzīvojošiem cil-
vēkiem būtu nākotne un laba 
dzīve.

Tālivaldis Jānis Kalniņš,
agronoms

Atkal pavasaris
St. Pētersburgas 

Latviešu Biedrībā
Vēl tikai pirms dažiem ga -

diem Floridas St. Pētersburgas 
Latviešu Biedrības valde savā 
gadskārtējā pilnsapulcē nosprie -
da, ka pēc pāris gadiem biedri 
būs tik tālu novecojuši, ka lī -
dzīgi citām latviešu biedrībām 
Amerikā būs jāmet miers visām 
sanāksmēm, jāsarīko pēdējais 
dižmielasts un jādodas godīgi 
pelnītā atpūtā. Bet brīnums, šī 
gada 17. februāŗa pilnsapulces 
dalībnieki atskārta, ka pēdējā 
laikā biedru spars un dzīves 
prieks ir manāmi atžirdzis. Sa -
rīkojumu saieti, koncerti, teātŗi 
un balles notiek arvien biežāk. 
Un gandrīz katru mēnesi kāda 
grupiņa tautiešu dodas kuģu 
izbraucienos pa visām pasaules 
malām. Biedri ir it kā nosvieduši 
gaŗo gadu nastu, un, atsaucoties 
uz jaunākajiem medicīnas sprie-
dumiem, ka 100 dzīves gadu sa -
sniegšana tuvākā nākotnē būs 
normāla parādība, tautieši pa -
cēla jautājumu –  kāpēc gan ne 
mēs? Tādā sakarībā tika nodi-
bināta Supervecuma komiteja, 
kas sagatavos biedrus šim cie-
nījamam mērķim. Lai slēptu 
vecuma pazīmes Ādas atjau-
nošanas komiteja izpētīs un 
sniegs padomus tautiešiem par 
Floridas karstās saules samocī-
tās ādas jaunākās graizīšanas 
un staipīšanas operācijām. Un, 
nebēdājot par tādiem sīkumiem 
kā pakrītot ielauztiem kauliem, 
prostatas un asins cirkulācijas 
traucējumiem, ļaudis sāk jau 
domāt par diženām simt gadu 
sasniegšanas jubilejām.

Kā iemesls Sv. Pētersburgas 
biedru manāmai atspirgšanai 
tiek minēta pastiprināta viagras, 
Melnā balzama un citu eleksīru 
pielietošana. Lai nu kāds tas 
iemesls, ja vien maestro Ilmārs 
Dzenis ar savu orķestri un 
Pēteris Ozols ar savu ģitaru 
gā dās par deju mūziku, tad St. 
Pētersburgas atsvaidzinātie pen  -
sionāri ballēsies vēl daudz gadus 
un dancos kaut vai līdz pašam 
saules rietam.

Atspirdzis Floridas 
pensionārs

Iznācis Daugavas 
Vanagu Mēnešraksta 
2013. gada 1. numurs!

Ja vēlaties kļūt par DVM 
lasītājiem vai dāvināt abone-
mentus leģionāriem, draugiem 
un radiem Latvijā, izlasiet, lūdzu, 
turpmāko informāciju!

Abonementa likmes:
Amerikā – $34.00;
Anglijā $32.00; 
Austrālijā – $42.00;
Kanadā $39.00;
Zviedrijā – $30.00;
Visās EU zemēs
(Vācijā, Somijā) – $42.00;
Pasūtinot Latvijā $22.00 (Ls11.60)

Abonējiet DVM, nosūtot abo-
nētāju vārdus, adreses un DVM 
abonementu samaksas DVM 
koordinatoriem/pārstāvjiem:

Anglijā – L. Ceriņš, 141 Boyer 
Street, Derby DE22 3TG, Eng-
land. Tel: 01332 341 287

Austrālijā* – Gunta Vagare, 17 
Tennyson Ave., Preston, Vic. 3072, 
Australia. tel. 613-9478-6461

Latvijā - DV CV pārstāvniecība 
Latvijā, Mārstaļu ielā 5, Rīga 
LV-1050, Latvija. e-pasts: dvcv1@
inbox.lv; tel: +371 26003710.

Vācijā – Juris Pērkons, Walter 
vom Rath Str., 33, 60320 Frank-
furt, Germany. Vācijā abonēšanas 
maksas kārtojamas ar DV Vācijas 
valdi, Lettischer Fursorgeverein, 
Postbank Hanover, Konto No. 
81910307, BLZ 250-100-30.

Zviedrijā – Ilgvars Gūtmanis, 
Mellanvagen 7, Kallered S428 30, 
Sweden.

e-pasts: Ilgvars.0317951662@
telia.com; tel: 46 31 795 1662.

ASV – Imants Kalniņš, 42 
Hackensack St., Wood-Ridge, NJ 
07075, USA

e-pasts: kimants@aol.com; tel: 
(201) 933-8234

Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 
28 Deering Cresc., Toronto, ON 
M2M 2A3, Canada. Tel. (416) 
225-5534.

Ja ir grūtības nosūtīt samaksu 
par DVM elektroniski, tad to var 
veikt arī, rakstot čekus uz Daces 
Rudzitis vārda, ar piezīmi „Par 

DVM”, un tos nosūtot uz avīzes 
„Laiks” kantori 596 Middlesex 
Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

* Atvainojamies par technisku 
kļūmi jaunā DVM informācijā, 
kas iespiesta uz 3. vāka – „izkri-
tusi” Austrālijas pārstāves adrese.

Lūdzam rakstus mēnešrakstam 
sūtīt uz Rīgas redakciju – Ausekļa 
ielā 14-2, Rīga, LV 1010, e-pasts: 
redakcija@laiks.us, tālr.: +371 
67326761, +371 29439423, fakss: 
+371 67326784

līdz š. g. 15. maijam!

Daugavas Vanagi, sasauksimies 
un lai mums veicas saglabāt 
DVM!
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Dzied Elīna, klavierpavadījumu spēlē Vestards

Elīna un Vestards Šimkus

Latvija lepojas ar saviem 
māksliniekiem, kas ir iekaŗojuši 
pasaules slavu, pārstāvot plašu 
mūzikas spektru, sākot no iz  ci-
liem operas solistiem, diri -
ģentiem, vijolniekiem, čellis-
tiem, pianistiem un citiem ins-
trumentālistiem. Pianistu loks 
gan nav bijis tik plašs, kā, pie-
mēram, operdziedātāju. Līdzās 
tādiem slaveniem Latvijas pia-
nistiem kā Kanadā dzīvojošais 
Artūrs Ozoliņš un 1980. gadu 
Latvijas pianistiem Ilzei Grau bi -
ņai un Teofilam Biķim, kuŗu gan 
vairs nav starp mums, nav bi  jis 
daudz tādu, kas varētu konkurēt 
pasaules mērogā. Šo  dien droši 
varam teikt, ka pianists Vestards 
Šimkus ir viens no tiem.

Toronto LKA izkārtojumā 3. 
aprīlī Glena Gulda (Glenn Gould) 
studijā koncertēja starptautiski 
atzītais Latvijas pianists Ves-
tards Šimkus un viņa sieva, 
soprāns Elīna Šimkus. Tā bija 
abu jauno mākslinieku debija 
Toronto.

Vestads Šimkus dzimis 1984. 
gadā Jūrmalā, Latvijā. Uzaudzis 
Tukuma pusē Vecmokās, dzim-
tajās mājās „Irbēs”. Klavieŗspēli 
sācis apgūt jau piecu gadu ve -
cumā. Mācījies Em. Dārziņa 
mūzikas skolā. Studējis Kara lie-
nes Sofijas Mūzikas augstskolā 
Madridē, Dienvidkalifornijas 

Toronto Latviešu koncertapvienības koncerts
Glena Gulda koncertzālē
Vestards un Elīna Šimkus

nieku konkursā Stokholmā un 
vēl pēc gada – F. Lista Starp-
tautiskajā pianistu konkursā 
Losandželosā, divdesmit trīs  ga -
du vecumā 1. vieta 5. Pasaules 
klavieŗu olimpiadā Badki  sin ge nā 
(Vācijā) un divdesmit piecu ga  du 
vecumā 1. vieta Marijas Kanalsas 
55. konkursā Barse lonā.

Vestarda Šimkus radošās dar-
bības lauks ir neparasti intensīvs. 
Tā vien šķiet, ka viņš dzīvo 
viesnīcās, lidmašīnās, mēģinā-
jumos, ierakstu studijās. Spēlējis 
lielākajās pasaules koncertzālēs, 
piedalījies daudzos starptau-
tiskos mūzikas festivālos, kon-
cer tējis gandrīz visās lielākajās 
Eiropas valstīs, kā arī Ķīnā, 
Japānā, ASV, Libānā un pievērsis 
sev starptautisku uzmanību, 
sadarbojoties ar pasaules slave-
nākajiem orķestŗiem, diri ģen tiem 
un izpildītājmāksli nie kiem.

Vestards Šimkus bijis starp-
tautiskās organizācijas „Planē-
tas jaunie vārdi” stipendiāts, 
viņam piešķirts Igaunijas Baltās 
Zvaigznes ordenis, Polijas Zelta 
ordenis, Latvijas Mūzikas ierak-
stu Gada balva 2010, kā arī 
Latvijas Lielā mūzikas balva 
2002 un 2009. Viņš ir ieskaņojis 
sešus solo albumus.

Vestards Šimkus Toronto 3. 
aprīļa koncertā bija iekļāvis 
savu pēdējo gadu darbus no 

iemiesojies pats Ferencs Lists 
gan pēc savas spēles manieres, 
gan ārienes. Laikrakstu slejās ir 
lasāmas dažādas piezīmes par 
jauno latviešu pianistu, pie  mē-
ram, ka viņš ir nākamais Ho -
rovics (Horovitz). Diriģents Pāvo 
Jervi raksta: „He is a Pheno-
menon! He has his own person-
ality, selfconfidence and techni-
cal brilliance...” Koncerta pirmās 
daļas beigās Vestards atskaņoja 
savu kompoziciju „Melnais 
čarlstons” (2011), kur varēja 
apbrīnot viņa roku fainome-
nālo neatkarību un koordinā-
ciju. Vestards ir tikai 28 gadus 
vecs mākslinieks, bet jau ar 
pilnīgu klavieŗu instrumenta 
pārvaldījumu un pefektu tech-
niku.

Koncertā skanēja arī latviešu 
komponistu mūzika. Viņš spē-
lēja mums visiem iemīļotās Jāņa 
Mediņa Dainas Nr. 12., 14., 17. 
un Pētera Vaska skaņdarbu 
„Baltā ainava” no cikla „Ga  da-
laiki”, kuŗā nošu minimālisms 
un klusuma pauzes uzbūra brī-
nišķīgu dabas ainavu. Skaņdarbs 
bija pilnīgā kontrastā visam 
iepriekš dzirdētajam. Lai neiz-
traucētu baltās ainavas mieru, 
bija pat bail elpot. Klusumu, kas 
bija nedaudzo skaņu nozīmīga 
savienojošā sastāvdaļa, Vestards 
paildzināja arī pauzēs, lai 

dalījusies kā soliste vairākās 
kantātēs un oratorijās, „Rek-
viēmā”, „Mesijā” un citos lielo 
formu atskaņojumos. Mūzicē-
jusi kopā ar Oslo, Igaunijas, 
Latvijas, Liepājas simfoniska-
jiem un operu orķestŗiem. Šajā 
gadā Elīnai paredzētas debijas 
– Marfas lomā N. Rimska-
Korsakova operā „Cara līgava” 

tarda pianisms, tajā valdošā jūtu 
un prāta harmonija, kas tai paša 
laikā neaizēnoja solistes balsi. 
Iespaidu kāpināja pianista un 
dziedātājas cieša radoša sapra-
šanās, mūzicējot ansamblī. Pēc 
koncerta, sarunā ar abiem mū -
ziķiem, uzzināju, ka šis koncerts 
bija viņu pirmais koncerts, kuŗā 
viņi mūzicēja abi kopā. 

universitātē Losandželosā un 
Richarda Štrausa konservāto-
rijā Minchenē. Papildinājies 
meistarklasēs pie pasaulslave-
niem klavieŗspēles meistariem. 
Piecus gadus mācījies arī kom-
poziciju pie Pēteŗa Vaska.

Jau kopš 10 gadu vecuma 
Vestards ir piedalījies dažādos 
pianistu konkursos un gandrīz 
vienmēr tajos ir uzvarējis. Div -
padsmit gadu vecumā saņēmis 
Grand Prix F. Šopēna Starp-
tautiskajā jauno pianistu kon-
kursā Polijā, pēc gada – V. A. 
Mocarta Starptautiskajā jauno 
pianistu konkursā Rīgā, sep-
tiņpadsmit gadu vecumā no -
vērtēts ar Grand Prix Starp-
tautiskajā atskaņotājmāksli-

Richarda Vāgnera operām; 
„Izoldes mīlas nāve” no operas 
”Tristans un Izolde” paša kom-
ponētajā transkripcijā klavie-
ŗēm un „Vērpēju kori” no operas 
„Klīstošais holandietis” Ferenca 
Lista transkripcijā solo klavie-
ŗēm. Lai gan R. Vāgners ir lielo 
orķestŗu komponists, taču Šim-
kus spēlē šīs transkripcijas 
skanēja gluži orķestrāli, un viņš 
spēja pierādīt, ka Vāgners var 
būt interesants arī 88 melnbalto 
taustiņu versijā. Šādu technisku 
varēšanu ir izdevies sasniegt 
tikai nedaudziem pasaules pia-
nistiem. Pavisam nedaudz arī ir 
tādu, kuŗiem ir tik liela roka, 
kas var satvert pusotras oktāvas 
akordus! Šķita ka Vestardā ir 

savaldzinātu klausītājus un liktu 
dziļāk ieklausīties ziemas no -
skaņas burvībā.

Koncerta otrajā daļā uzstājās 
Vestarda Šimkus jaunā dzīves 
partnere, dziedātāja Elīna Šim-
kus. Elīna beigusi Latvijas Mū -
zikas akadēmiju ar bakalaura 
gradu un Norvēģijas Mūzikas 
akadēmiju Oslo ar maģistra 
gradu. Viņa 2011. gadā kļuvusi 
par VII Klaudijas Taev konkursa 
jaunajiem operdziedātājiem 
laureāti Igaunijā un pašreiz ir 
Igaunijas Nacionālās operas 
viessoliste. Viņa ir debitējusi 
operu izrādēs, dziedot Mikaēlas 
lomu „Karmenā” un Violetu 
„Traviatā”, kā arī daudzās citās 
operu izrādēs. Bijusi soliste 
dažādos mūzikas festivālos, pie-

Pērnavā un Tallinā un Aminatas 
loma Mocarta operā „Il re pas-
tore” Rennes operā Francijā.

Elīnas Šimkus atskaņojumā 
dzirdējām četras Jāņa Mediņa 
dziesmas no cikla „Bārenītes 
dziesmas” (Fr. Bārda). Lieliska 
bija Elīnas perfektā dikcija, va -
rēja saprast katru dziesmas tek-
sta vārdu. Pēc Lūcijas Garūtas 
pra sīgās dziesmas „Devēji”, smal  ki 
niansēta izskanēja Jāzepa Vītola 
„Laimīte” (K. Jēkabsons). Elīnai 
Šimkus piemīt jaunavīgi spilgta 
un spēcīga balss, viņas uzstā-
šanas kopumā veidoja dabīgu 
priekš nesumu, šķita ka māk sli-
niecei tas neradīja nekādu pie-
pūli. Viņas dziedājums skanēja 
izlīdzināti, nepiespiesti veidojot 
mūzikāli noapaļotas frazes, un 
viņas balss amplitūda lieliski 
iekļāvās zāles akustikā. Pēc 
latviešu klasiķu dziesmām dzir-
dējām V. A. Mocarta Despīnas 
āriju no operas „Tā dara visas”, 
Suzannas āriju no operas „Fi -
garo kāzas” un Dž. Rosīni Ro -
zīnas kavatīni no operas „Seviļas 
bārddzinis”. Te jaunā dzie  dātāja 
ar eleganci un grāciju varēja 
vairāk izpaust savas artistiskās 
dotības. Piedevās dzirdējām 
Rozīnas āriju „Una voce poco 
fa” no tās pašas operas un pašās 
beigās Jāz. Vītola miniatūru 
„Aizver actiņas un smaidi”. 

Viss Elīnas Šimkus priekš ne-
sums bija izturēts, pasniegts ar 
inteliģenci, ko neapšaubāmi pa -
pildināja Vestarda Šimkus kla-
vieŗu pavadījums. Apbrīnojami 
bija arī tas, ka Vestards spēlēja 
visus pavadījumus bez notīm, 
no galvas, tādējādi smalkāk 
iejusdamies dziedātājas fra  zē-
jumā un dinamikas niansēs. 
Klausoties dziesmās, šķita, ka ik 
katra fraze kaut ko stāsta, 
priekš nesumā uzrunāja arī Ves-

Pirmo riezi kopš 1980. ga -
diem TLK koncertā bija ieradies 
arī kanadiešu preses pārstāvis 
no operas pasaules Joseph So, 
un dienu pirms šī koncerta ar 
māksliniekiem tikās bijušais 
Toronto Star mūzikas kritiķis, 
tagad www.musicaltoronto.org 
mūzikas kritiķis John Tērauds. 
Intervijā Vestards Šimkus ru -
nāja par mūziķu dzīvi un par to, 
ka viņš neredz jēgu spēlēt tā, kā 
spēlē jau simtiem pianistu. Ne -
at laidīgos meklējumos un liela 
darba rezultātā viņš ir panācis 
savu. J. Tērauds raksta: „There 
are fine performers to be found 
everywhere. But once in a while, 
someone truly out of the ordi-
nary comes along to raise eye-
brows and goosebums. It hap-
pended to me yesterday when I 
met 20-something Latvian couple 
Vestard and Elina Shimkus.” 
J. Tērauds arī minēja to, ka pa -
rasti klavieŗu pavadījumu spēlē 
no notīm, taču Vestards tos 
spēlēja no galvas! Uz to Vestards 
atbildēja: „Vai jūs esat redzējis 
aktieri ar tekstu rokās..?”

Drīz pēc koncerta Toronto 
mūziķu pāris devās mājup uz 
Vestarda dzimtajām mājām 
„Irbēm”. Viņus gaidīja jau pie -
pildīts kalendārs ar Eiropas 
koncertu līgumiem. Elīnai 16. 
aprīlī solo koncerts Madonā, 
tad operas uzvedumi un mē -
ģinājumi Kauņā, Pērnavā, 
Tallinā. Vestardam 11. aprīlī 
Ventspilī ar „Sinfonietta Rīga” 
viņa paša 1. klavieŗkoncerts, 
rakstīts pirms pieciem gadiem, 
un gada beigās – viņa jaunais 2. 
klavierkoncerts, rakstīts pēc 
Latvijas Radio koŗa pasūti nā-
juma, jauktam korim un kla-
vierēm ar orķestri.

Helēna Gintere
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā

1992. gadā Rīgā, laikraksta "Literātūra un Māksla" redakcijā. No kreisās: Vija Virtmane, Daiga 
Brinkmane, Dzidra Zeberiņa, Ligita Kovtuna, Vilmārs Viļums un Antra Kļaviņa
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„Ja dzīve tevi mētā kā tenisa 
bumbiņu, tad mācies no tās, – 
ja tevi sit, lido uz priekšu un 
neskaties atpakaļ,” ar šādu 
atziņu dzīvo nesenā jubilāre 
rakstniece un dziedniece Dzid -
ra Zeberiņa (dz. Nāruna, prec. 
Demerele). Dzimusi 1923. gada 
3. februārī Rīgā namsaimnieka 
un tirgotāja Friča Nāruna ģi -
menē. Mācījusies Franču licejā, 
beigusi Rīgas 5. valsts ģimna-
ziju. Vasaras pavadījusi Siguldā 
„Daudu” mājās. Dzīvi bērnības 
atmiņas skicējumi, iezīmējot 
latviešu literātūrā mazāk skartu 
temu – pārtikušas pilsoniskas 
ģimenes atvases dzīves gadus, 
un vide atklājas grāmatā „Kad 
es maza biju” (1969). Autore at -
zinusi, ka „šausmu dienās pār-
dzīvoto – kā mūs meklēja, kā 
slapstījos, kā, vidusskolniece 
būdama, jau sāku nosirmot – 
varēju mazliet aprakstīt tikai 
pēc kādiem četrdesmit pieciem 
gadiem.” 20. gs. 90. gados bija 
iecerēts, ka šī grāmata tiks 
iz dota Latvijā, izdevniecībā 
„Avots”, tomēr iznāca tikai 2003. 
gadā Rīgā.

Par pirmo Dzidras Zeberi -
ņas literāro publikāciju ar ps. 
Dzid  ra Dauda uzlūkojams stāsts 
„Irisa” (publ. „Daugavas Vanagi” 
1944. gada 19. jūn.). 

1944. gadā Dzidra Nāruna ar 
divām kleitām, kurpju pāri un 
trīs dzejoļu grāmatām dodas 
bēgļu gaitās uz Vāciju; studē 
psīcholoģiju Pinebergas un 
Min steres universitātē, darbojas 
Grēvenes literātu pulciņā, ko 
vada Jānis Jaunsudrabiņš. Stu -
diju laiks, kad universitāte no 
Hamburgas pārcelta uz Pine-
bergu, atspoguļots kopā ar vīru 
Modri Zeberiņu sarakstītā ro -
mānā „Ūpji” (1952). Par „ūp -
jiem” saukta grupa latviešu stu-
dentu Baltijas universitātē, kas 
rosīgi iesaistās diskusijās un 
literārajā jaunradē; dažāda ve -
cuma un pieredzes cilvēki, jau-
nieši ap divdesmit un vecāki, 

„Es turpinu klausīties vienmēr –
un dzirdu stāstus par cilvēku dzīvēm”

Rakstniecei Dzidrai Zeberiņai – 90
arī bijušie kaŗavīri tuvu četr-
desmit. „Vienreizīga parādība, 
laikā un arī telpā sakoncentrēta 
vide” (J. Grīns); „romāns virknē 
filmiskā ainu technikā nelai-
mīgās Baltijas universitātes 
(Pineberga) latviešu studentu 
sadzīves impresijas” (V. Kalve). 

1951. gada jūnijā kopā ar ģi -
meni izceļo uz ASV, dzīvo Pits -
burgā, Itakā, Indianapolē, kur 
strādā dažādus darbus. Te top grā-
 mata „Ģimenes pavards”: parasti 
un neparasti ēdieni katrai gaumei 

augļus un ananasus”. Kopā ar 
Modri Zeberiņu tapis stāstu un 
noveļu krājums „Viesības ar 
spokiem” (1958), kur varoņi 
galvenokārt ir gados un sirdī 
jauni mākslinieki, rakstnieki, 
mūziķi, bet caurviju motīvs – 
mīlestība un sarežģījumi, mant-
kārība, izlikšanās tieksme. Šis 
dzīves posms iezīmīgs ar rosīgu 
un ieinteresētu līdzdarbošanos 
literāros sarīkojumos ASV un 
Kanadā, ar literārām publi  kā-
cijām periodikā. 

romānu „Ūpji” un kopīgo īs -
prozas grāmatu. Saistībā ar 
Austrāliju nācies iepazīt viņas 
saraksti ilgu gadu gaŗumā ar 
Aleksandru Arvīdu Zariņu 
(Sidnejā); viņi sastapās Rakst-
nieku nedēļā Portlandē 1982. 
gadā. „Klusa, sevī vērsta, gaišā 
tērpā, ar ziedu blondajos ma -
tos” – tādu viņu raksturo Za -
riņš. Tad seko plānošanas darbs 
viesošanās braucienam Aus-
trālijā. Esmu iepazinusies ar 
Dzidras Zeberiņas Austrālijas 

tēlojumi impresionistiskā vēs-
tījuma manierē. Dzidra Ze  be-
riņa atzīst, ka var atrasties, 
dzīvot visur – „kad no krāsns 
velku tikko ceptu Amerikas 
rausi, esmu arī Siguldas Daudu 
ābeļdārzā zem Latvijas dzidro 
ābolu pilniem zariem, es esmu 
Rīgas apstādījumos flokšu 
ziedu laikā un jūrmalā, Dzin-
taros, jūras zālēs un gliemežvā-
kos meklēju zeltainos dzintara 
graudus un atvados no vasaras.” 
Viņa var būt arī tur, kur nekad 
nav bijusi. „Es esmu te, bet es 
esmu visur. Tālab, ja kādreiz jūs 
vēlaties ar mani sasveicināties 
un es jūsu izstiepto roku nere-
dzu, tad saprotiet, ka manis te 
šobrīd nav: varbūt sēžu uz baļķa 
un kuģoju pa Gauju, varbūt 
skraidu basām kājām pļavā, kur 
gundegas, vībotnes un āboliņš, 
vai sēņoju rudens mežā, kur 
skujās un sūnās slēpjas bekas 
un bērzlapītes. Es esmu visur. 
[..] Es klausos un dzirdu, kā 
Latvijas upēs iet ledus, kā tropu 
salās lietus lāses krīt uz palmām, 
kā dzied svešādi un pazīstami 
putni.”

Dzidra Zeberiņa ir arī pa -
vārmākslas meistare, apveltīta 
ar dziednieciskām īpašībām, 
ļoti atvērta pasaulei, veikla 
stāstniece, kas atklājas perio-
dikā izkaisītajās ceļojumu pie-
zīmēs, vērojumos un literārās 
skicēs; ne velti viņas referātu 
cikla nosaukums Austrālijas 
ceļojuma laikā ir: „Kā dzīvot 
mūsu brīnumu pasaulē”. Tolaik 
viņa atzina: „Mana dzīves filo-
zofija – sagaidīt tikai labu, un 
tālab mana dzīve brīnumiņu 
pilna. Arī mans ceļojums uz 
Austrāliju ir viens no brīnu-
miem. Man patīk pašai jaunus 
kontinentus atklāt. Es vienmēr 
saku, ka man ir vismaz piecas 
acis, tad sa  skatu šo to, ko citi 
neredzētu, bet to, kas citiem 
svarīgs, kād  reiz neievēroju.” Par 
Austrālijas braucienu runāts kā 
par seš desmit svētdienām, kad 
līdz ar ceļasomām līdzi sakopo-
tas arī gaišās atmiņas. 

„Man šķiet, ka arī Latvija 
ir visur. Kā jaukā sapnī, kā 
brīnumā tā man seko un negai-
dot parādās. Atsūta varavīksni 
no Siguldas kalniem, nostiprina 
to Dimantgalvas virsotnē; 
noliek Gaujas senlejas gabaliņu 
Havajas kalna pakājē, izkaisa 
Dzintaru jūrmalas smiltis 
Vaikiki pludmalē, liek balsīm, 
kas izrunā katru burtu, dziedāt 
par zemes skaistumu un mī -
lestību, tad sarīko dziesmu 
svētkus un atsūta vecmāmiņu 
ar visu Jāņu vainagu. [..] man 
patīk sasildīties salu mūžīgā 
vasarā, bet Havajā mīlu ne tik 
daudz svešo, bet to, kas tuvs, 
kaut sen, sen neredzēts. To 
gabaliņu no Latvijas, kas var 
parādīties negaidot, visur. Ja 
kādreiz atgriezīšos mājās, tad 
ierakšu rokas dziļi zemē – tai 
zemē, kas audzē rudzus, ievas 
un zāles Jāņu vainagiem.”

Sirsnīgi, kaut novēloti, svei-
cinot dzimšanas dienā,

Inguna Daukste-Silasproģe 
Rīgā

(Bruklina, 1955), kas pieredz 
deviņus izdevumus, 2002. gada 
Ziemsvētkos tā iznāk arī Lat -
vijā. Par to rakstniece bija ļoti 
iepriecināta, sakot: „Brīnumai -
ni, ka mana grāmata nu būs 
Lat  vijā, kamēr es pati dzīvoju 
pasaules tālumos Honolulu, 
Havaju salās, kur ievāc dārgos 
makadēmijas riekstus, mango 

Savā piecdesmitajā dzimša  -
nas dienā Dzidra Zeberiņa sev 
uzdāvina ceļojumu uz Havaju 
salām. Tur ierodoties, apjauš: it 
kā kāds teiktu: „Esi sveicināta 
mājās!” Pēc tam seko vēl vai -
rākas viesošanās līdz 20. gs. 70. 
gados viņa pārceļas uz dzīvi 
Honolulu. 

Izvērstāk nācies iepazīties ar 

brauciena ceļojuma piezīmēm, 
kas 1984. gada rudenī publicētas 
laikrakstā Laiks. Tajās atklājas 
ļoti erudīta ceļotāja, lasītājs 
iepazīst katras pilsētas vēsturi, 
izstaigā svarīgākās apskates vie-
tas, vēro dabu un sastop tur 
dzīvojošos latviešus. Viņai šis 
brauciens nozīmē arī sastap-
šanos ar kādreizējiem licej-
niekiem un pineberģiešiem, ar 
kuŗiem aizvadīti kopīgi bērnī-
bas un jaunības gadi. Un prom 
no Austrālijas dodas, atvadoties 
ar tradicionālo havajiešu svei-
cienu: Aloha, bilstot: „Man 
tagad ir lielāks dzīvesprieks, 
iekšējs miers, ticība, liela brī -
vība, skaudības trūkums, un es 
lidoju uz priekšu.”

Ilgus gadus rakstniecei sāp 
dzimtenes zaudējums, – „tik 
ļoti mīlēju mūsu zemīti!” Kādas 
vien jūtas cilvēkam iespējams 
just, tās visas izjustas, gandrīz 
divus mēnešus viesojoties Lat-
vijā, kad izstaigātas bērnības 
Rīgas ielas. Ja Latvijas vēsturiski 
polītiskā situācija un ceļš uz 
neatkarības atgūšanu būtu 
veidojies straujāk, rakstniece 
pieļauj domu, ka būtu atgriezu-
sies – „cerēju dzīvot Siguldas 
lauku mājās, rakstīt, ceļot, 
paklausīties kādas lekcijas un 
tamlīdzīgi. Bet nu Havajas ir 
manas mājas, atgriezties maz-
liet par vēlu.”

Smeldzīgas atmiņu ainas iezī-
mētas grāmatā „Es esmu visur” 
(1983, Rīgā 2004), pastāsti un 

6. aprīlī Toronto notika ik -
gadējā Latviešu Nacionālās 
apvienības Kanadā (LNAK) pa -
domes sesija, kuŗā goda viesa 
statusā piedalījās Latvijas vēst-
nieks Kanadā Juris Audariņš.

Vēstnieks J. Audariņš savā 
uzrunā sveica LNAK padomes 
sesijas dalībniekus un pateicās 
par Kanadas latviešu sabiedrī-
bas atbalstu vēstniecībai, or  ga-
nizējot Ārlietu ministrijas valsts 
sekretāra Andŗa Teikmaņa 
darba vizīti Kanadā 2012. gada 
novembrī.

Vēstnieks atzīmēja pieaugošo 
vērību, kādu Latvijas valsts vel -
ta sadarbībai ar tautiešiem ār -
zemēs, un pauda gandarījumu 
par Kanadā dzīvojošo latviešu 

Vēstnieks novērtē
Kanadas latviešu veikumu  

aktīvu iesaistīšanos dažāda lī -
meņa Latvijas un Kanadas po -
lītisko, ekonomisko un kultūras 
sakaru veicināšanā. Kā piemēri 
tika minēti gan jaunizveidotā 
Kanadas-Baltijas un Ziemeļ-
valstu parlamentārās sadrau-
dzības grupa Kanadas parla-
mentā, kuŗas pārstāvji tieši 
šobrīd viesojas Latvijā, gan 
Latvijas-Kanadas uzņēmēj dar-
bības padome LATCAN un biz-
 nesa konsultāciju uzņēmums 
Lettonia Trading Inc., kuŗi ie -
saistās ekonomisko sakaru sek-
mēšanā, gan arī lielā Kanadas 
latviešu dziedātāju un dejotāju 
saime, kas šā gada vasarā būs 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku dalībnieku vidū.

J. Audariņš ar gandarījumu 
pieminēja 2012. gada 17. no -
vembrī Halifaksā atklāto Lat-
vijas goda konsulātu Jaunsko-
tijas provincē, kuru vada Dr. 
Ingrīda Šķetris, un atzīmēja, ka 
vēstniecība arī turpmāk strā -
dās, lai paplašinātu goda kon-
sulu tīklu, kā nākamās darba 
kārtībā minot Britu Kolumbijas 
un Albertas provinces valsts 
rietumos.

LNAK ir bezpartejiska orga-
nizācija un augstākā Kanadas 
latviešu pārstāvība, dibināta 
1948. gadā. Uz LNAK ikgadējās 
padomes sesijām ierodas Ka -
nadā dibinātu latviešu orga ni-
zāciju deleģēti pārstāvji.
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(Turpinājums sekos)

Kultūras nams Vorkutā

Vorkutas iela

Ar tēti un viņa lellēm

Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Padomijā
Kaspars Pūce
(9. turpinājums)

Jerjoma nodarbojās ar ne -
pārtrauktām provokācijām, uz 
kuŗām es vienmēr uzrāvos, jo 
savā naīvitātē katru reizi darīju 
to, ko viņš gribēja. Pamatā, ja 
runā atklāti, mēs abi no  dar-
bojāmies ar sīko kaitniecību. Ja 
kāda no šīm mazajām cūcībām 
nāktu gaismā, mūsu vecāki iekul-
tos lielās nepatikšanās. Taču to 
jau blēņdaŗu galviņas nesaprata.

Oktobŗa beigās netālu no mūsu 
mājām sāka darboties masu sli-
dotava – visu puiku sapnis. Arī 
mans. Pirmajā skolas dienā Jā  ņ -
onkulis, novēlot labu veselību un 
sekmes fizkultūrā, uzdāvināja 
man hokeja slidu pāri ar visiem 
zābakiem. Tas bija tā laika ilgu 
piepildījums, jo jau Amūrā ar 
skaudību skatījos uz Mišku, ku -
ŗam pie vaļenkiem ar neiedo-
mājamu striķīšu kombinācijas 
palīdzību bija piesietas „sņe  gu-
ročkas” – dīvainas slidas ar uz -
liektu priekšgalu kā ragavu slie-
cēm, ļoti zemas, pilnīgi pie  mē-
rotas maziem bērniem. Miška 
tad lepni šļūca pa noblietēto 
lielceļu, man atlika tikai vērot 
viņa slidojumu. Tagad man pa -
šam bija savas slidas! Turklāt 
nevis kaut kādas „sņeguročkas”, 
bet īstas, tādas, ar kuŗām slido 
visi pieaugušie!

Sajūsmā trīcošu sirdi devos uz 
savu debijas slidojumu. Tuvojās 
Lielā Oktobra kārtējā gadadiena, 
un pāri visai slidotavai uz sar -
kana fona zelta burtiem plīvoja 
uzraksts: „Mūsu trieciendarbs 
lielajam Oktobrim!” Šī lozunga 
paēnā uz gaišā ledus slīdēja dau-
dzi jo daudzi vorkutieši. Daži uz 
slidām jutās vienkārši lieliski, 
citiem šī māksla gāja klumzu- 
klamzu. Ģērbtuvē uzāvu slidzā-
bakus un devos uz ledus laukumu. 
Tad tikai sākās! Ja kāds ir redzējis, 
kāda izskatās pīle uz ledus, tas 
var iedomāties, ka tāds biju es. 
Katra kāja aizgāja uz savu pusi, 
un es atrados garšļaukus uz ledus. 
Kaut kā piesvempos, centos tikt 
uz priekšu, bet pēkšņi izrādījās, 
ka dibens ir cilvēka ķermeņa 
smaguma centrs, jo nezin kādā 
veidā nogāzos atmuguriski. Pa -
mēģināju vēl pāris reizes tikt uz 
priekšu – viss velti. Slidošanas 
māka tā arī nedevās rokās. Pir -
majā vakarā cietu pilnīgu sagrāvi. 
Mājās pārvilkos sadauzītiem ceļ -
galiem un zilu dibenu. Mēģināju 
izdomāt, kāda vaina, ka man 
kājas iet katra uz savu pusi. Biju 
dzirdējis, ka slidām, lai slidotājs 
turētos uz ledus, jābūt asām. Pār-
baudīju savējās. Man šķita, ka tās 
bija neasas. Atradu vīlīti un sāku 
asināt. Taču, sava absolūtā sli -
dotāja analfabetisma dēļ, tās 
asināju kā mēdz trīt nažus – no 
abām pusēm. Nezināju, ka slidu 
asums slēpjas slīdplaknes per pen-
dikulārajā attiecībā pret ledu.
Vīlēdams tās no abām kantēm, 
es taču slidas pilnīgi neapzinīgi 
veidoju vēl neasākas. Neatlaidīgi 
ar visām „uzasinātajām” slidām 
apmeklēju slidotavu, līdz pa  ma-
zām tomēr apguvu māku turēties 
uz ledus. Protams, nekas dižs jau 
nesanāca, bet bija vakari, kad 
vienu apli pa laukumu lēnā garā 
varēju veikt, pat ne reizi ne  no-
krītot. Pamazām tā sadūšojos, ka 
mēģināju lecīgi uzņemt ar visām 
„asajām” slidām nopietnu āt -
rumu. Tas maksāja dārgi, jo kājas 

sapinās, kā saka, sasējās mezglā, 
un es tā nomaucos, ka līdzjutīgie 
slidotāji mani ienesa ģērbtuvē. 
Ilgs laiks pagāja, kamēr atjēdzos. 
Kā par brīnumu, ceļgali bija ve  seli, 
lauzts nekas nebija. Šis ga  dījums 
manī atsita visu interesi par sli -
došanu. Varbūt tas bija arī tāpēc, 
ka es, kā vienmēr, cīnījos viens.

Vorkutā valdīja polārā nakts. 
Vidējās joslas iedzīvotājiem, pro -
tams, saprast šo dabas parādību 
ir visai grūti. Jā, nomāc decembŗa 
un janvāŗa tumsa, jā, gribas jau 
saulīti ilgāk pie debesīm... Tālajos 
ziemeļos aizmirstas, kas ir saule. 
Apmēram divi mēneši pilnīgā 

Kā jau agrāk teicu, tālajos zie -
meļos algu un darba stāžu at -
tiecībā pret vidējiem platuma 
gradiem rēķināja kā viens pret 
četri. Tas bija stimuls brīvajiem 
cilvēkiem kavēties smagajos laika 
un darba apstākļos. 

Abi brāļi bija komunikabli vī -
riņi priekšpensijas gados, pie 
kuŗiem šad tad iegāju ciemos, lai 
uzpīpētu. Neparasti, vai ne? Sā -
kās tas viss ļoti vienkārši. Kādā 
reizē, kad viesojos viņu jumtis-
tabiņā, viens no brāļiem man 
pajautāja: „Puika, uzpīpēt ne  gri-
bi?” – „??” – „Jā, jā, uzpīpēt!” Ne -
kad neviens no pieaugušajiem 

– riebums –, nenotika. Dūmus 
tūlīt pūtu laukā. Varbūt, ja veči 
pateiktu, lai ievelku dziļāk, rastos 
attiecīgā nelāgā sajūta, un pīpē-
šanai tad tiktu pielikts punkts. 

„Skola” rokā un pašapziņa – 
„Es jau esmu gandrīz liels, es 
pīpēju!” – manā apaļajā galviņā it 
stabila. Vēlāk, šad tad, zinot, ka 
papirosus iesāktā paciņā neviens 
neskaita, nočiepu pa kādam pī -
pim no tēva un aizgāju tālāk 
tundrā uzpīpēt. Diezgan bieži, 

traucēja cits citam, nevis radoši 
strādāja. Man vajadzēja atskai-
tīties par skolā pavadīto dienu, 
ko arī apzinīgi darīju, noklusējot 
dažādus negadījumus vai nerāt-
nības, kuŗu aktīvs dalībnieks 
biju. Ja mums būtu dienas grā-
matas, tad viss nāktu gaismā 
ag rāk. Bet tā – šie nedarbi sa -
krājās, mammu izsauca uz skolas 
„sarkano paklāju”, un pēc tam 
siksna, tēva stingrās rokas vadīta, 
dancoja pa manu pliko dibenu, 
un es skaļi un žēlabaini kārtējo 
reizi solījos laboties. 

Parasti, atnācis no skolas, pa -
ēdu pusdienas un devos uz veika-
liem vai tirgu iepirkties. Tai laikā 
Vorkuta kā stratēģiskās izejvielas – 
ogļu – piegādātāja atradās ap  gā-
des zonas augstākajā katēgorijā. 
Veikalos netrūka nekā. Pērc, ko 
gribi, tikai maksā! Gaļa, maize, 
desas, šķiņķi, siers, sviests, cu -
kurs, konfektes. Veikalu plaukti, 
salīdzinot ar Amūras nabadzību, 
vai lūza no pārpilnības. Pie katra 
veikala dirnēja pa ubagam. Ubagi 
bija Vorkutas neatņemama sastāv  -
daļa. Pie lielā veikala „strādāja” 
vīrs, kuŗam nebija plaukstu un 
pēdu, pie piena veikala – tips bez 
rokas. Tirgus vārtu priekšā sēdēja 
čigāniete, kas pelnīja iztiku, de -
monstrēdama savu slimo meitu 
un zīlējot. Uz centrālās ielas un 
parkā arī tupēja pa kādam iztikas 
lūdzējam. Dažreiz es viņu cepurēs 
iemetu pa kādai kapeikai. Vēlāk, 
kad redzēju, ka šī naudiņa pār-
vēr tās gradīgā šķidrumā, kuŗš tika 
saliets izslāpušajās rīklēs, vairs 
viņiem neziedoju ne kapeikas. 

Pēcpusdienās pārradās tētis 
no darba zonā, paēda un nolikās 
diendusā. Pēc atpūtas, pirms 
do  ties uz leļļu darbnīcu, tēvs 
ķērās pie manis. Kā jau agrāk 
minēju, no Latvijas uz Vorkutu 
bija at  ceļojusi „Singer” šuj ma-
šīna. Tai pakā tika atsūtīts ne 
tikai šis technikas brīnums, tur 
atradās arī vecāsmātes adījumi 
– cimdi un zeķes, kā arī grā-
matas. Viena no tām manā 
atmiņā palika uz visu mūžu. 
Zilganos vākos, uz  raksts – Val-
dis „Staburaga bērni”. Šie bērni 
tad nu kļuva par maniem gal-
venajiem mocītājiem Vorkutā. 
Gandrīz katru vakaru, kamēr 
tētis gatavojās darbiem teātrī, 
man vajadzēja skaļi nolasīt 
vienu nodaļu no šī darba. Gal-
venie grā  matas varoņi Jancis 
un Marčs kļuva par maniem 
tālo ziemeļu līdzbiedriem visu 
gaŗo ziemu. Dusmojos un puņ-
ķojos, taču la  sīju šo svešās dzī-
ves aprakstu, un tēvs ar mammu 
apmierināti klausījās.

tumsā vismaz manī neradīja 
nekādas depresīvas sajūtas. Bija 
viss, aukstums, sniega vētras, 
tādas, ka uz ielas tuvāko laternas 
stabu knapi varēja saskatīt. Bet 
iestājās arī tāds laika periods, kad 
aiz brīnumiem atkārās žoklis un 
aizmirsās viss pasaulē. Tās bija 
ziemeļblāzmas. Parasti ziemeļ-
blāzma apspīdēja bezgalīgo tun-
dras līdzenumu bezmākoņu auk-
stajā bezvēja periodā. Zvaigznes 
tai laikā tik tiešām līdzīgas sudraba 
nagliņām, kas iedzītas tumšajā 
debesu kupolā. Klusums ir tāds, 
ka ausis džinkst, un pēkšņi ne no 
šā, ne no tā sākās gaismu rotaļa 
tur augšā pie zvaigznēm. Vienā 
momentā no apvāršņa līdz apvār-
snim debesis iekrāsojas visās va -
ravīksnes krāsās, sākot no gaiši 
zaļas līdz tumši violetai. Viss lē  nām 
kustas, krāsas mainās nepār-
traukti, atgādinot milzīgu teātŗa 
priekškaru, kuŗš izgaismots ne -
skaitāmiem daudzkrāsu prožek-
toriem. Veŗoties šajā debesu 
gaismu rotaļā, cilvēks apjauž savu 
niecību un tai pašā laikā arī 
spēku, jo taču ir dabas valdnieks, 
kā mums toreiz mācīja skola un 
avīze „Pravda”. Vēlāk, kad lasīju 
Džeka Londona stāstus par skar-
bajiem ziemeļiem vai skatīju ame -
rikāņu gleznotāja Rokvela Kenta 
darbu reprodukcijas, va  rēju pats 
sev lepni teikt, ka tajos platuma 
grados esmu dzīvojis un visu to 
krāšņumu redzējis savām acīm. 

Uz mūsu ielas, tikai dažus 
kvartālus atstatu, dzīvoja divi 
brāļi – Andrejs un Pēteris. Arī 
viņus, kā jau polītiski neuztica-
mus, vēl nelaida uz mājām. 
Bračkas šo laiku izmantoja, lai 
nopelnītu sev normālas pensijas. 

tādu piedāvājumu man nebija 
izteicis. Biju pietiekami vērojis, 
kā pīpē lielākie puikas un iz  tē-
lojies, kā tas būs, kad pats sprau-
dīšu zobos pirmo papirosu. Bet 
uzpīpēt tā... pa īstam... „Gribu...” 
– „Tad še, ņem!” – viens no brā-
ļiem pasniedza „Priboj” paciņu. 
„Priboj” bija padomijas lētākie 
papirosi. Tālāk sekoja „Sever” – 
tos pīpēja tētis, tad „Belomor 
kanal” un vislepnākie – „Kazbek”, 
kuŗus lietoja tā laika „augstākās” 

sabiedrības dāmas, tādas, kā re -
žisore Utjehina. Zināju tak, ka 
tas, ko tagad man piedāvā, ir 
grēks, taču vilinājums stāvēja 
pāri visam. 

„Bet vai jūs tētim un mammai 
neteiksiet?” – „Nē, ko tu! Mēs taču 
esam goda vīri! Ņem!” Pa  ņēmu 
savā mūžā pirmo papirosu un 
aizkūpināju. Nekas tāds, no kā 
rastos sajūsma vai pilnīgi otrādi 

no skolas nākot, uzkāpu pie 
drau giem Andreja un Pēteŗa, lai 
parunātos par dzīvi, pie reizes 
uzvelkot kuplu dūmu.

Mājās pēc skolas parasti mani 
sagaidīja mamma, kuŗa kostīmus 
lellēm piegrieza, konstruēja un 
šuva mūsu mazajā istabiņā. 
Teātŗa darbnīcas šaurībā to ne -
varēja veikt, jo tur dienas vidū 
bija īsta „bābele”, kur visi vairāk 
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Nacionālajā teātrī pēc izrādes "Parīzes Dievmātes katedrāle" kopā 
ar aktieri Mārci Maņjakovu

Rīgas mozaīka
(Turpināts no 1. lpp.)
Alberts Legzdiņš
(1. turpinājums)

Lady Taxi
Visiem Rīgas apmeklētājiem 

silti iesaku braukt ar Lady Taxi – 
šoferītes laipnas, precīzas un lab-
prāt ielaižas sarunās. Lielākoties 
latvietes vai krievietes, kas labi 
runā latviski. Tā kā ar vairākām 
no viņām jau tiku braucis ne 
reizi vien, sarunas ritēja kā se -
niem paziņām. Uzkrītoši gan tas, 
ka reti kāds Latvijā man pajautā 
par tā saukto „veco trimdu” – var-
 būt tas vēl no padomju laikiem, 
kad vecāki mācīja bērnus nebūt 
pārāk ziņkārīgiem? 

Tai pašā Sieviešdienas, 8. marta, 
rītā man laimējās braukt ar šo -
ferīti vārdā Skaidrīte. Pēc brau-
ciena, ko pavadījām tiešām jau-
kās sarunās, neskopojos ar pie-
klājīgu dzeŗamnaudu un uz  spie-
du buču uz vaiga, piemetinot, ka 
tā simboliski visām Skaidrītēm, 
jo manis paša Skaidrīte tobrīd 
jau lidinājās virs okeana. 

Par zirga gaļu
Mūsu ciemošanās laikā Latvijā 

lielu satraukumu bija izsaukusi 
zirga gaļa, ko atraduši gaļas kon-
servos. Avīzes pilnas ar izskaid-
rojumiem un paskaidrojumiem. 
Kroni visam uzlika karikatūra 
kādā Rīgas laikrakstā – veikala 
letē maltās gaļas kaudze izgrez-
nota ar četriem maziem paka-
viņiem... Tai pašā dienā no mana 
ledusskapja izlidoja laukā gan 
Rēzeknes kombināta „mūzi-
kantu” gaļa, gan „tūristu bro-
kastis”, gan iecienītā doktordesa. 
Kļuvu par pseudoveģetārieti un 

ēdu tikai cieti novārītas olas, 
Baltijas jūras šprotes, ķilavas un 
uzdzēru Melno balzamu. Atce-
rējos – reiz kaŗa laikā ēdu ve -
cāsmātes taisīto „falšo zaķi”, kas 
tiešām bija falšs visās nozīmēs. 
Dažādas virces nespēja noslēpt 
tādu kā mazliet sviedrainu zeķu 
aromātu, kas nāk no veciem, 
nodzītiem zirgiem...
Par jauno grāmatu 

un Dziesmu 
svētkiem

Nav viegli atrast jel vienu brīvu 
brīdi mūsu Rīgas maratona ka -
lendārā, tomēr daudzas stundas 
kopā ar Armandu un Loriju 
pavadām izdevniecībā Musica 
Baltica pie tās vadītājas Solvitas 
Sējānes. Top mūsu 50 gadu darba 
rezultāts – grāmata „Heilali un 
citas Piecīšu dziesmas”. Tajā sako-
potas kādas 120 dziesmas ar 
notīm un tekstiem, turklāt visu 
laiku labākos „Heilalī” pantiņus 
illustrējusi Gaŗezera „galma 
gleznotāja” Linda Treija.

Izmantošu izdevību pateikties 
PBLA un ALA Kultūras fondam 
par financiālo atbalstu un mūsu 
Laikam – par informātīvo! Ce  ram, 
ka grāmata pie lasītājiem nonāks 
ap Dziesmu svētku laiku.

Žēl, ka paši nevarēsim šos 
svētkus Rīgā baudīt. Īstenībā jau 
mūsu gadagājumam tā piepūle 
arī var būt par lielu, turklāt jā -
taupa spēki Dziesmu svētki Ha -
miltonā. Bet tiem, kas pošas uz 
Rīgu, iesaku jau tagad sākt tre -
nēties – skriet minimaratonus, 
vingrot un arī veselīgi ēst (tikai ne 
gaļas konservus!) Un vēl vēlos at -
gādināt, ka Rīgā Statoil degvielas 
stacijās kafijas stendā var nopirkt 

minipīrādziņus, nu tādus, ap  mē-
 ram divu kodienu lielumā, cena – 
tikai 10 santimu. Pāris duču tādas 
latviskas spēk barības palīdzēs iz -
turēt stumdī šanos, grūstīšanos un 
„buchnī šanos” ar elkoņiem, ko labi 
pie  kopj tie, kam rietumnieciskas 
pieklājības formas vēl nav pie  li-
pušas. Tā stiprināti, jūs izturēsit 
Dziesmu svētku koncertus un 
uzvedumus ar visām piedevām. 

nevar teikt, ka brīvprātīgi zie-
dotāji Latvijā ir retums. Jāpiezīmē, 
ka visi dziedātāji ir gados jauni – 
tā ap divdesmit „ar astīti”. Ener-
ģiski, jo svarīgas nav tikai vokālās 
dotības, bet saskaņotu kustību 
prasme arī.

Raidījuma beigās uz skatuves 
parādās... Armands un Lorija 
(jaunā kleitā) un kopā ar vismaz 
simt koristiem nodzied „Es zinu, 

Tikai tad Otrā pasaules kaŗa 
traģēdija būs beigusies.

Banketa turpinājumā Baltie-
šu-amerikaņu brīvības līgas 
prezidents Pavlovskis un vice-
prezidente Andžela Nelsa (An -
gela Nelsas) pasniedza Brīvības 

līgas Brīvības balvu Marium 
Markevičum (Marius Marke-
vicius). Ceremonijā Nelsa iz -
klāstīja Markevičus dzīvi un 
pieredzi, kamēr Pavlovskis pa -
stāstīja par filmas tematu un 
lomu cīņā par Lietuvas un citu 

Baltijas valstu brīvību.
Viņš norādīja, ka filma ir 

iespaidīgs ierocis cīņā par brī-
vību un raksturoja to kā vēsturi 
par lietuviešu basketbolistu ceļu 
no Olimpiskām spēlēm Korejā 
uz uzvaru Barselonas Olimpiadā. 

Markevičus filmas stāstā ļoti 
prasmīgi, meistarīgi un iedves-
mīgi iepinis lietuviešu basket-
bolistu pretestību Padomju Sa -
vienības piespiestai pārkrievo-
šanai un viņu centienus atbal  -
stīt Lietuvas brīvību un ne  at-
karību. Pavlovskis pieminēja, 
ka Holivudas filmu laikraksts 
Variety raksturoja filmu kā cīņu 
starp Dāvidu un Goliatu. Filmā 
tiek pieminētas Baltijas valstis.

Lai iepazīstinātu viesus ar fil-
mas raksturu un tematu, pēc 
balvas pasniegšanas tika parā-
dītas filmas pirmās 12 minūtes. 
Sižetā varēja redzēt un dzirdēt 
ne tikai pašus basketbolistus, 
bet arī iespaidīgus skatus par 
Padomju okupāciju.

Filmas izrādei sekoja ASV 
tautas pārstāvju nama pārstāvja 
Adama Šifa uzruna. Viņa vēlē-
šanu apgabals (28. apgabals) 
atrodas Dienvidkalifornijā bla-
kus Losandželosas pilsētai. Viņš 
tika ievēlēts 2000. gadā. Pašreiz 
viņš ir Tautas pārstāvju nama 
nozīmīgās Līdzekļu piešķir-
šanas komitejas (Appropiation 
Committee) loceklis. Viņa ap  akš   -
komiteja piešķiŗ līdzekļus ār -
zemju valdībām un militā  riem 
spēkiem. Baltijas valstis ir sa -
ņēmušas atbalstu no šīs ko  -
mitejas. Viņš ir arī Izlūkošanas 
(Permanent Select Committee on 
Intelligence) komitejas loceklis.

Šifa vecvecāki dzimuši Lie-

tuvā. 1902. gadā viņi izceļoja uz 
Angliju un divus gadus vēlāk 
ieradās Amerikā. 1992. gadā Šifs 
apmeklēja Latviju un Lie tuvu.

Savā polītiskajā runā Šifs 
minēja ASV pozitīvo nostāju 
pret Baltijas valstīm. Galve-
nokārt viņš runāja par Baltijas 
valstu attiecībām un vēsturi ar 
Krieviju un par krievu aplamo 
nostāju pret Baltijas valstīm, 
Baltijas valstu upuŗiem un cie -
šanām Padomju režīmā. Runas 
svarīgākais punkts bija, ka viņš 
saprot Baltijas nāciju vēsturi un 
pašreizējās attiecības un prob-
lēmas ar Krieviju. Šifs arī iemi-
nējās, ka viņu apmeklē arī ASV 
krievu imigranti. Pēc runas viņš 
palika kādu laiku zālē, lai at -
bildētu uz jautājumiem.

Banketu kuplināja lietuviešu 
dziesmu ansamblis Draugi – 25 
cilvēki, kas dziedāja lietuviešu, 
igauņu un latviešu tautasdzies-
mas. Latviešus ansamblis pa -
cienāja ar ,,Kur tu teci, gailīti 
manu”. Dziesma latviešus sa -
jūsmināja, un viņi enerģiski 
dziedāja korim līdz.

Banketa zāli sakārtoja un 
dekorēja direktori Teodors Li -
lienšteins un Ivars Mičulis. 
Viesu kopdziedāšanā četru val-
stu himnas pie klavierēm pa -
vadīja Laura Mičule. Par uzko-
dām un vakariņām gādāja lie-
tuvietes Antanina Uidukis un 
Laima Leiko.

„Koŗu kari”
Televīzijas raidījums ar šādu 

nosaukumu ilgst vairāk nekā trīs 
stundas, un tajā piedalās septiņi 
koŗi no dažādiem Latvijas no -
vadiem. Žūrijā – trīs pazīstami 
mūzikas speciālisti. Līdzīgi kā 
šovā America has talant ik nedēļu 
vienam korim sacensība jāpamet. 
Septītajā nedēļā kronēs uzva rē-
tāju, un tas saņems balvā 10 000 
eiro. Jau tagad koŗi apsolījuši 
naudu ziedot baznīcām, Bērnu 
slimnīcai, Zaļo kustībai. Nu vairs 

ka mēs vēlreiz satiksimies”. Ska-
tītāji dzied līdzi un vicina ie  slēg-
tus kabatas tālruņus – ņirb gais-
miņas, un es domāju, ka nevar 
iedomāties labāku izskaņu Pie-
cīšu nedēļai Rīgā. Traucē tikai 
šova vadītājas pārlieku drūmais 
pareģojums, ka „Piecīši nekad 
vairs neuzstāsies...”. Tā vien 
gribējās viņai iečukstēt ausī: 
„Nekad nesaki nekad”!

Armands paziņo, ka abi Či -
kāgas latviešu koŗi būs Dziesmu 
svētkos, un šo ziņu publika sveic 
ar sirsnīgiem aplausiem. 

No atsauksmēm par 
4. aprīlī publicēto 
Alberta Legzdiņa 
interviju „Ja būšu 
letiņš, tas būs kaut 

kas” „Latvijas Avīzē”
Marija: „Īsi un kodolīgi. Pal-

dies, Jums, Legzdiņa kungs, par 
to, ko esat darījis Latvijai un tau-
tai. Vērtējums izcili pareizs un 
godīgs, lai tālu nepilnīgs, jo Lat-
vija ir pamesta, apsmieta, paze-
mota no 1990. gada 4. maija 
līdz šai dienai. Visas valdības ir 
sodāmas kopā.”

Legzdiņa kungam: „Nevaru 
Jums piekrist par to, kas notiek 
Latvijā. Dzīvoju ārpus Rīgas un 
redzu daudz pārmaiņu. Daudz 
kas ir labs. Jums nav pilnas 
informācijas, kas te notiek. Jūs 
tomēr esat no citas pasaules.”

Ojārs: „Manas meitas kristībās 
1968. gada pavasarī klausījāmies 
Jūsu priekšnesumus, ierakstītus 
no darba biedra magnetofona 
lentē. Nepagāja ne 20 gadu, un 
gan mākslīgais sniegs, gan citi 
jūsu pareģojumi piepildījās. Vien-
mēr esmu ar patiku klausījies 
Jūsu priekšnesumus. Paldies 
Jums par to. Arī mana krustmāte 
dzīvoja ASV, un ciema reizēs 
izjutām attiecīgo dienestu uz -
manību. Bet šodien man ir 
kauns par mūsu dižvīru uz -
vedību un attieksmi pret savu 
tautu un valsti. Tiek darīts viss, 
lai mēs ar pateicību atgrieztos 
Sibirijas lēģeros.”

Ješka: „Cepuri nost un ar kā -
jām pa virsu šā vīra priekšā!!!”

(Turpinājums sekos)     

(Turpināts no 1. lpp.)
Baltiešu-amerikāņu Brīvības līgas apbalvošanas bankets

BAFL valdes locekļi kopā ar kongresmeni Adamu Šifu un Brīvības balvas laureātu Marius 
Markevicius. No kreisas: direktors Teodors Liliensteins, vice prezidents Dr. Hendrik Lisment, 
Brīvības balvas laureāts Marius Markevicius, prezidents Valdis Pavlovskis, kasieris Tālivaldis Paegle, 
kongresa pārstāvis Adams Šifs direktors un Baltic Bulletin redaktors Imants Leitis, galvenā vice 
prezidente Andžela Nelsas, vice prezidents Ivars Mičuls, sekretāre Feliksa Baren, direktors Kestas 
Raividas, vice prezidente Marite Sepikas, finanču direktors Heino Nurmberg un direktors Aivars 
Jerumanis
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Pagājušo mēnesi Cēsīs, šai 
jaukajā Latvijas pilsētiņā, pie-
braucot pie dziļa sniega klāta 
priekšpagalma, Aleksandrs 
Grunte norādīja uz pieķēdētu 
dzeltenu suņuku ar skumjām 
acīm. „Tie ir tik priecīgi, kad 
viņiem pievērš uzmanību,” viņš 
teica par suni, kuŗš bija pielēcis 
kājās un sāka riet. „Reizēm 
izskatās, ka viņi gandrīz raud.” 

Vietējo, ārā piesieto un atstāto 
suņu nožēlojamais stāvoklis jau 
sen ir satraucis Gruntes kungu, 
technisko dokumentu tulko-
tāju. Janvārī viņš ieslēdza da -
toru un, iegājis tīmekļa vietnē 
ManaBalss.lv, radīja Parlamenta 
likumprojektu, lai šādu para -
dumu padarītu par likuma pār-
kāpumu Latvijā. „Es nekad ag -
rāk neesmu jaucies polītikā. Bet 
šoreiz tas bija ļoti viegli,” viņš 
teica.

Ar tīmekļa vietnes „Mana-
Balss” palīdzību viņam paveŗas 
iespēja redzēt, kā viņa priekš-
likumu Latvijas parlaments iz -
strādās par likumu. Pateicoties 
Parlamenta noteikumam, kas 
izdots drīz pēc vietnes „Mana-
Balss” atvēršanas 2011. gadā, 
tās iniciātīvas, kuŗas savāc 
10 000 parakstus no sešpadsmit-
gadīgiem un vecākiem pilso-
ņiem, Parlamentam ir jāizskata. 
Parakstus var vākt online, kur 
tos pārbauda, lietojot tos pašus 
darījumu kodus, ko latvieši lieto 
internetbankai.

Līdz šim Gruntes kunga 
priekšlikums ir savācis mazāk 
nekā 2 000 parakstus, tomēr 
viņš skatās optimistiski: ”Pat ja 
Parlaments to noraida vai ja tas 
neiegūst 10 tūkstošus parakstu, 
par panākumu jau varam uz -
skatīt šīs domas plašo iziešanu 
tautā.”

Pēc iesaistīšanās polītikā un 
uzticēšanās valdības institūcijām 
Latvija ieņem vienu no pēdējām 

Datorā paustas,
latviešu idejas var pārvērsties likumos

Jaunumi no Bostonas

P A R  L A T V I J U  A M E R I K A S  P R E S Ē

vietām Eiropas Savienībā. Vēl 
nesen valsts polītiku lielā mērā 
te kontrolēja saujiņa biznesa 
magnātu, kuŗi uzkrāja bagātību 
1990. gadu privātizācijas laikā 
un par kuŗiem runā, ka viņi 
izvēlējušies Latvijas iepriekšējo 
prezidentu slepenā tikšanās 
reizē zvērudārzā. 

Bet ManaBalss tagad izved 
Latviju Eiropas priekšplānā – 
kopā ar tām valstīm, kas pārceļ 
dažas polītiskās dalības formas 
uz internetu. Pērn Somija un 
Eiropas Komisija atvēra oficiālas 
tiešsaistes platformas pilsoņu 
iniciātīvām; un nesen Islandē 
dažas no izmaiņām jaunajā 
konstitūcijā tapa, pateicoties 
internetā paustām ļaužu masu 
vairākuma ierosmēm. 

Tīmekļa vietni ManaBalss ir 
apmeklējuši apmēram 600 000 
cilvēku, un 500 iniciātīvas ir 
uzklausītas. Līdz šim šīs iniciā-
tīvas ir saņēmušas mazliet vai rāk 
par 174 tūkstoši parakstu, bet 
septiņas ir sasniegušas 10 000 
slieksni. Divas idejas Parlaments 
ir iestrādājis likumā –  ka 
Parlamentam jāizskata Mana-
Balss pilsoņu iesniegtās un in -
ternetā atbalstītās un parakstītās 
idejas un ka valstij vajadzētu 
zināt vārdus beneficiāriem no 
ārzonas īpašumiem. Joprojām 
izskatīšanas stadijā Parlamentā 
ir vēl divi ManaBalss ierosi-
nājumi – viens par satiksmes 
likumu un otrs par to, kam būtu 
jāmaksā par hepatīta C ār  stē-
šanu.

Protams, daži priekšlikumi, 
tādi kā „Es vienkārši gribu labi 
dzīvot” vai „Atlaidīsim prezi-
dentu!” nekad netiek pāri jau 
pirmajiem ManaBalss šķēršļiem. 
„Latvijai vajadzētu iesniegt lū -
gumu ASV kļūt par to 51. štatu,” 
– šo ierosmi varbūt varētu darīt 
zināmu atklātībai, lai redzētu, 
ko ļaudis saka. Tā domā viens 

no šīs vietnes dibinātājiem 
Kristofs Blaus.

Parasti valdība rūpējas par 
jaunām infrastruktūrām inter-
netā, bet Latvija ir gājusi citu 
ceļu. Šo privāto tīmekļa vietni ir 
nodibinājuši 24 gadus vecais 
interneta antreprenieris Kris-
tofs Blaus un 25 gadus vecais 
Jānis Erts, agrākais reklāmas 
aģentūras darbinieks, kuŗš pa -
līdzēja noorganizēt viltotu me -
teorīta nosēšanos Latvijā 2009. 
gadā. (..)

ManaBalss uzsāka savu dar-
bību 2011. gada vasarā ar mil-
zīgu brīvdabas sarīkojumu „Ka  pu 
svētki oligarchiem”. „Mēs gri -
bam pateikt paldies oligarchiem, 
ka viņi palīdzēja mums saprast, 
ka mums kaut kas ir jādara 
pašiem savā labā,”teica Viesturs 
Dūle, kādreizējais TV satīriski 
polītisku programmu vadītājs, 

kuŗš palīdzēja izplānot šo noti-
kumu. 

Pēc ManaBalss vietnes atvēr-
šanas jaunais Parlaments – ar 
„no oligarchiem brīvu vairā ku-
mu”, kā to formulēja žurnāla Ir 
galvenā redaktore Nellija Loč-
mele – labprāt gribēja sadar-
boties. Pašreizējā Parlamenta 
spīkere Solvita Āboltiņa uz  -
rakstīja e-pastu: „Tas bija laiks, 
kad neticība valdībai un parla-
mentam sasniedza visaugstāko 
pakāpi; tāpēc šīs sabiedriskās 
platformas atvēršana bija lo -
ģiska. Manuprāt, ievērības cie-
nīgs ir fakts, ka aiz šīs iniciātīvas 
stāv galvenokārt jauni cilvēki, 
kuŗi gribēja dot taustāmu grū-
dienu likumdošanas procesam.”

Parlamenta loceklis no opo-
zīcijā esošā Saskaņas centra 
Boriss Cilevičs smējās par vietni 
ManaBalss: „Tas ir veids, kā likt 

ļaudīm izlādēt savas emocijas 
un nomierināties. Katrā ziņā, 
varas iestādes to neņems no -
pietni, un viņām tas nebūs 
svarīgi.” Taču citi tam nepiekrīt. 
„Bijušajās komūnistu zemēs 
viena no lielākajām problēmām 
ir tā, ka komūnisti mērķtiecīgi 
radīja tādu situāciju, kuŗā cil-
vēki neuzticējās cits citam, viņi 
nesadarbojās, viņi neticēja, ka 
individuāla iniciātīva varētu 
dot rezultātu,” teica likumde-
vēja Lolita Čigāne. ”Bija ļaudis, 
kas domāja, ka mūsu valsts 
himna ir pārāk drūma, un bija 
ierosme pēc priecīgākas him-
nas. Dažus manus kollēgas tas 
sadusmoja. Bet var taču diskutēt. 
Ja pilsoņi ir ieinteresēti, izteikt 
savas domas atļauj likums.” 

Publicēts The New York 
Times, 2013, 04,09

Savā neslavu ceļošā ķengu 
rakstā („Latvijas otrais uznā-
ciens”, 23. martā) Ričards Brod-
skis apgalvo, ka 16. marta de -
monstrācijas Rīgā dalībnieki un 
tās atbalstītāji nav nekas cits kā 
veci slepkavas – esesieši un viņu 
neonacistu draugi. Līdzīgas 
ap sūdzības jau gadiem ilgi ir 
nākušas no Maskavas un tās 
piekritējiem.

Šo apmelojumu un zākāšanas 
nolūks ir diskreditēt Baltijas 
tautas pasaules acīs. Šādas ap -
sūdzības joprojām nerimstīgi 
parādās Krievijas plašsaziņas 
līdzekļos un bieži tiek atkārtotas 
Rietumos.

Somu žurnālists un rakst  nieks 
Jukka Rislaki savā grāmatā 

VĒSTULE: Latvija neattaisnojami ir 
ienaidnieku saraksta augšgalā

„Latvijas lieta: dezinformācijas 
kampaņa pret mazu tautu” ir 
pētījis šīs apsūdzības un atdala 
dokumentētus vēstures faktus 
no meliem, maldiem un pus-
patiesībām. Viņa analize palīdz 
izskaidrot, kāpēc Latvija neat-
taisnojami un tomēr konsek-
venti sabiedriskās domas ap -
taujās tiek ierindota ienaid  -
nieku saraksta augšgalā. An  drejs 
Ezergailis, holokausta eru  dīts 
pētnieks, arī ir doku men   tējis šo 
falsifikāciju izcelsmi savā grā-
matā „Nacistu un padomju 
dezinformācija par holokaustu 
nacistu okupētajā Latvijā”. Šajās 
grāmatās nekādā ziņā nav ap -
strīdēta masveida iznīcināšana, 
nedz arī latviešu piedalīšanās tajā.

Esmu pārliecināts, ka Mr. 
Brodskis ir labas gribas ame ri-
kānis, kuŗš ir neatvairāmi pār-
ņemts ar šo lietu. Viņš pieder 
pie grupas „Pasaule bez nacis-
ma”, ko Krievijā 2010. gadā 
dibinājis Boriss Špigels, Russian 
Federation Council loceklis un 
World Congress of Russian Jewry 
galva. Es ceru, ka nākotnē 
Mr.Brodskis būs uzmanīgāks 
attiecībā uz to, ko viņš saka un 
dara, nevis kā papagailis mecha-
 niski atkārtos visu tādā garā, kā 
jau sācis Staļins un turpina 
šodienas Maskava. 

Māris Mantenieks
Medina, Ohaio

Vēstule publicēta
8. aprīlī, 2013 

Bostonā 25. martā notika 
Bostonas Sabiedrības foruma 
tikšanās, kas bija ļoti nozīmīgs 
sarīkojums Bostonas latviešu 
dzīvē. Tikšanās reizē piedalījās 
Ziedonis Barbaks, Bostonas 
latviešu sabiedrības “Stiprāki 
Kopā” vadītājs, Lilija Zobens, 
Latviešu Nacionālās padomes 
Lielbritānijā (LNPL) priekš-
sēde, Stephen Lea, Darbā iekār-
tošanas aģentūru licenzēšanas 
pārstāvis, Paul Kenny, Austrum-
vidienes stratēģiskās migrācijas 
partneŗattiecību komitejas 
priekšsēdis, Andy Fisher, Bos-
tonas pašvaldības Mājokļu, Ve -
selības un Sabiedrības labklā-
jības servisu departamenta 
vadītājs, kā arī pārstāvji no 
citām valsts un sabiedriskajām 
organizācijām. 

Sarunu degpunktā bija attie-
cības starp darba ņēmējiem un 
darba devējiem dārzkopības, 
lauksaimniecības, mežizstrādes, 
pārtikas ražošanas un vēžvei-

dīgo dzīvnieku ievākšanas in -
dus trijās. GLA pārstāvis tikša -
nās reizē pieņēma sūdzības no 
cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši 
nelikumības attiecībās ar darba 
aģentūrām. 

Visizplatītākie pārkāpumi ir 
krāpšana, neizmaksājot naudu 
par nostrādātajām stundām, 
atvelkot naudu (piemēram, ne  -
samērīgi lielus ceļa izdevumus), 
tādējādi izmaksājot zemāku 
algu nekā valsts noteiktas mini-
mālās algas. Un kas šķiet prā-
tam neaptveŗami, dzīvojot de -
mokratiskā valstī, –  piespiedu 
darbs, kas, pamatojoties uz S. 
Lea kunga teikto, ir ļoti plaši 
izplatīts pārkāpums. Proti, 
darba aģentūra sola cilvēkam 
darbu, bet patiesībā nodarbina 
cilvēku tikai dažas dienas ne -
dēļā, radot situāciju, kuŗā darba 
ņēmējs kļūst atkarīgs no darba 
iekārtošanas aģentūras, nespē -
jot nopelnīt pietiekami daudz 
naudas, lai nodrošinātu savu 

mobilitāti darba tirgū.
Pozitīva ir ziņa – ja darba 

ņēmējs sniedz liecību GLA no -

tošanas aģents var tikt saukts 
pie kriminālatbildības. Ir sva-
rīgi apzināties, ka darbinieki, 

No kreisās: S. Lea, A. Fisher, P. Kenny

teikumu izpildes virsniekam 
par nelikumībām darbā iekār-
tošanas aģentūrā, darba iekār-

kas strādājot izpilda darba 
devēja rīkojumus, kuŗi ir pret-
runā ar likumu, ir līdzvainīgi 

un dažos gadījumos var tikt 
saukti pie atbildības par likuma 
pārkāpumu. Tāpēc A. Fišera 
kungs iesaka iepazīties ar liku-
mu, zināt savas tiesības un 
pienākumus, jo to nezināšana 
neatbrīvo no atbildības.

Sanāksmes gaitā P. Kenney 
vērsa sanāksmes dalībnieku 
uzmanību uz iespējām apgūt 
angļu kā otro valodu, tādējādi 
veicinot sapratni starp dažādām 
sabiedrības grupām un pār stāv-
jiem. L. Zobenas ziņojums par 
Latvijas Izglītības un Zinātnes 
ministrijas sniegto financē jumu 
Latviešu Svētdienas skolām 
latviešu valodas un kultūras 
apguvei saņēma vispārēju at -
zinību.  Lielbritanijas pārstāvji 
lūkojas nākotnē ar cerībām 
rīkot kultūras apmaiņas pasā-
kumus, atsaucoties uz Bostonā 
jau veiksmīgi noritējušiem kul-
tūras pasākumiem. 

Kārlis Albergs
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Jūlija ar partneŗi Bostonas baletskolas mēģinājumu zālē

Jūlija ar savu Bostonas labvēli Sarmu Puriņu

Mūsu saruna notiek namā, kas 
atrodas netālu no Bostonas bale-
ta senlaicīgās, greznās ēkas bla-
kus ielā. Tā ir jaunuzceltā ultra-
modernā viesnīca Ritz Carlton.  
Brūnganos toņos ieturētajā pla-
šajā fuajē telpā ar mājīgi sprak-
šķošu kamīnu modernā dizaina 
valodā ir izvietotas lielas māla 
vāzes ar bērzu stumbriem, kuŗi 
saista skatienu ar balto tāss mē -
teli. „Re, bērzi mūs sveicina,” sa  ku 
Jūlijai pirms sākam ieskaņot sa -
runu par baletu. „Kad redzu bēr-
 zus, tad domāju par Latviju, tā ir 
laba zīme,” saku, meklējot kopīgu 
noti sarunas sākumam, jo pirmo 
reizi tiekos ar talantīgo balet-
dejotāju Jūliju Braueri no Rīgas.

Jūlija palūkojas uz bērziem, un 
kaut kas ļoti īsts un patiess nāk 
līdzi viņas teiktajam:

„Man bērzi ir Sibirija un tās 
zemes plašums. Sibirijā, Lejas Bu -
lānos, kur esmu uzaugusi lat-

Piedzimt ar dvēseli, kas dejo
Ar baletdejotāju Jūliju Braueri sarunājas Dace Micāne Zālīte

ir Bostonas baleta skola un kāds 
te ir bijis tavs studiju gads.

Bostonas baleta skola ir lieliska, 
ļoti labi paidagogi. Viņi dod ne 
tikai iespēju dejot, viņi dod ticību 
un spēku, ka ir jāstrādā, pašai par 
sevi jāatbild – ko tu dari un kā tu 
dari. Man bija jāpielāgojas viņu 
stilam, jo skolā ir Balančina stils, 
pašiem sava technika. Esmu mā -
cīta Rīgas Choreografijas skolā 
pēc krievu stila Vaganovas me -
todes. Man tagad jāpielāgo viņu 
stils savai dejas technikai. No 
sā kuma bija grūti. Centos tikt 
visam līdz, tad es arī dabūju trau-
mas, bet tikām galā.

Tu kriti?
Jā, es kritu, potītes lidoja pa 

gaisu. Mūsu mākslā nedrīkst sevi 
žēlot. Ja žēlosi, netiksi tālāk, par 

deju? Vai ir uzrakstīts priekšā, 
kas jādara, vai tev kāds māca 
kustību pēc kustības?

Paidagogi māca kustību pēc 
kustības, tad pēc nodarbības to 
visu var pierakstīt, lai neaizmirstu, 
bet mācoties mums viss uzreiz „jā -
uzķeŗ”, jāprot atcerēties, un tas 
prasa lielu koncentrēšanos. 

Vai ir kāda speciāla piruete, 
špagats vai  lēciens gaisā, žests, 
kas jauns, ko esi iemācījusies 
tieši šogad? 

Nākusi klāt ir technika, notiek 
nemitīga attīstība, nāk klāt tas, 
ka esmu izturējusi līdz galam, jo 
visu laiku bija jāstrādā, lai ne  pa -
zaudētu to, ko esmu iemācī ju sies.

Tev ir bijis daudz labu cilvēku, 
kas atbalstījuši studijas Bostonā.

Es gribu pateikt lielu paldies 
Bostonas Latviešu fondam, ka 
viņi mani ir atbalstījuši. Pateicos 
visiem atbalstītājiem, kas lasīja par 
mani un sniedza atbalstu ar Sarmas 
Puriņas starpniecību. Pro tams, arī 
pašai Sarmai Puriņai, pie viņas es 
dzīvoju mācību laikā, un viņas 
ģimenei liels paldies. Esmu pa -
teicīga cilvēkiem no Va  šingtonas, 
arī viņi mani nav aiz  mirsuši un 
joprojām atbalsta vēl līdz šo  die-
nai. Liels mans atbal stītājs ir 
Kārlis Ķirsis. Viņš mani atbalsta 
jau divus gadus gan Va  šingtonā, 
gan Bostonā. Paldies visiem!

Kādi ir tavi nākotnes nodomi?
Mani mērķi ir saistīti ar baletu! 

Tieši kādu stundu pirms mūsu 
tikšanās es saņēmu ziņu no Ņu -
jorkas, ka esmu izturējusi atlasi 
un varu piedalīties Valentīnas 
Kozlovas Starptautiskajā baleta 
konkursā (Valentina Kozlova In -
ter national Ballet Competition), 
kas norisināsies šovasar no 27. 
līdz 30. jūnijam. Būs jāstrādā, un 
man tas būs ļoti liels izaicinājums. 
Agrāk, kad piedalījos konkursos, 
mani sagatavoja skolotāja Indra 
Lapšina, šobrīd esmu viena pati 
šī izaicinājuma priekšā, un tas 
nozīmē, ka pārbaudu pati sevi

Kam tu tici, kas ir tavi spēka 
punkti, tavs kredo?

Mans vismīļākais teiciens ir: 
“Nekas nav neiespējams,” – tas ir 
mans kredo – tikai trīs vārdi. 
Kādreiz ir brīži, kad gribas pado-
ties un rokas nolaižas, bet tad es 
paskatos, cik daudz jau ir pa -
darīts,un nākas atzīt, ka nedrīkst 
padoties, ka ir jāturas līmenī. 

Vai tev ir kāda mīļākā baleta 
loma, ko tu vēlētos dejot?

Loma, ko vēlētos nodejot, ir 
Žizele. Tas ir tas augtsākais, ko es 
gribētu. Šajā lomā ir vajadzīga ne 
tikai māksla un technika, tajā var 
parādīt savu artistiskumu. Žizelei 
ir jābūt priecīgai, tad jāsajūk prātā, 
jāpauž mīlestība pret partneri.

Kāda loma tavā dzīvē ir Lat-
vijai?

Šobrīd es otro gadu atrodos 
ASV, man Latvija ir mājas. Esmu 
sapratusi,  ka nav tā, ka mākslā es 
visu daru tikai savā vārdā. Dzī -
vojot te, man cilvēki jautā, no 
kurienes es esmu. Tad ar lepnu-
mu saku – no Latvijas. Es izjūtu 
piederību Latvijai, jo esmu bei-
gusi Rīgas Choreografijas vidus-
skolu. Cilvēki mani pamana, dod 
man vēl nebijušas iespējas, tad 
arī es saprotu, ka pārstāvu savu 
Rīgu, savu valsti. Mūsu valsts ir 
maziņa, bet mēs varam daudz ko 
sasniegt!

Rīgas baletskolas skolotāji 
droši vien ļoti priecājas par to, 
ko tu dari?

Protams, priecājas, ja viņu 
audzēkņi gūst panākumus.

niekiem, dod daudz. Svarīgi ir ne 
tikai sadzirdēt mūziku, bet iejus-
ties, nevis dejot pie mūzikas, bet 
savienoties ar mūziku. Plūstoši 
dzīvot mūzikā, kā pārī ar to. Mū -
zika dejotājam pasaka priekšā 
atveidojamo raksturu. Baletde jo-
tājs un mūzika – uz skatuves mēs 
ejam kopīgi, sadevušies rokās.

Kā tu domā, vai  esi jau pie -
dzimusi ar dejojošu dvēseli?

Daudzi skolotāji arī Amerikā 
man saka, ka man dejojot dvē-
sele dzied līdzi, laikam tā ir… 
Atskatoties, ko esmu piedzīvojusi 
savos gados, es esmu sapratusi – 
tā ir Dieva dāvana, kas man dota, 
– mana dzīve. Visam, ko esmu 
sasniegusi, saprotu, Dieviņš ir 
stāvējis klāt un palīdzējis, Viņš 
nav mani pametis. Un par to es 
esmu bezgala pateicīga.

Jūlija, ko tu gribētu cilvēkiem 
pateikt – ne kustībās, bet šoreiz 
vārdos?

Cilvēkiem es gribētu teikt, lai 
viņi notic sev. Un, ja kāds domā, 
ka viss ir jau pagalam vai kaut 
kas neizdosies, tas nenozīmē, ka 
jānolaiž rokas, vajag tikai mirkli 
pasēdēt, visu apdomāt. Tad sa -
ņemties un iet uz priekšu. Ticēt 
brīnumiem, jo brīnumi  īstenībā 
notiek. Un arī nebaidīties – iet, 
riskēt un darīt!

Ja arī kādreiz kas neizdodas, 
tas nozīmē nevis beigas, bet gan 
tikai to, ka kaut kur citur paveik-
sies. Nelaimīgu beigu nav, vien-
mēr viss beidzas labi! Vajag ticēt 
labajam. 

Lai viss tev, Jūlija, izdodas, jo 
tevi vada zelta pārliecība, kas 
ieslēgta trīs vārdos – „viss ir 
iespējams’’! Lai kādā kalnā tu 
kāptu, lai pietiek spēka sasniegt 
virsotni! Lai tu nodejo vis brī-
nišķīgākās dejas un lomas, ne -
sot prieku saviem skatītājiem 
un mūsu tautai! 

Mazā meitenīte no Sibirijas 
Lejas Bulānas latviešu ciema, 
kuŗa savās skatuves gaitās pa -

Aicinājums ziedot talantīgās baletdejotājas 
Jūlijas Braueres (Yuliya Brauer) fondam!

Priecājamies visi par Jūlijas panākumiem un iespēju 
piedalīties Valentinas Kozlovas Starptautiskajā baleta 
konkursā (International Ballet Competition) Ņujorkā! Tas ir 
konkurss ar augstu prestižu baleta profesionāļu vidū. Žūrijā 
būs arī Michails Barišņikovs.  Jūliju gaida brauciens uz Rīgu, 
lai pagarinātu uzturēšanās atļauju ASV, kas nepieciešama, lai 
varētu  piedalīties konkursā. 
Būs izdevumi – lidojums uz Rīgu un atpakaļ, maksa par 
dalību  konkursā, brauciens no Bostonas uz Ņujorku, trīs 
naktis viesnīcā, profesionāli sagatavotas fotografijas, vairāki 
pāŗi baleta kurpju utt. Varbūt noderēs kāds kukulītis rupj-
maizes. Jūlija  visu šo gadu ir pamatīgi strādājusi, daudz 
iemācījusies, dejojusi Bostonas baleta uzvedumos. Tomēr 
bez financiāla atbalsta Jūlija nevarēs piedalīties šajā izcilajā 
konkursā. 

Lūdzu palīdzēt Jūlijai, sūtot savus ziedojumus: Yuliya 
Brauer Fund c/o Sarma Purins, 14 Saxon Road, MA 

02461. Konkurss notiek jūnija beigās.  

viešu ciemā, kad  svinējām Jāņus, 
mājās tieši pie vārtiem mēs likām 
bērzus, vakarā dedzinājām lielus 
ugunskurus, un vēl pa dienu, tas 
gan vairāk attiecas uz jauniešiem, 
mēs aplējām cits citu ar ūdeni. 
Protams, gājām uz upi peldēties. 

vienu pakāpienu augstāk. Ir jā -
strādā, ir jāiet cauri sviedriem, 
asarām un kritieniem, cauri visam.

Kādas ir tavas ikdienas mā -
cības šai skolā? Vai jūs visi sēžat 
solos un pēc tam dejojat?

Mums nav nekādas sēdēšanas, 

Lielajiem bija alus, mēs ēdām 
sieru. To es atceros no Sibirijas 
laikiem, tieši tas man saistās ar 
bērziem. Es Sibirijā nodzīvoju 
līdz desmit gadu vecumam...

Jūs līgojāt arī?
Jā, mēs dziedājām dziesmas ar 

līgo... līgo (Jūlija iedzied līgotni).
Tagad tu esi Bostonā. Pēc ne -

pilnas stundas sāksies izrāde 
„Apburtā pricese’’, kur tu dejo 
Adītājas raksturlomu. Tu varētu 
Laika lasītājiem pastāstīt, kāda 

pierakstīšanas. Uzreiz ejam zālē 
un dejojam. Protams, sākumā ir 
jāiesilda muskuļi. Katra diena 
sākas desmitos no rīta, strādājam  
līdz četriem pēcpusdienā, vēlāk, 
līdz sešiem vakarā, ir mēģinājumi 
ar Bostonas baleta kompaniju. Ir 
arī dažreiz teorijas stundas, tās 
notiek reizi mēnesī. Mācāmies 
klasiskās, modernās dejas, rak-
sturdejas, pas de deux (duetus ar 
partneri), variācijas (solo dejas).

Pēc kāda principa tu iestudē 

Vai skatītāju klātiene tevi 
iedvesmo vai traucē?

Dejotājs uz skatuves nedomā 
par sevi, viņš ir lomā. Dejotājs 
dejo, lai skatītājs baudītu to, ko 
viņš redz. Skatītāji atnāk uz ba -
letu, lai atpūstos dvēseliski, viņi 
atnāk priecāties, iegūt ko skaistu. 
Mums ir svarīgi, lai skatītājs iz -
ietu no zāles ar piedzīvotu brī -
numa izjūtu, ar siltumu. 

Kādas ir tavas attiecības ar 
mūziku un orķestri?

Mūzika mums, baleta māksli-

Tev ir tik daudz ieceŗu, plānu, 
tu meklē jaunus pārbaudīju-
mus, jūnijā piedalīsies baleta 
konkursā, kam ir augsts prestižs, 
tev ir lieli mērķi. Kāpēc tu dejo?

Es jau dejoju, kopš sāku rāpot;  
bērnībā es visu laiku dejoju. Cil-
vēki pamanīja, ka meitenītei patīk 
dejot. Man tas ir no dzimšanas. 
Grūti atbildēt, kāpēc dejoju. Dejā 
ir mana dzīve, tas viss ir šeit – pie 
sirds (Jūlija patiesi uzliek savu 
graciozo roku uz krūtīm). Man 
šobrīd ir ļoti grūti iedomāties, ko 
es darītu, ja nedejotu, dejošana 
man aizņem visu dzīvi.

saulē līdzi nes Rīgas un Latvijas 
vārdu, šovakar mirdzēs balet-
dejotāju ansamblī. Skatoties 
izrādi, es viņu pazīstu, – tās ir 
meitenes graciozās rokas, mir-
dzoši baltas un līganas, – tās 
gan lūdz, gan dejo, gan skumst, 
gan līksmo. Bezgala daudz vēs-
tījošas. Ikreiz, kad es skatīšos 
uz bērziem, man būs jādomā 
par Jūliju Braueri un par to, lai 
viņa sasniedz savu zvaigzni 
baletmākslā.
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(Turpinājums 10. lpp.)

Valsts prezidents Klīvlandē
Vizītes laikā ASV LatvijasValsts 

prezidents Andris Bērziņš 15. ap   -
rīlī tikās ar Klīvlandes latviešu 
biedrības pārstāvjiem, lai ap  spries-
 tu ārzemēs dzīvojošo lat  viešu sa  -
dzīves un kultūras ak   tuālitātes. 
Klīv landes latviešu bied  rības pār-
stāvji sarunas laikā prezidentu in  -
formēja, kā šobrīd latvieši dzīvo 
dažādās ASV pilsētās - sabiedris-
kās dzīves aktīvitāte pēdējo gadu 
laikā strauji samazinājusies un 
patiesi dzīva latviešu kopdarbība 
ir tikai dažos centros.

Biedrības pārstāvji uzsvēra, ka 
daudzi ārvalstīs dzīvojošie aici-
nā jumu atgriezties uz dzīvi Lat-
vijā apsveŗ kā būtisku iespēju. 
Tomēr esot daudz problēmu cil-
vēkiem, kuŗi to tiešām mēģina 
darīt. Piemēram viņi minēja iz  -
glī tību, kas nav gatava ārzemēs 
augušam bērnam sniegt zinā ša-
nas, – nav sistēmiska piedāvāju-
ma, kā skolotājiem šos jauniešus 
mācīt.

Valsts prezidents pauda prieku 
par latviešiem, kuŗi izrāda iniciā-
tīvu atgriezties Latvijā, un uz -
svēra, ka ir būtiski izmantot viņu 
uzkrātās zināšanas un pieredzi, 
lai veiksmīgi veidotu sadarbību 
ārvalstīs.

*
Latvijas Valsts prezidents An - 

d ris Bērziņš nosūtījis līdzjutības 
apliecinājumus ASV preziden-
tam Barakam Obamam saistībā 
ar sprādzieniem Bostonas mara-
tona laikā.

„Vardarbībai pret neapbruņo-
tiem cilvēkiem nav attaisnojuma. 
Latvija stingri nosoda Bostonā 
notikušos terrora aktus, kas pra-
sījuši cilvēku dzīvību un radījuši 
tik daudz ievainojumu un sāpju. 
Sērās esam kopā ar bojā gājušo 
tuviniekiem, draugiem un visu 
amerikāņu tautu. Visiem ievai-
no tajiem novēlu drīzu un veiks-
mīgu atveseļošanos.”

Vēstules nobeigumā Valsts pre-
zidents novēl bostoniešiem un 
pilsētas viesiem spēku un iztu-
rību, pārvarot šīs traģēdijas ra -
dīto postu.

***
Saeima atbalsta 

PSRS un nacistiskās Vācijas 
simbolikas aizliegumu 

Saeimas deputāti pirmajā la  sī-
jumā konceptuāli atbalstīja koa-
licijas pārstāvju iesniegto likuma 
grozījumu projektu. Tas paredz 
bijušās PSRS, Latvijas PSR un 
na  cistiskās Vācijas simbolikas 
aizlieguma izmantošanu attie ci-
nāt arī uz publiskiem izklaides, 
svētku, piemiņas, sporta un at -
pū tas sarīkojumiem. Deputāti li -
kum projektam noteica steidza-
mību. Cilvēktiesību un sabied-
risko lietu komisijā deputāte Ine-
se Laizāne (VL/TB/LNNK) stei -
dzamību iepriekš pamatoja tādē-
 jādi, ka tuvojas 9. maijs. Gal ve-

nokārt Saskaņas centra un Refor-
mu partijas deputāti trīs reizes 
neveiksmīgi centās pieņemt mai-
 ņas likuma virzības procedūrā, 
lai nepieļautu, ka likuma grozī-
jumi stājas spēkā pirms 9. maija.

Balsojumā par steidzamību 
balsis “par” un “pret” sadalījās 
līdzīgi, taču steidzamības atbal- 
s tītāju skaits bija par vienu de   pu-
tātu lielāks. Aicinājums veikt 
pār balsojumu par steidzamības 
piešķiršanu neguva parlamenta 
vairākuma atbalstu, un arī mēģi-
nājums noteikt ilgāku priekšli-
kumu iesniegšanas termiņu ne -
izdevās. Balsojumā par steidza-
mības noteikšanu likumprojek-
tam 45 deputāti bija par, 41 - pret, 
bet trīs parlamentārieši atturē -
jās.Tomēr Saeima priekšlikumu 
iesniegšanas termiņu nenoteica 
gaŗāku, kā iepriekš plānots, un 
priekšlikumi  jāiesniedz līdz 18. 
aprīlim.

***
Maskavā atklāj Latvijas 

Vīzu centru
Latvijas vēstnieks Krievijā Ed -

gars Skuja un kompanijas Pony 
Express (Freight Link’) ģenerāl di -
rektors Iļja Risins 15. aprīlī at -
klā ja pirmo Latvijas Vīzu centru 
Maskavā, kas darbību uzsāka     
16. aprīlī. Vīzu centrs uzlabos ap       - 
mek lētāju pieņemšanas kva litāti 
un mazinās apmeklētāju rindas 
Latvijas vēstniecībā Maskavā. 
Iecerēts, ka Vīzu centrā viena vī -
zu pieteicēja apkalpošana notiks  
20-30 minūšu laikā. Vīzu centrs 
strādās darba dienās  plkst. 09:00 - 
17:30, tā adrese:  2 - Volkonskiy 
pereulok, 10.

Vīzu centra atklāšana

***
ASV vēstnieks par Čalovskim 

izvirzīto apsūdzību
ASV vēstnieka Latvijā Marka 

Pekalas (attēlā) ieskatā tā dēvē-
tais Imantas hakeris Deniss Ča  -

lovskis tiek uzskatīts par nevai-
nīgu, kamēr viņa vaina nav pie -
rādīta, taču apsūdzības šajā lietā  
ir nopietnas. “Spriežot pēc infor-
mācijas presē, izdošanas process 
nav skaidrs daudziem cilvēkiem 
gan Latvijā, gan ASV. Izdošana    
ir apsūdzētā nosūtīšana stāties 
tiesas priekšā uz vietu, ko skāru-
šas nozieguma sekas, kur pastrā-
dāti noziegumi vai kur atrodas 
nozieguma upuŗi,” skaidroja Pe -
kala.

„Ievērojot  iespējamo līdzda lī -
bu, ASV viņam ir izvirzītas apsū-
 dzības krāpniecībā un liela mē  -
roga kibernoziegumu pastrā dā-
šanā ar mērķi nelikumīgi iegūt 
informāciju par banku kontiem, 
ieskaitot lietotāju vārdus un pa -
ro les. Nozieguma izdarīšanas  
lai kā  veikta krāpnieciska pieeja 
banku datiem, ielaušanās dato-
ros, krāpniecība tīmeklī un per-
sonas datu zādzība. Vīruss, ko 
radījis un uzlabojis Čalovskis     
un viņa līdzdalībnieki, ir inficējis 
vismaz vienu miljonu datoru   
visā pasaulē un 40 000 datorus 
ASV, nodarot desmitiem miljonu 
lielus zaudējumus privātper so-
nām, uzņēmumiem un valdības 
iestādēm.”

***
Divi Latvijas kaŗavīri 

misijā uz Mali
Notika svinīgā  ceremonija, pa -

va dot divus Latvijas kaŗavīru     
uz Mali. Šajā Afrikas valstī viņi 
veiks dienestu Eiropas Savienī-
bas Apmācības misijā. Ceremo-
nijā piedalījās aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks un Nacionā lo 
bruņoto spēku komandieris ģe  ne-
rālleitnants Raimonds Graube.

Mali ainava

 Divi Latvijas kaŗavīri - virsnieks 
un instruktors Mali uzturēsies 
pusgadu, līdz viņus nomainīs nā -
kamais sastāvs, kad dienesta pie-
nākumu veikšanu sāks arī Lat  vi-
jas kaŗavīri ar franču valodas 
prasmi. Misija neiesaistīsies kau-
jas operācijās.

***
Latvijas vēstnieks Japānā 

uzrunā universitātes studentus 
un mācībspēkus

Sākoties jaunajam mācību ga -
dam, Tokijas Bunkjo augstskolā 
(Bunkyo Gakuin University) noti-
ka jaunuzņemto studentu sveik-
šanas ceremonija, kuŗā bija ai  ci-
nāts piedalīties arī Latvijas vēst-
nieks Japānā Pēteris Vaivars.

Latvijas vēstnieka Japānā Pē   te ŗa 
Vaivars uzrunā klausītājus 
Bunkyo Ga   kuin universitātē

 Šajā ceremonijā vēstnieks teica 
uzrunu vairāk nekā 2000 Bunkyo 
Gakuin universitātes jaunajiem 
studentiem, to tuviniekiem un mā -
   cībspēkiem. Vēstnieks uzsvēra 
izglītības un jauniešu apmaiņas 
programmu lielo lomu starp val-
s tu attiecību veidošanā nā  kot nē.

***
Ārlietu ministrs 

Edgars Rinkē vičs 

Lielbritanijas un Ziemeļīrijas 
Ap vienotās Karalistes vēstniecī-
bā Rīgā 11. aprīlī parakstījās līdz-
jutības grāmatā (attēlā) saistībā 
ar baroneses Mārgaretas Teče -
res,  bijušās Lielbritanijas un Zie-
meļ īri jas Apvienotās Karalistes 
prem jērministres, aiziešanu mū -
žībā.

***
Baltijas transporta ministri 

vienojas par ātru Rail Baltica 
kopuzņēmuma izveidi

Baltijas valstu transporta mi -
nistri panākuši vienošanos, ka 
mēneša laikā tiks definēti Rail 
Baltica 2 kopuzņēmuma veido-
šanas galvenie pamatprincipi. 
Līdz jūlija beigām paredzēts no  -
kārtot nepieciešamās formālitā-
tes uzņēmuma izveidei,  preses 
konferencē informēja ministri.

Lietuvas satiksmes ministrs Ri -
mants Sinkevičs atzina, ka vie -
no šanās par kopuzņēmuma iz -
veidošanu ir pirmais reālais solis, 
kas veikts projekta veiksmīgas 
reālizācijas virzienā.

Igaunijas ekonomikas un ko   mū - 
 nikācijas lietu ministrs Juhans 
Parts savukārt uzsvēra, ka šis ir 
izšķirīgs brīdis projekta reālizā-
cijā un tagad jākoncentrējas uz 
plānošanu, uz infrastruktūras 
jautājumiem, jānovērtē ietekme 
uz vidi. Otrs svarīgākais jautā-
jums esot kopuzņēmuma izvei-
došana.

***
Vācijas Bundestāga pārstāvji 

novērtē Latvijas veikumu 
krizes pārvarēšanā

Ārlietu ministrijas valsts sek re-
tārs Andris Teikmanis tikās ar 
Vācijas Bundestāga Izraidīto, iz -
ceļojušo un vācu minoritāšu par-
lamentāro grupu tās priekšsēža 
Klausa Brēmiga vadībā. Depu tā-
tus īpaši interesēja Latvijas pie-
redze ekonomiskās krizes pār va-

rēšanā, kas varētu būt noderīga 
arī citām valstīm. Teikmanis in -
formēja par Latvijas veiktajām 
reformām un vēlmi pievienoties 
Ekonomiskās sadarbības un at -
tīstības organizācijai (OECD), kā 
arī par Latvijas veiktajām refor-
mām integrācijā. Tika pārru nā   -
ta arī sadarbība NATO ietvaros, 
valsts sekretāram atzinīgi novēr-
tējot NATO dalībvalstu atbalstu 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas 
misijas turpināšanai.

***
Sapņu komanda 1935 

iedvesmo Beļģijas latviešus 
un latviešu draugus

Briselē 9. un 10.aprīlī  viesojās 
filmas „Sapņu komanda 1935” 
au   tori Aigars Grauba un Andrejs 
Ēķis. Eiropas Parlamentā pēc Ei -
ropas Parlamenta deputātes Ine-
s es Vaideres ierosinājuma filma 
9. aprīlī tika demonstrēta parla-
menta sēžu zālē, kur vairāk ne -
kā 300 Beļģijas latviešu un lat-
viešu draugu pēc noskatīšanās 
fil mu sveica ar sirsnīgiem aplau-
siem. Uzrunājot sarīkojuma da- 
līb niekus, Latvijas vēstniece Beļ-
ģijā Lelde Līce-Līcīte atzina: „Šī 
ir filma, kas jāredz ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam un arī visiem, 
kam Latvijas vārds ir nozīmīgs 
un tuvs.”

No kreisās: Andrejs Ēķis, 
Inese Vaidere, Lelde Līce-Līcīte 
un Aigars Grauba

***
Latvijas koklētājas piedalīsies 
starptautiskā tautas mūzikas 

instrumentālistu festivālā 
Lietuvā

Lietuvā šo  m ē  nes 
norisināsies ce tur-
tais starptautiskais 
Jona Šve     das tautas 
mū   zikas instru  men-

   tālistu konkurss un tautas in -
strumentālās mūzikas festivāls 
RIDO – 2013, kuŗā piedalīsies arī 
koklētājas no Latvijas.

Tautas instrumentālās mūzi - 
kas festivālā Latviju pārstāvēs 
kul  tū ras centra „Imanta” kokļu 
kva r tets „Kārta” tā vadītājas Mā  -
ras Va  nagas vadībā. Festivāla ie -
tva ros „Kārta” koncertēs Viļņā 
un Klaipēdā. Tautas mūzikas in -
stru  mentālistu konkursā no Lat-
vijas piedalīsies arī Jāzepa Vīto - 
la Lat  vijas Mūzikas akadēmijas, 
Jūr   malas mūzikas vidusskolas, 
Jā     z epa Mediņa Rīgas mūzikas   
vi  dusskolas, Bolderājas mūzikas 
un mākslas skolas, kā arī Babī -
tes mūzikas skolas audzēknes.
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attīstībai no valsts budžeta bija 
papildus prasījuši  sešus miljonus 
latu. Valdība nolēma piešķirt 2,1 
miljonu.

***
Latvijā koncertēs avangarda 

trio no Somijas 
Cleaning Women

 Maijā Rīgā un Liepājā uzstāsies 
Somijas alternātīvās mūzikas 
grupa Cleaning Women.

„Grupa darbību sāka 1996. ga -
dā. Mūzikālās apvienības uni-
kālo skanējumu veido apbrīnas 
vērts pašdarinātu instrumentu 
arsenāls un fantazija, kas brīvi 
ceļo pāri mūzikas žanru robe-
žām. Cleaning Women zināmi ne 
tikai kā hipnotiska koncertgru-
pa, bet arī kā rēgulāri mākslas un 
kino festivālu viesi, kas radījuši 
skaņu celiņus izciliem mēmā ki -
no klasiķu darbiem. Cleaning 
Women apvieno pagājušā gad-
sim ta 80.  gadu futūrismu un 20. 
gadu kabarē pulsējošo atmosfai-
ru,” stāsta  koncerta rīkotāji.

***
Līvu savienībai – 90

Pirms 90 gadiem, 1923. gada 2. 
aprīlī, Mazirbē dzejnieka un kul-
tūras darbinieka Kārļa Staltes 
vadībā tika dibināta Līvu savie-
nība. Tobrīd lībiešu valodā Zie-
meļkurzemes piekrastē vēl runāja 
ap pusotra tūkstoša ļaužu. Savie-
nības uzdevums bija aizkavēt 
lībiešu asimilēšanos un populā-
rizēt lībiešu kultūru, kā arī sek-
mēt līvu atgriešanos  dzimtajās 
vie tās. Tolaik  izdeva mēnešraks-
tu Līvli, Mazirbē atklāja Līvu tau-
tas namu (1939).

Līvu tautas nams Mazirbē

Oficiāli līvus par “senu Latvi -
jas pamattautību” pasludināja ti  -
kai 1991. gadā. Līvu savienību 
slēdza 1940. gadā un atjaunoja 
1988. gadā. Mūsdienās lībiešu 
valodā māk runāt tikai daži 
desmiti cilvēku, kaut pamat zi-
nāšanas tajā ir lielākam skaitam. 
Līvu savienība līvu valodā ir iz -
devusi  mācību grāmatas, vārd-
nīcu, līvu dziesmu ieskaņoju -
mus, tā  rīko Līvu svētkus (kopš 
1989). Līviem Ir kopas Līvlist, 
Kāndla, Lība, Skandinieki.

***
SC un GKR piesaka kandidātus

Partijas Saskaņas centrs (SC) un 
Gods kalpot Rīgai (GKR) Rīgas 
do  mes vēlēšanām pieteikušas 63 
kandidātus. Par saraksta pirmo 
nu   muru izvirzīts Rīgas pilsētas 
galva Nils Ušakovs (SC), otrais 
nu   murs ir viņa vietnieks Andris 
Ameriks (GKR). Rīgas Stradiņa 
universitātē tika prezentēta kopī -
gā SC un GKR darba programma 
no 2013. līdz 2017.gadam un ko  -
pī gais deputātu kandidātu saraks ts. 
Programmā izvirzīti prioritārie 
virzieni - sociālā atbildība, ģimene 
un bērni, vide, ceļi un transports, 
svētki, kultūra, piemiņa, mūsu 
mā    jas, ekonomikas attīstība, dro-
šība ielās, pieejama pilsēta un sta-
bilas finances.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
Brēmenē uzbūvēts 
patruļkuģis Jelgava

Vācijas pilsētā Brēmenē Rīgas 
kuģu būvētavas apakšuzņēmēja 
Abeking & Rasmussen ražošanas 
territorijā ūdenī tika nolaists 
patruļkuģis “Jelgava”. 

Divkorpusu patruļkuģi tiek 
izmantoti ne tikai militārām va -
jadzībām, bet arī civīliem mēr-
ķiem - cilvēku meklēšanai un 
glābšanai jūrā. Kuģi veic patru-
lēšanu, tos var aprīkot ar naftas 
avariju seku likvidēšanas, mīnu 
meklēšanas un iznīcināšanas ie -
kārtām, tādējādi pilnveidojot un 
apgūstot jaunas valsts aizsardzī-
bai un starptautiskajai drošībai 
nepieciešamas iemaņas.

***
Tallink pērk jaunu prāmi 
Rīgas-Stokholmas līnijai

Igaunijas kuģniecības kompa-
nijas Tallink Grupp struktūr vie-
nība Hansalink Limited panākusi 
vienošanos par prāmja M/S Isa-
bella iegādi no Somijas kuģnie-
cības kompanijas Viking Line.

Jauna prāmja iegādi kompa-
nijas pārstāvji skaidro ar pieau-
gošo pieprasījumu maršrutā Rī -
ga-Stokholma. Patlaban kursējo-
šais prāmis M/S Silja Festival va  -
rēja uzņemt aptuveni 2000 pasa-
žieŗu, bet M/S Isabella - 2200 
pa    sažieŗu. Arī automašīnām pa -
redzēto vietu skaits ir lielāks - 
jaunajā prāmī ir 410 vietas, bet 
vecajā - 360. Kuģis M/S Isabella 
gaŗumā gan veco prāmi pār-
sniedz tikai par vienu metru.

***
Sāksies naftas meklēšana 

Baltijas jūras šelfā
Pēc NRA sniegtās informācijas 

maija vidū gaidāms liels noti-
kums. SIA Balin Energy plāno-
jusi veikt pirmo urbumu Baltijas 
jūras šelfā, Latvijas ekonomiskajā 
zonā. Veiksmes gadījumā naftas 
ieguve reāli  varētu sākties pēc 
ga  da. Izpētē ieguldīti vairāk ne -
kā 33 miljoni dolaru. Latvijas 
vides, ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas centra vērtējumā naftas krā-
jumi varētu būt aptuveni 670 
miljoni kubikmetru. 

Jau pag. gs. 30. gados tika iz -
teikti minējumi, ka Latvijas rie-
tumu daļā varētu būt naftas at -
radnes. Pirmie urbumi tika izda-
rīti padomju laikā, taču sensā-
conālu atklājumu nebija.

***
Zinātnei piešķiŗ divus miljonus

Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas deputāti zi -
nātniskās darbības pilnvērtīgai 

kas jauno atskaņotāju  konkursā 
Jaunais vilnis nolēmis pamest šo 
konkursu. „Esmu aizgājis prom 
no Jaunā viļņa,” žurnālistiem pa -
ziņoja Pauls un skaidroja, ka, aiz-
ejot no konkursa, viņš aiziet ne 
tikai no žūrijas, bet arī no visa 
pā   rējā, - viņš neplānojot apmek-
lēt arī konkursa notikumus 
Dzintaru koncertzālē.

Pēc Paula teiktā var noprast, ka 
komponists ir noguris no pār -
me tumiem, kas viņam katru ga  -
du saistībā ar konkursu jāuz -
klau sa no dažādām pusēm. Tā  -
dus  iz  teicienus kā, piemēram,  
ka viņš ir pārdevies krieviem, un 
daudzus citus viņš vairs nevarot 
izturēt, tāpēc arī pieņemts šāds 
lēmums. Pauls neslēpj, ka no 
Lat vijas valstsvīru puses izjutis 
nievājošu attieksmi, lai arī visi 
saprot, ka Jaunā viļņa notikšana 
Jūrmalā ir ieguvums ne tikai pil-
sētai, kas daudzkārt no tā pelna.

***
Mārtiņš Rītiņš un Latvijas 
šefpavāri viesojas Tallinā

Tallinā ar Latvijas vēstniecības 
Igaunijā atbalstu, vēstnieka Kār -
ļa Eichenbauma aicināti, ārval- 
stu misiju vadītāji iepazina Latvi-
jas restorāna Vincents ēdienu pa -
 gatavošanas un pasniegšanas 
mākslu šefpavāra Mārtiņa Rītiņa 
vadībā. Savu meistarību iņš de -
monstrēja Tallinas restorānā Ö. 
Latvijas šefpavāri viesojās arī 
Latvijas vēstniecībā Tallinā. 

Attēlā no labās: Mārtiņš Rītiņš 
un Latvijas vēstnieks Igaunijā 
Kārlis Eichenbaums kopā ar 
restorāna Vincents šefpavāriem 
Aleksandru Nasikailovu un 
Reini Strazdiņu

Kopprojekts „Restorānu ap -
mai ņa” (Flavours of Estonia) 
starp Tallinu un Rīgu sākās jau 
martā un noritēs visu aprīli.  
„Garda mājas ēdiena pagata-
vošanas prasme un tā prezentē-
šana viesiem ir laiku gaitā celta 
godā gan Latvijā, gan arī Igau-
nijā. Labākais veids, kā iepazīt 
vie nam otru, ir salīdzināt garšas 
izjūtas,” teikts šī projekta pama-
tojumā.

lielākajās Eiropas pilsētās, turklāt 
ar latviski runājošu šofeŗi.

Pakalpojumi reālizēti sadarbī-
bā ar starptautisko transporta 
kompaniju Amitours, nodroši -
not klientiem taksometru un 
gīdu pakalpojumus lielākajās Ei  -
ropas pilsētās - tostarp Londonā, 
Parīzē, Ženēvā, Berlīnē, Barselo-
nā un Romā, kā arī Maskavā un 
Pēterburgā. Pasažieŗu pārvadā-
ju mu pakalpojumus sniedz lat-
viski, krieviski un angliski ru  nā-
joši taksometru šofeŗi.

***
Prāta vētra šovasar spēlēs 

Glastonberijas festivālā
Latvijas mūzikas grupa Prāta 

vētra piedalīsies šā gada Glaston-
berijas festivālā un uz skatuves 
būs vienā dienā ar britu roka 
leģendu The Rolling Stones.

Prāta vētra uz skatuves kāps 
sestdien, 29.jūnijā, pusdienlaikā. 
Latvijas grupas uzstāšanās pare-
dzēta uz otras lielākās festivāla 
skatuves The Other Stage.

Latvijas mūzikas grupu uz pa  -
zīstamo festivālu uzaicinājis 
viens no tā programmas veido -
tā jiem Mārtins Elborns, kas ie -
priekš pāris reižu bijis Prāta vēt-
ras koncertos.

***
Rīgā uzstāsies Britain’s Got 

Talent un X-Factor dalībnieks 
 Rīgā, Ķīpsalas hallē, 5. maijā  

starptautiskajā deju konkursā 
Magic Dance CUP uz skatuves 
kāps slavenais šovmenis, choreo-
grafs un deju skolotājs no Vene -
cuēlas – Fransiss Alehandro Kar-
doso. Viņš ir piedalījies arī tādos 
slavenos TV šovos kā X-Factor 
un Britain’s Got Talent un izpel-
nījies paša Saimona Kovela sajūs-
mas ovācijas. Kardoso  uzstāsies 
kopā ar radošās darbnīcas Ko -
feīns.lv dejotājiem, kā arī ar mū -
ziķiem Dairi Muižnieku un 
Pēteri Upelnieku. Viņi demon-
st rēs tieši Fransisa iestudēto cho-
reografiju ar jaunām Daiŗa un 
Pēteŗa dziesmām. Arī Fransiss 
pats  piedalīsies deju priekšne-
sumā, kas gaidāms krāšņs un 
enerģijas pilns, – uz skatuves val-
dīs disko ballīte... Pārējais lai pa -
gaidām paliek noslēpumā.

***
Pauls stingri nolēmis 

pamest Jauno vilni
Komponists Raimonds Pauls 

pēc desmit gadu līdzdalības 
starp tautiskajā populārās mūzi-

Seviļas universitātē vēstniecība 
atklāj fotografiju izstādi

Seviļas universitātē 18. martā  
tika atklāta fotografiju izstāde 
“Tā mēs gājām uz neatkarību”, 
kas iekļauta ikgadējā kongresa 
„Attēls un sabiedrība” program-
mā. Izstādes atklāšanā piedalījās 
Andalūzijas valdības vicepre zi-
den tes, universitātes un plašsa  -
zi ņas līdzekļu pārstāvji.

Latvijas vēstniecības Spānijā 
pir  mais sekretārs Andrejs Ko  va-
ļovs Seviļas universitātē uzstājās 
ar lekciju par Latvijas valsts iz -
vei došanu, okupāciju, ceļu uz ne -
    atkarības atgūšanu un eko no-
miskās krizes pārvarēšanu.

Kopš 5. aprīļa izstāde  apska tā-
ma Madrides fotografijas skolā 
EFTI, kur ar lekciju uzstājās arī 
izstādes kurātors Ilmārs Zno tiņš.

***
Latvieši Milānas mēbeļu meses 

jauno dizaineru izstādē
Latvijas Mākslas akadēmijas 

Di  zaina nodaļas studenti pie - 
da lījās vienā no nozīmīgākajiem 
Ei   ropas dizaina forumiem – 
Starptautiskās Milānas mēbeļu 
meses (Salone Internazionale del 
Mobile) jauno dizaineru sadaļā 
Salone Satellite.

Izstāde pazīstama kā gada augs -
tākā  prestiža starptautiskais dizai-
na notikums mēbeļu un mā  jokļa 
dizaina pasaulē. Salone Satellite ir 
platforma, kur jaunajiem dizaine-
riem parādīt sevi pasaules mēro-
gā, satikties ar talantu meklētā -
jiem un potenciālajiem sadarbī -
bas partneŗiem – ražotājiem, uz -
ņēmējiem un plašsaziņas līdzekļu  
pārstāvjiem.

Latvijas Mākslas akadēmijas 
Vi  des mākslas apakšnozares ma -
ģistrantūras 1. kursa studente 
Ligita Breģe un Funkcionālā di  -
zaina apakšnozares maģistran-
tūras 1. kursa students Rodions 
Zeņevičs raduši iespēju pārstā -
vēt sevi un Latvijas Mākslas aka-
dēmiju Milānā saistībā ar pērnā 
gada rudenī gūtajiem panāku-
miem Salone Satellite WorldWide 
Moscow 2012 (1. un 3. vieta).

***
Latvieši piedāvā 

Eiropā unikālu pasažieŗu 
pārvadājumu servisu

Latvijas uzņēmums 123 Dri vers, 
kas nodrošina taksometru un gī -
 du pakalpojumus lielākajās Ei   ro-
pas pilsētās,  pirmais Eiropā pie-
dāvā unikālu pasažieŗu pārva -
dā jumu servisu - iespēju pirms 
lidojuma rezervēt taksometru 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Sācies trešais ga -

du desmits kopš 
PSRS sabrukuma. 
Pārejas periods ceļā 
uz jaunu reālitāti 
bija sāpīgs, bet ta -
gad, šķiet, pie vārda 
nāk jauna paaudze, 

virmo nemiers un briest pār-
maiņas.

Moldovā, kas no 1918. līdz 1940. 
gadam bija Rumānijas sastāvdaļa, 
arvien skaļāk skan prasība pēc at  -
kalapvienošanās ar “māti - tēv  ze -
mi”, jo moldāvu valoda faktiski 
ne  atšķiŗas no rumāņu valodas, 
konfesija tā pati pareizticīgā, kopš 
1991. gada atjaunots latīņu alfa-
bēts, atmetot kirillicu, un tagad, 
kad Rumānija kļuvusi par ES 
dalībvalsti, vilinājums “savienot 
robežupes Prutas abus krastus” 
pieņemas spēkā.

Rumānijā izvērsusies kampaņa, 
kuŗas sauklis ir “Atgriezīsim Be -
sarabiju (šī novada vēsturiskais 
no  saukums) mājās”. Cerībā uz 
“abu rumāņu valstu” apvienoša-

Kas briest un virmo pēcpadomju telpā

nos Bukarestes valdība ievieš at -
vieglojumus Moldovas rumāņu 
cilmes iedzīvotājiem,  kuŗi vēlas 
iegūt Rumānijas pavalstniecību. 
Pašā Moldovā par apvienošanos 
ar Rumāniju aģitē apvienība   Pil-
soņu platforma - Actiunes 2012,  šo 
“unionistu” akcijām pretojas vie-
tējās komūnistiskās partijas pie-
kritēji, kas jau tāpat ir nemierā ar 
Moldovas valdības vēlmi iekļau-
ties ES struktūrās.

Tadžikistāna ir nabadzīgākā no 
bijušajām PSRS republikām. No 
turienes  lēts darbaspēks plūst uz 
Krieviju,  bet dienvidos ir Afgā nis-
tāna, kas līdzinās raganu katlam, 
un austrumos, var teikt, kāru inte-
resi pauž Ķīna.

Patlaban Tadžikistānas pilsētās 
un aulos (ciemos) tiek gāzti pēdējie 
atlikušie ļeņinekļi, un tās autori-
tārais prezidents Imomali Rach-
mons, atceroties neseno pilsoņ-
kaŗu,  ko bija izraisījuši  ekstrēmie 
islāmisti, pūlas atrast un ieviest 
kādu autentisku nacionālu iden-
titātes platformu, ideoloģiju, kas 

stātos gan kaujinieciskā “džihada”, 
gan sakompromitētā marksisma-
ļeņinisma vietā. Rachmons do -
mā   ja, domāja un izdomāja: jā ie- 
vieš somonisms.  Izrādās, ka 9. 
gad  simtā šajos kalnos un lejās val-
 dījusi Samanīdu dinastija, ku ŗas 
pamatlicējs ir Ismails Somoni,  kas 
tagad tiek cildināts kā “tadžiku 
nācijas tēvs”.

Šķiet, ka šis somonisms iesak-
ņosies tautā vieglāk nekā 2006. 
ga  dā veiktais ideoloģiskais ekspe-
riments, sarīkojot svinības par 
godu “āriskās civīlizācijas” 2700. 
gadskārtai. Tiesa, tadžiku valoda 
ir radniecīga persiešu valodai, un 
irāņu cilmes tautas atvedina sa -    
vu izcelsmi no senajiem “ārijiem”. 
Tam nav nekā kopīga ar nacistis -
ko “āriskumu”, un jātceras, ka pē -
dējais Irānas šachs, kas tika gāzts 
1979. gadā, lika sevi  godināt kā 
āriešu valdnieku.  Rachmona eks-
periments ar “āriskumu” neizde-
vās daļēji tāpēc, ka mūsdienu Irā-
na norobežojas no visa, ko savu-
laik cēlusi godā šacha dinastija,  

un Teherānas varasvīri ir fanātiski 
islāma šiītu strāvojuma piekri -    
tēji, bet lingvistiski radniecīgie 
tadžiki vairākumā ir sunnīti. Lai 
nu viņiem veicas ar somonismu!.

Kaut kādai piederības izjūtai 
taču jābūt...

Armēnijā 18. februārī notika 
prezidenta vēlēšanas, kuŗās uzva-
rēja līdzšinējais prezidehts Seržs 
Sargsjans, saņemot 59 % balsu, bet 
viņa spēcīgākais sāncensis Rafi 
Hovanisjans -  37 %.

Hovanisjans tūdaļ apstrīdēja 
ofi ciālos vēlēšanu rezultātus un 
pieteica bada streiku, protestējot 
pret viltošanu. Un 9. aprīlī, kad 
bija jānotiek uzvarētāja - Sargs -
jana inaugurācijai, Hovanisjans 
organizēja iespaidīgu protesta 
gājienu, piedraudot, ka pats pro-
k lamēs “jaunu Armēniju” un stās-
ies tās priekšgalā. Taču policija iz- 
tu rējās nogaidoši, un izreklāmē-
tais Hovanisjana “maršs uz prezi-
denta pili” noplaka un tika rakstu-
rots kā PR kampaņa.

Sargsjanam tagad jārēķinās ar 
no  pietnu polītisku pretestību, ko 
sola izvērst Hovanisjans, kuŗu pir-
 mām kārtām atbalsta studenti      
un vispār jaunatne. Kaut gan abi 
divi - Sargsjans un Hovanisjans - 

ir kvēli armēņu nacionālisti un 
negrasās piekāpties Azerbaidžānai 
Karabachas jautājumā,  Hovanis-
jans, kas dzimis 1959. gadā Kali-
fornijā, ir izteikts  rietumnieks, bet  
Sargsjans orientējas uz Krieviju - 
tradicionālo kristietības aizstāvi 
Kaukazā. Un tas, ka “amerikāni” 
Hovanisjanu atbalsta jaunatne, 
vēstī par jaunām vēsmām šajā 
konfliktu degpunktā.

Azerbaidžanā  prezidenta vēlē-
šanām janotiek š. g. oktobrī, un 
novērotāji tikpat kā nešaubās, ka 
pašreizējais prezidents Ilhams 
Alijevs, “nācijas tēva” Heidara Ali-
jeva dēls,  gūs uzvaru, jo autoritā-
rais režīms, izmantojot bagātos 
naftas un gāzes resursus, nodro - 
ši nājis ekonomisku stabilitāti. Ta -
ču demokratiskā opozicija, spī tē-
jot arestiem un iebiedēšanai, ne -
atsakās no cīņas: 12. martā  nodi-
bināta koalicija EL (tulkojumā - 
publika, sabiedrība). Tās vadītājs 
ir Eldars Namazovs. Tagad jāgai-
da,  vai šai koalicijai izdosies iz -
virzīt pietiekami populāru kan-
didātu, kas oktobrī spēkosies ar 
Ilhamu Alijevu, kuŗam acīmre-
dzot nāksies vismaz panervozēt.

Franks Gordons

Latvijas Repub li-
kas Saeima pagāju-
ša jā nedēļā nobalso-
ja par viena konkrē-
ta likumprojekta ap -
sprie  šanu tā dēvē ta  -
jā steidzamības kār-
tā, tas nozīmē, ka trīs 
lasījumu vietā ir ne -

pie ciešami tikai divi. Šajā gadī - 
ju mā runa ir par likumprojektu,      
kas paplašinātu to dažādo sarī ko-
jumu skaitu, kuŗos ir aizliegta Pa -
domju Savienības un nacistis -  
kās Vācijas simbolikas izmanto-
šana. Šādu simbolu lietošana jau 
tagad ir aizliegta sapulcēs, gājie -
nos un piketos, un Saeimas valdo-
šā koalicija tagad vēlas šos notei-
kumus attiecināt arī uz „izklaides, 
svētku, piemiņas, sporta un atpū-
tas sarīkojumiem”. Protams, var 
jautāt, kāda ir atšķirība starp jē -
dzieniem „sapulce” un „sarīko-
jums”, taču runa šoreiz nav par to.

Kā jau reizēm mēdz būt, arī 
šoreiz likumprojekta pamatā ir 
nevis sarīkojumi paši par sevi, bet 
gan viens konkrēts sarīkojums, 
proti, – 9. maijs, kad bijušajā Pa -
domju Savienībā plaši tiek svi nēta 
PSRS it kā vienas pašas izcīnītā 
uzvara Otrajā pasaules kaŗā. Cik 
lielā mērā Maskava šo uzvaru vē -
las attiecināt tikai pati uz sevi, par 
to varam spriest,  aplūkojot tā dē -
vēto Uzvaras pieminekli Pārdau-
gavā. Ja tas būtu veltīts kopīgās 
uzvaras izcīnīšanai, tad tur būtu  
ne vien sarkanarmijas, bet arī ASV 
un Lielbritanijas bruņoto spēku 
pārstāvji, taču piemineklis celts 
komūnisma laikā, un par „pūsto -
šā kapitalisma” pārstāvju iekļauša-
nu pieminekļa kompozicijā, pro-
tams, runa nevarēja būt absolūti 
nekāda.

Tas nu tā, taču paliek fakts, ka       
9. maijā pie pieminekļa katru ga -
du pulcējas ļoti daudz cilvēku, ne 

PAR SIMBOLIEM
tikai sarkanarmijas veterāni ar sa -
vām neskaitāmajām medaļām un 
ordeņiem, bet arī visai daudz ļau-
žu, kuŗi kaŗā vai nu nav piedalīju-
šies, vai tajā laikā lielākoties pat      
vēl nebija piedzimuši. Patiesībā tie 
ir nevis vairs PSRS, bet gan Krie-
vijas Federācijas svētki. Kā zināms, 
visa pārējā Eiropa Otrā pasaules 
kaŗa beigas svin 8. maijā, bet Krie-
vija paliek pie sava. Krievu svinē-
tais datums – 9. maijs latviešiem 
mazāk atsauc atmiņā kaŗa beigas, 
bet gan daudz vairāk atgādina 
oku  pācijas nostiprināšanos nā  ka-
mo 45 gadu ilgumā, tāpēc radušies 
šie centieni aizliegt simbolus, kuŗi 
daudziem cilvēkiem var sagādāt 
sirdēstus un atstāt apziņā mieles. 
Jaunais likumprojekts zināmā mē  -
rā ir arī reakcija uz to, kas Rīgā 
notika 16. martā, kad „nacistu” 
opo nenti pie Brīvības pieminekļa 
atskaņoja skaļu mūziku, tādējādi 
traucējot tos, kuŗi Latviešu leģio -
na piemiņas dienā vēlējās pie pie-
minekļa nolikt ziedus. 

Nelaime ar likumprojektu ir di -
vē jāda. Pirmkārt, ir pilnīgs pa -
mats šaubīties par to, cik šis aiz-
liegums patiesībā būs efektīvs. 
PSRS karogs ar sarkanajām zvaig-
z nēm un sirpi un āmuru, protams, 
ir redzamākais minētās totāalitā -
rās iekārtas simbols. Jau pagājušo 
gadu 9. maija sarīkojumos nav 
bijis ļauts vicināt PSRS karogu, un 
tāpēc tur plīvo neskaitāmi sarka-
nas drānas gabali, tikai bez minē-
tās atribūtikas.

Taču ko likuma sargi teiks, ja 
paša karoga vietā pie pieminekļa 
ieradīsies kāds, kam karogs ir uz 
krekliņa vai uzkrāsots uz pieres? 
Vēl vairāk jādomā par tiem, kuŗi  
9. maijā gaisā vicina Staļina „svēt-
bildes”, jo būtu grūti iedomāties       
ko citu, kas vēl vairāk simbolizē 
PSRS totālitāro iekārtu nekā tās 
brutālākais un briesmīgākais dik -

tātors. Šīs pārdomas pastiprina 
no tikumi pašā Krievijā, kur itin 
naski patlaban noris Staļina „reha-
bilitācija”, piemēram, pilsēta, kas 
pēc Staļina personības kulta atma s- 
košanas no Staļingradas pārtapa 
par Volgogradu, proti, atguva kād-
reizējo nosaukumu, zināmos da -
tumos atkal vēlas kļūt par Staļin-
gradu. Šī gada 2. februārī (diena, 
kad šajā pilsētā tika sagrauts na -
cistu kaŗaspēks) Staļina portreti 
„rotāja” pilsētas autobusus ne vien 
Volgogradā, bet arī Sibirijas pil sē - 
tā Čitā un pat it kā rietumniecis-
kajā Sanktpēterburgā. Krievijā 
skolu mācību grāmatās diktātors 
bieži tiek minēts kā vieds valsts 
vadonis. Cars Vladimirs Putins ir 
atjaunojis PSRS simboliku, arī 
Krievijas Federācijas himnu, gan 
citiem vārdiem, joprojām izman-
tojot PSRS himnas meldiņu. Ru -
na te, bez šaubām, ir par simbo-
liem un simboliku.

Latvijas jaunā likumprojekta s a-
karā gan jānorāda, ka arī aizlie-
gums pats par sevi ir visnotaļ sim-
bolisks. Gluži nesen manā radio 
raidījumā Latvijas Radio viesis bija 
Edgars Engīzers, Saeimas depu -
tāta Andreja Judina (Vienotība) 
pa  līgs, un tieši A. Judins ir minētā 
likumprojekta autors. Raidījumā 
E. Engīzers stāstīja, ka doma nav 
aizliegt pašus PSRS (un arī nacistu 
Vācijas) simbolu elementus.

Sarkano piecstaru zvaigzni vis-
pār nevar aizliegt, jo to (tiesa, ne 
sarkanā krāsā) izmanto kristiešu 
Baznīca un arī Brīvības pieminek-
ļa tā dēvētā „Milda” virs galvas tur 
trīs... jā, piecstaru zvaigznes. Sirpis 
un āmurs? Tas ir atrodams ļoti 
daudzos padomju laika architek-
tūras elementos Rīgā un citur, arī 
vismaz uz viena tilta margām. 
Turklāt sirpis un āmurs ir arī 
Austrijas oficiālajā ģerbonī. Na -
cistu kāškrusts ir sens sanskrita 

simbols, ar to sastopamies latviešu 
etnografiskajos rakstos. Neko no 
minētā aizliegt nevar. Ar PSRS ar -
mijas uniformām, ko joprojām 9. 
maijā lepni nēsā sarkanarmijas 
veterāni, – ir tieši tas pats, lai gan, 
protams, šo uniformu nudien va -
rētu uzskatīt par totālitārās iekār-
tas ļoti konkrētu simbolu, nemaz 
nerunājot par medaļām un orde-
ņiem. To, saka E. Engīzers, nevar 
aizliegt, jo apbalvojumus kaŗavīri 
saņēmuši militārā kārtā. Galve -
nais esot aizliegt simbolikas iz -
man tošanu „totālitāras iekārtas 
atbalstīšanai.”

Te nu likumprojekts tomēr        
krietni „iebrauc auzās”, jo kā gan 
likuma sargiem būtu iespējams 
ielīst sarīkojuma dalībnieku sirdī 
un prātā, lai spriestu, vai ar sar-
kanu karogu vai jebkuŗu citu 
atribūtu viņi tiešām atbalsta „to  -
tālitārismu”? Krievu ļaudīm  nu -
dien bieži šķiet, ka neviena tauta 
Otrajā pasaules kaŗā nav cietusi tik 
ļoti kā tā. Turklāt mūsdienās šie 
cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā,  
un diez vai pat viskaismīgākais 
Staļina „svētbildes” pielūdzējs gri -
bētu atjaunot slēgtas robežas, vi -
sur esošu slepenpoliciju, koncen- 
t rācijas nometnes un visu pārējo, 
kas „rotāja” Padomju Savienības 
„imidžu”. Tie, kuŗi vēlas dzīvot vis-
notaļ autoritārā iekārtā, mierīgi 
var pārcelties uz mūsdienu Krie-
viju, kur vienīgā atšķirība no PSRS 
ir atvērtas robežas un atteikšanās 
no „komūnistiskiem” principiem 
valsts tautsaimniecības veidošanā. 
Citādi tur ir gan būtībā vienpar-
tijas režīms, gan slepenpolicija ar 
visnotaļ neierobežotām tiesībām, 
gan visai smaga cenzūras dūre   
u.tml. Diez vai kāds īpaši gribētu      
no Eiropas Savienības dalībvalsts 
pārcelties uz šāda veida valsti.

Taču galvenais te tomēr ir pa  -
visam kas cits, – Latvijas Satver- 
s mē garantētās brīvības, proti: „Ik -
vienam ir tiesības uz domu, apzi-
ņas un reliģiskās pārliecības brī-
vību,” - un „Ikvienam ir tiesības uz 

vārda brīvību, kas ietveŗ tiesības 
brīvi iegūt, paturēt un izplatīt in -
formāciju, paust savus uzskatus”. 
Uzskatus mēs varam paust dažādi 
ar to, ko  velkam mugurā un ne -
sam rokā. Ja manifestācijā kāds 
nāk ar transparentu, uz kuŗa ir 
rakstīts: „Paldies PSRS armijai par 
atbrīvošanu!” - vai tā būtu uzska-
tāma par totālitārisma atbalstīša-
nu? Nē, ne par visu vari, un tieši  
tas pats ir sakāms arī par karogiem 
un citiem atribūtiem. Tūlīt gan 
jāpiebilst, ka manī Staļina portrets 
izraisa riebumu un es nepriecājos 
par tiem krietni  daudzajiem Lat-
vijas Republikas iedzīvotājiem, ku -
ŗi staigā treniņtērpos un citā ap -
ģērbā ar uzrakstu „Rossija”.  Taču 
tāpēc nav jāsecina, ka es gribētu 
kaut ko aizliegt. Tas tomēr ir cil-
vēka brīvas gribas jautājums, un, ja 
kāds, kas dzīvo Latvijā, sevi vairāk 
asociē nevis ar šo zemi, bet gan ar 
kaimiņvalsti, kādas gan būtu 
tiesības viņam to liegt?

Amerikā dzīvojošie lasītāji droši 
vien atceras gadījumu pagājušā 
gadsimta 70. gados, kad līdz kau -   
la smadzenēm rasistiskais kuklu ks- 
klans nolēma savu gājienu rīkot 
tieši Čikāgas priekšpilsētā Skokijā, 
kur dzīvo ļoti daudz ebrēju. Ku -
kluksklanu toreiz  aizstāvēja chre s- 
 to matiskā pilsonisko tiesību or -
ganizācija - Amerikas Pilsonisko 
tiesību apvienība (ACLU). Gluži 
nesen runa bija par nudien kretī-
nisko Kanzasas pavalsts iedzīvotā-
ju Fredu Felpsu un viņa protes -
tiem ASV kaŗavīru un arī citu aiz-
gājēju bērēs, jo, lūk, F. Felpsa ie  ska-
tā visa Amerika ir greiza un viņam 
tas nepatīk. Felpsa tiesības protes-
tēt ir apstiprinājusi arī ASV Aug- 
s tā kā tiesa. Neesmu ne kukluks- 
klana, ne vēl jo mazāk Freda Felpsa 
at  balstītājs, tomēr, tieši pretēji, ro -
das jautājums: aizliegs viņu tiesī-
bas, bet vai tad nākamais aizlie-
gums nebūs aizliegt arī manējās? 
Par to ir vērts padomāt arī saistībā 
ar minēto Latvijas likumprojektu.

Kārlis Streips
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Ir padomju laiks. Skolas pār  zi  -
nis Trups naktī savā kabinetā, lie-
lākos kvantumos patērējot grā dī-
go, iepazīstas ar audzēk nes Ruge-
tas dienasgrāmatu, kas acīmre -
dzot tikusi konfiscēta.  Die nasgrā-
mata rakstīta starp Rugetas vien-
padsmito un sešpadsmito mūža 
gadu, tātad laikā no 1971. līdz 
1976. gadam. Ierakstu starpā ir pi -
 paroti vērtējumi gan par pa   dom -
ju iekārtas ačgārnībām, gan par 
direktoru Trupu. Caurmēra lasī-
tājs paredz, ka sacerējuma tālākajā 
gaitā ar nepareizu domāšanu sa -
sirgusī audzēkne tiks izsaukta pie 
direktora un pret viņu tiks vērstas 
padomju laikam tipiskas sankci-
jas. Tomēr neiznāk gluži tā. Kaut 
Alvas kliedziens (2002), Gunde-
gas Repšes (dz. 1960.g.) trīs romā-
nu cikla Smagais metalls pirmais 
romāns, caurmēra lasītājam šķitīs 

Chaoss viņas kompostkaudze
Gundega Repše, Smagais metalls, romānu cikls, SIA „Dienas Grāmata” izdevums, 2012. g., 472 lpp.

baudāmākais, tas beidzas pavi -
sam citādi. Intrigas saglabāšanas 
nolūkā labāk neteiksim, kā. Ja iz  -
brīnījies caurmēra lasītājs varētu 
palikt neizpratnē, kāpēc autorei 
Rugetas dienasgrāmata ar Trupa 
„uzvešanu skatuvē” iesākumā un 
beigās vispār bija jāierāmē, viņu 
apgaismo Ilvas Skultes rakstītais 
grāmatas pēcvārds: Trups, lūk, 
esot padomju sistēmas visu re  -
dzošās acs iemiesojums. Sistēmā 
„visam jābūt novērojamam, lai to 
varētu disciplīnēt – liecot, stiepjot 
un kaļot” (466. lpp.). Skaidroju-
mam, kas pie viena arī attaisno 
visa cikla un tā atsevišķo daļu me -
talliskos virsrakstus, nav nekādas 
vainas, tikai paliek jautājums, vai 
labam literāram darbam nevaja-
dzētu pietikt pašam ar sevi, nevis 
ka interpretei starp tiem pašiem 
vākiem vēl vajadzētu mazāk ap  -
tēstam lasītājam kaut ko iedabāt.

Alvas kliedziens, sistēmatiskā-
kais un organizētākais no trim 
romāniem, konsekventi rakstīts 
dienasgrāmatas formā. Bērna un 
pusaudzes sevis, savu vēlmju un 
dziņu iepazīšanas procesam lī -
dzās nāk apkārtnes un pasaules 
vērošana un vērtēšana. Vairākkārt 
Rugeta atzīmē ilgas pēc labākas 
pasaules par to, kuŗā viņai bijis 
lemts piedzimt: „Es gribētu nokļūt 
Austrālijā un Himalaju kalnos.” 
(43.) „Dažreiz iedomājos, kā būtu, 
ja es piepeši... kļūtu miljonāre.” 
(55.) „Es nekad nemācīšos krievu 
valodu.” (63.) Sākumā Rugetai ar 
puikām patīk tikai plēsties (62.), 
bet no 73. lappuses uz priekšu vi -
ņu sāk „hipnotizēt” Ralfs Rol- 
š teins. Laikmeta elpu (baznīcas ap- 
   meklēšana Ziemsvētku vakarā – , 

87., paka no Zviedrijas – 141. utjpr.) 
Alvas kliedziens dveš jo spēcīgu.

Otrā romānā, Vara rati (2006), 
Rugeta pārtapusi par Rozi, bet 
Rol šteina vietu ieņem Zigfrīds, ar 
kuŗu Roze saprecas, lai tad vēlāk 
atkal no viņa šķirtos. Romāna bei-
gās uzpeld biseksuālais Antans     
un Krists. Rozei pienāk astoņpa-
d smitā dzimšanas diena, un viņas 
rakstītais sauc atmiņā no trimdas 
literātūras visai spriganos un 
daudz sīkākām dzīves problē mi-
ņām piesātinātos Margaritas Ko  -
vaļevskas Astoņpadsmit un De  -
viņ padsmit. Dienasgrāmatas for-
ma šoreiz ieturēta tikai nosacīti. 
Bieži ieraksti atgādina ar nekādu 
īpašu laiku vai notikumu nesais tī-
tus autores domu un uzskatu iztei-
kumus. Rakstniece liekas raks - 
tām, kas nu viņai jebkuŗu brīdi 
ie  nāk prātā. To viņa it kā attaisno 
ar šādu spriedumu: „Literātūrā, 
ma  nuprāt, bez improvizācijas ne  -
iztikt... Visa literātūras burvība ir 
improvizācijā.” (213.) Rakstīšanas 
burvība varbūt tiešām, jo ir taču 
lasītas intervijas ar rakstniekiem, 
kas atzinušies, ka viņiem būtu 
bezgala gaŗlaicīgi aizrakstīt ro  -
mānu līdz galam, ja viņi jau ie  -
priekš būtu izdomājuši, kā tas 
beigsies.

Tā nu juku jukām lasām auto -
res un Rozes vai, visticamāk, vie-
nas un tās pašas personas uzskatus 
par to, cik daiļi prot izteikties 
dārznieki (174. -175.), par ticību, 
baznīcu un Dievu (178., 218., 241.), 
par ekoloģiju un veģetārismu,      
par Hitleru un Staļinu (240.), par 
rakstnieku Tomasu Mannu (270.) 
un par mērauklu, ar kādu var mē -
rīt cilvēka kultūras līmeni: „Tas 

tomēr ir diezgan apkaunojoši, ka 
divdesmit piecu gadu vecumā   
viņš aplaudē starp simfonijas da -
ļām.” (295.)

Kaut Vara rati veidoti no ļoti 
daudzām sastāvdaļām, kas ir ga -
na interesantas un nav peļamas, 
rakst niece, nonākusi tuvu romā -
na beigām, būs atģidusi, ka viru-
mam pietrūkst piparu. Tālab tiek 
piesviestas divas piparu porcijas. 
Kad Roze pieķērusi Kristu ar     
An  tanu homoseksuālā darbībā   
(299.), tiek nopublicētas lappu -
sēm no vietas (300. – 306.) Antana 
Rozei rakstītas vēstules, kuŗu no -
lūks laikam ir parādīt, ka arī gejs   
ir cilvēks ar jūtām, skaistuma iz  -
jūtu un sāpīgām pūlēm atrast savu 
īsto identitāti. Otrs pipars ir pār-
spiests, šķietami autentisks Lat-
vijas PSR Augstākās Tiesas Kri mi-
nāllietu tiesas kollēģijas 1983. gada 
protokols, kas vērsts pret diviem 
liepājniekiem, kuŗi, „vēlē damies 
personīgi iepazīties ar dzīvi kapi-
tālistiskajās valstīs... vienojas... ko  -
pīgi nelikumīgi izbraukt uz ārze-
mēm” ar vienam no viņiem piede-
rošo motorlaivu”. (306. – 309.) 
Mūsu laiku no 1983. gada šķiŗ ti -
kai trīsdesmit gadi, bet no šā brī -
ža redzes punkta dokuments 
izskatās gluži vai sirreālistisks.

Trešais cikla romāns, Dzelzs 
apvārdošana (2011), ir par laiku 
pēc 2007. gada. Agrākai Rugetai 
un Rozei tagad dots Rainas vārds, 
bet Zigfrīdu un Kristu nomainījis 
kāds Herolds. Raina ar Heroldu 
romāna sākumā dzīvo Francijā, 
bet viņu kopdzīves temats ātri 
vien izčib un dod vietu visai chao-
tiskam dienasgrāmatas ierakstu, 
domu izteikumu, refleksiju, vie-

dokļu paudumu, literāru minia-
tūru un pagātnes atskatu kon glo-
merātam. Par chaosu Gundega 
Repše raksta: „Tā ir mana barība. 
Literātūrai nepietiek ne ar ideju, 
ne personiskajām sāpēm. ... Pasau-
les chaoss ir mana kompostkau-
dze...” (386.) 

Taču tāds pats chaoss, kādu au -
tore sakās redzam pasaulē, at  spo-
guļojas viņas sacerējuma formā. 
Viņa ir izdomas bagāta, izteiksmē 
un detaļās brīžiem īsti spoža rakst-
niece, bet par vielas (ne)sakār to-
jumu Dzelzs apvārdošanā viņa 
pelnījusi apaļu divnieku. Patē tis  -  
ki sanāk centieni formas chaosu 
kaut kā ierobežot, desmitos lap-
pušu no vietas (340. – 422.) sakā-
mā virsrakstus kārtot alfabēta se -
cībā, no alkām līdz žubītei, pat ja 
par žubīti nav vairāk ko teikt kā 
vien divi teikumi. Īpašu uzma -
nību der pievērst šķirklim „Ārze-
mes” par grupas ceļojumu uz 
Ungāriju 1987. gadā (353. – 360.) 
un šķirklim „Kauns” par Mākslas 
akadēmijas studentu un mācīb-
spēku piedalīšanos gājienā pa Rī -
gu kādā no Lielās Oktobŗa so   ciā-
listiskās revolūcijas gadadienām 
(388. – 390.). Smiesities un raudāsit 
reizē. Šķirklī „Robeža” (409.) iz  -
teikts vērojums par „biklajiem brī-
žiem, kādus piedzīvojis ikviens 
(Latvijas latvietis – E. S.), kuŗš sa  -
gaidījis un pavadījis latviešu trim-
diniekus no Rietumiem”. Šāda 
„mūsu” un „viņu” tikšanās, gan 
pa  domju laikā, gan mūsdienās, 
Latvijas literātūrā liekas parādā-
mies, kaut vai gaŗāmejot, itin 
bieži.

Eduards Silkalns

Es, Laimonis Nied  re, esmu Zvied-
rijas latvietis kopš 1947. gada vasa-
ras. Ka ŗa laikā nokļuvu Vā   ci  j ā, no 
turienes  Zviedrijā.

Kad Padomju Savienībā mainī-
jās valdnieki, ro  bežas daļēji atvērās 
un mums, Rie tumzemju iedzīvo-
tājiem, radās ie   spēja apciemot 
dzimteni, tad to arī no 1969. līdz 
1978. gadam vairā kas reizes izda-
rīju. Kādā no pirma jām reizēm 

Zviedrijas latvieša ceļojums Padomju Savienībā 1978.- 1979. gadā

Laimonis Niedre

Rī   gā satiku savu bijušo skolasbied-
ru Žani Skudru. Uzzi  nāju, ka viņš 
savā brīvlaikā daudz ceļo pa Lat-
viju, fotografē un pie  raksta redzēto. 
Viņš piedāvāja kādu daļu no sava 
krājuma dot man līdzi. Turpmā-
kajās ciemošanās rei zēs saņēmu no 
viņa uz mazām fil miņām fotogra-
fētas ainavas, izpo stītas baznīcas, 
lauku sētas u. c. motīvus. Arī ap -
rakstus par dzīvi, ekonomiju, po  -
lītiku, apstākļiem Lat vijā. No šiem 
materiāliem Lat viešu nacionālais 
fonds Zviedrijā izveidoja divas 
grāmatas: „I. Dzin  tars – Okupētās 
Lat vijas dienas grā mata”. Zināmai 
varas iestādei grāmatas nepatika, 
un tāpēc 1978. gada vasarā mūs 
abus - Ž. Skudru un mani Tallinā 
apcietināja. Se koja ilgstoša pie klā-
jīga pratinā ša na, korrekta apieša-
nās un bei dzot tiesas spriedums – 
man 10, Ž. Skud ram -12 gadi.

Atmiņu rakstā esmu mēģinājis 
attēlot turpmākos notikumus tā, 
kā tos redzēju un piedzīvoju.  

Un tad mūs katru atsevišķi ie -
rāva automašīnās. Es tiku ievilkts 
aizmugures sēdeklī, katrā pusē 
cieši klāt piesēdās latviešu čekisti, 
un tad ātrā gaitā mani aizveda uz 
kādu igauņu viesnīcu. Liela bara 
civīlģērbušos čekas ierēdņu pava-
dībā, starp tiem bija mans turp-
mākais pratinātājs - sevišķi svarī-
gu lietu izmeklētājs majors Lei-
narts, - tiku uzvests viesnīcas otrā 
stāvā un ievirzīts kādā istabā. 
Apsēdos krēslā istabas stūrī, un 
pārējie ieņēma vietas gultās, kā     
arī ienesa vēl vairākus krēslus. Tad 
istabā kāda čekas darbinieka pa -
vadībā ienāca divi tādi nobijušies 
pavecāki vīrieši, likās, pensionāri. 
Leinarts, kas sēdēja pie galda, iz -
ņēma no portfeļa dažādus papīrus 
un lūdza, lai es tagad liecinieku 
klātienē gultā izbeŗu savas pleca 
somas saturu. No Ž. Skudras sa -
ņemtās filmiņas tika atzīmētas 
protokolā, un tās paņēma Leinarts, 
bet manas personiskās lietas - do -
kumentus, naudu, biļetes atdeva 
atpakaļ. Abi ievestie vīrieši kra-
tīšanu apliecināja ar parakstiem. 
Likās, viņi bija atvesti no Salac-
grīvas, jo runāja latviski un stāstīja 
par savām zvejnieku gaitām. Tādā 
lielīgā tonī stāstīja, ka viņiem, zvej-
niekiem, esot labas attiecības ar 
zviedriem, jo viņi braucot zvejot 
Zviedrijas ūdeņos. Zviedri atkal 
braucot zvejot pie viņiem!

Protokola sastādīšanas laikā is -
tabā ienāca vasarīgi, labi ģērbies 

vīrietis ap 45 gadus vecs, un es 
manīju, ka viņš te ir priekšnieks. 
Diezgan noteiktā tonī viņš man 
teica, lai es tagad nu stāstot par 
visiem spiegošanas uzdevumiem, 
kas man iedoti līdzi. Ž. Skudra, 
ievests tepat citā istabā, stāstot, ka 
es esot viņu samācījis un devis 
viņam daudz uzdevumu. Skudra 
zinot, kā jāizturas čekā, un tāpēc 
runājot kā no grāmatas. Atbildē -
ju, ka man te viss ir svešs un es 
nezinu, kas jāstāsta. Nu nekas, 
viņš atteica, gan jau es arī pama-
zām runāšot, – ja ne šodien , tad rīt!

Pēc protokola sastādīšanas gan-
d  rīz vai visi čekas darbinieki iz -
gāja no istabas un es paliku kopā 
ar Leinartu un pāris jaunākiem 
puišiem. Leinarts jautāja, vai es 
vēlos ko ēst, un pēc neilga laika 
kāds no čekas cilvēkiem uz pa   plā-
tes ienesa mums abiem vakari -  
ņas – cūkas cepeti ar kartupeļiem, 
salātiem un glāzi alus. Bija jau pa -
vēls vakars, kad beidzām ēst, un 
Leinarts teica, ka tagad brauksim 
uz lielo viesnīcu. Čekas cilvēku 
pavadībā gāju lejup, un ārā pie 
dur vīm stāvēja jau piebraukts 
miniautobuss. Nedaudz minūtēs 
bijām pie viesnīcas Viru, kuŗā tad 
ar liftu uzbraucām diezgan aug- 
stu – 17. vai 18. stāvā. Mani ieveda 
kādā viesnīcas istabā, ierādīja gul-
tu un teica, lai eju gulēt. Blakus 
gul tā apgūlās gados jauns čekas 
darbinieks - krievs, bet mīkstajos 
sēdekļos apsēdās divi vai trīs lat-

vieši, kuŗi,, snauzdami un mani 
sargādami, tā pavadīja visu nakti. 
Biju satraukts, ilgi nevarēju iemigt 
un murgainā miegā nogulēju ti -
kai dažas stundas. No rīta vannas 
is   ta bā varēja sakopties, nomaz-
gāties, un tad mums visiem vies-
mīlis at  nesa brokastis. Pēc tam - 
ap plkst.  9.30 ieradās Leinarts. 
Nolika uz galda Nacionālā fonda 
Stokholmā izdotās grāmatas –„Oku-
pētās Latvijas dienasgrāmatu” un 
„Šīs drupas apsūdz” - un teica: 
”Mēs zinām, ka jūs esat šo grāma-
tu materiālus izvedis uz Zviedriju 
un tur tos nodevis  Nacionālajam 
fondam, kas pēc mūsu konsulārās 
nodaļas ziņām ir amerikāņu iz -
lūk dienesta nodaļa. Līdz ar to jūs 
esat viņu dienestā un darbojies     
kā spiegs.” 

Pa nakti čekas fotolaboratorijā 
bija atvērtas filmiņu kasetes un 
atrasts mans Ž. Skudram domā-
tais saraksts ar vajadzīgajiem baz-
nīcu uzņēmumiem. Saraksta ko -
pija tika man uzrādīta un pievie-
nota pratināšanas protokoliem kā 
spiegošanas pierādījums. Majors 
Leinarts turpināja izjautāšanu, ar 
roku visu pierakstīdams, galve no-
kārt mēģinot uzzināt, kādus uz -
devumus esmu pagājušos gados 
devis Ž. Skudram. Pēc vairākas 
stundas gaŗa pusdienu pārtrau-
kuma pratināšana turpinājās līdz 
novakarei. 

Autora priekšvārds

(Turpinājums sekos)

Toreiz mēs abi ar Žani Skudru 
bijām kādu laiku sēdējuši Kad-
riorga parkā Tallinā, kur Skudra 
man iedeva uzņemtās filmiņas ar 
baznīcu, lauku skatiem, ceļojumu 
aprakstiem, kā arī bijām pārru nā-
juši vēl vajadzīgo uzņēmumu sa   gā-
dāšanu līdz nākamajai vasarai. 
Lēnā solī atstājām parku, lai at - 

grie ztos viesnīcā, kad mums abiem 
no mugurpuses klāt piebrau ca di  -
vas automašīnas. No tām izlēca 4-5 
civīlā ģērbušies pajau ni vīrieši, pie-
skrēja mums klāt un saņēma mūs 
abus katru stingri zem rokas. Viens 
no viņiem jau tāja: „Vai jūs esat 
Niedre? Ne  mē ģiniet pretoties, bet 
nāciet mums līdzi.”

1984
***
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Gadskārtu raksts kokam parāda 
tā pieaugumu, ļauj spriest par tā 
vecumu un augšanas gaitu. Sav-
dabīgos koncentriskos lokos no -
jaušams koka mūžs, protams, tad, 
kad koka vairs nav. Literātūrā, it 
īpaši dzejā, autora fiziskā neesa-
mība neko nenozīmē – veikums 
turpina patstāvīgu dzīvi, ja laika-
biedriem un nākamajām paau-
dzēm ir nepieciešami kāda autora 
darbi. Tie ir citi mērogi, kuŗos iz -
cilībai vai necilībai nav nozīmes, 
kuŗos nesvarīga mantojuma kvan-
titāte vai sportiskas klasifikācijas. 
Tas pilnīgi attiecināms uz latviešu 
dzeju, kuŗas nepārtrauktības no -
drošinājumam ir nepieciešami ne 
tikai jauni dzejnieki, bet arī tie,  
kas rakstījuši pirms vairākiem ga -
du desmitiem.  Mūsu dzeja XXI 
gadsimtā no iepriekšējā gadsim - 
ta saņem virkni autoru, kuŗu de  -
vums ir pārlaicīgs. Viens no vi   -
ņiem ir Aleksandra Čaka un Ērika 
Ādamsona laikabiedrs dzejnieks 
Jānis Medenis.

Jāņa Medeņa paaudzes pirmie 
divdesmit dzīves gadi sākas ca  ris-
kās Krievijas Vidzemes guberņā 
un beidzas neatkarīgajā Latvijas 
Republikā, kuŗai ir sava Satver- 
sme un kuŗa jau ir ievēlējusi pirmo 
Saeimu. Jānis Medenis ir brīvības 
cīņu dalībnieks 2. Cēsu skolnieku 
rotā, un viņa dzejnieka talants   
rai sās paša izkaŗotā valstī.

1923.  gadā aizsākas Jāņa Mede-
ņa desmit gadi, kas iedibina lat-
viešu dzejā ievērojamu dzejnieku 
ne tikai tematikas, bet arī dzejas 
formas jomā. Jānis Medenis ir pir-
mais, kas balādēs pievēršas Lat-
viešu strēlnieku gaitām pēc Ziem-
svētku kaujām. Pamanāma viņa 
intimā lirika, iezīmējas latviskās 
mītoloģijas pamats dzimtās ze -
mes redzējumā. Jāņa Medeņa dze-
joļu krājums Tecila (1933) saņem 
augsta prestiža Kultūras fonda 
godalgu un ir savdabīga robežzī-
me latviešu dzejas attīstībā. Dabis-
ki un labskanīgi viņa dzejā iedzī-
vojas franču dzejnieka Fransuā 
Vijona lolotā franču balādes for-
ma, un vairākus gadu desmitus 
Jāņa Medeņa Jauno bērzu balāde 
vai Balāde par kamenēm atro-
damas poētikas mācību grāmatās. 
Pat skarbais marksists Andrejs 
Upīts Pasaules rakstniecības vēstu-
rē, nobeiguma sējumā, rakstot par 
latviešu literātūru, atzīst, ka Me -
deņa soneti pieskaitāmi vislabā ka-
jiem latviešu literātūrā. Grāmatas 
tituldzejolis ar vārsmām: Dzejniek, 
trulas spalvas necilā -/ karstas 
dzirkstis šķiļas tecilā! kļūst par 
savdabīgu Jāņa Medeņa dzejas 
veikuma simbolu. Kopumā krā-
jums bija izcils notikums literārajā 
dzīvē.  Trīsdesmit gadu vecumā 
sa  sniegtais Jāni Medeni izvirza arī 
viņa paaudzes priekšplānā, kuŗā 
jau iemirdzējusies Aleksandra 
Čaka dzeja.

Dzejnieka laimes laiks – tā va  rē-
 tu nosaukt nākamo Jāņa Mede -  
ņa desmitgadi, pat ievērojot visu 
pret runīgumu un dažādību vie-
dokļos par laika posmu no 1934. 
līdz 1944. gadam. Būdams Edvar-
ta Virzas līdzinieks Latvijas un 
latviešu tautas misijas  redzējumā, 
1934. gada 15. maijā notikušajās 
pārmaiņās Jānis Medenis vispirms 
saskata spēcīgu stimulu nacionā-
lās identitātes stiprinājumam un 
izvērsumam. Tas labi saskatāms 
viņa dzejoļu krājumā Varenība 

Dzejnieka Jāņa Medeņa gadskārtas
1903 – 1961 - 2013

(1936). Pastiprinās latviskās dzī-
ves ziņas iedzīvinājums (skat. dze-
joļus Jumja guldīšana, Ūsiņa nakts), 
tai pietuvināti tiek skatītas nese -
nās pagātnes brīvības cīņas dze -
jo jumā Pulkvedis Kalpaks Ūbānu 
pils kalnā. Dzejas formas veido-
jumos Jānis Medenis nonāk līdz 
konsekvencei – deviņiem Medeņa 
metriem, kas veidoti tautasdzies-
mu un antīkās strofikas iespaidā. 
Rezultāts ir interesants vēl aizvien, 
ja izdodas ievērot ritmam atbil- 
s tošu dzejas skandējumu. Lai arī 
kritika Medeņa metrus pasludi-
nāja par nacionālo dzejas formu, 
tomēr plašāku lietojumu tie ne -
guva, – šajā jomā atbalsis ir Zi - 
n aī das Lazdas un Viļa Cedriņa 
dze jā. Par dzejoļu krājumu Vare-
nība Jānis Medenis  pirmais sa  ņē-
ma jaun dibināto Annas Brigade-
res balvu 1936. gadā un Kultūras 
fonda godalgu 1937. gadā.  Brīvī-
bas cīņu dalībniekam Jānim Me -
de nim piešķiŗ zemi Saikavas pa -
gastā, kur Aiviekstes krastā viņš 
uzceļ savu namu – Medeņus.

1937. gadā iznāk Jāņa Medeņa 
dzejoļu krājums Mūžīgā diena. 
Atskaitot krājuma ievaddzejoli, 
jaunu dzejoļu šajā grāmatā nav.     
Te vēlreiz iespiesti darbi  no dzej-
nieka pirmā krājuma Torņi pa -
malē, kas sacerēti 1922. – 1926. 
ga   dā. Salīdzinot abas grāmatas, 
redzams, ka Mūžīgajā dienā nav 
uzņemti tikai trīs dzejoļi – Vecā 
māja un Frīna putu baltā gultā, 
kas pārāk tieši atgādina Jāņa Me -
deņa jaunības gadu autoritāti 
Ed vartu Virzu, un dzejolis Tē  -
raud zilie putni, kas dzejniekam 
li cies neveiksmīgs. Klāt nākuši 
trīsdesmit seši divdesmitajos ga  -
dos sarakstīti darbi. Būtībā tas ir 
nevis pārstrādāts, bet papildināts 
pirmās grāmatas jaunizdevums. 
Slavinājumu Kārlim Ulmanim un 
15. maijam krājumā nav, toties 
ievērojami plašāk pārstāvēta Jāņa 
Medeņa intimā dzeja. Latviskā 
mī   toloģija sastopama pastarpi -
nāti, toties priekšplānā izvirzās 
Bībeles un renesanses motīvi, 
izveidots cikls Soneti Laumai. 
Dzejas tēls ir latviešu strēlnieks, 

kas mūžīgo un pārlaicīgo atradis 
mīlā, citās izpausmēs dažkārt bra-
manīgs, bet ne retorisks. Šī var -  
būt vispersoniskākā Jāņa Mede ņa 
grāmata iezīmē savdabīgu dzej-
nie ka jaunrades ceļa pavēr sienu – 
pievēršanos nepolītiskām pamat-
vērtībām, jo, varām mainoties, 
turp mākie gadi Latvijas un latvie-
ša identitātes dzejniekam nebūs 
labvēlīgi - viņš nespēs iejusties ne -
vienā viens otru nomainošā oku-
pācijas režīmā.

Kad Latvijas Republikas territo-
rijā ienāk Padomju Savienības 
kaŗaspēks un tiek likvidēta val- 
s tiskā neatkarība, Jāņa Medeņa 
vārds no preses slejām pazūd. Jā -
nis Medenis uzaudzē bārdu un 
nododas zemes darbiem savās 
mājās – rok grāvjus, ierīko dre nā-
žu, strādā meža darbus, labprāt 
atrodas pļavās vai tabakas laukā, 
kur viņa āriene un darbošanās 
gaŗāmbraucēju uzmanību ne -
saista. Medeņos viņš centās uztu-
rēties iespējami retāk, nakšņo-
dams tuvējās sievas vecāku mājās 

Trākšos. Retumis ar pašaudzētas 
tabakas maisu iebrauca Rīgā un 
visbiežāk apmetās pie drauga 
Niklāva Strunkes Mārstaļu ielā. 
1940. gadā tulkotais Aleksandra 
Fadejeva romāns Sagrāve ir šī 
posma „maizes darbs”,  lai nodro-
šinātu iztiku. 14. jūnija naktī Jānis 
Medenis ir Rīgā, bet ģimene un 
daži kaimiņi, kuŗi bija noticējuši 
kāda paziņas čukstam, kas sagai-
dāms, pavada mežā. Iznākuši no 
tā, viņi redz, ka vairākas ģimenes 
ir aizvestas. 

Ienākot hitleriskās Vācijas kaŗa-
spēkam, atjaunojas Jāņa Medeņa 
dzejas publikācijas. 1942. gadā iz  -
nāk krājums Teiksmu raksti, šai 
pašā gadā izdotas arī Jāņa Veseļa 
Latvju teiksmas. Abās grāmatās 
iz   skan spēcīgs latviešu mītoloģis-
kās pasaules daudzinājums, bet 
Jānis Medenis atsevišķi izceļ Ai -
viekstes un Daugavas teiksmas. 
Līdzās tām emocionāli iedarbīgas 
meditācijas, tvertas lieliskā dzejoļu 
formā, sakopotas ciklā Soneti ar 
kodu. Atskatoties uz neseno pa  -
gāt  ni, grāmatas pēdējā nodaļā Ga -

 du sejas ievietoti veltījumi pulk-
vežiem Oskaram Kalpakam un 
Jā  nim Balodim, dzejniekam Ed -
vartam Virzam aizsaulē un dzejo-
lis Aizvestajam. Traģiskām un op -
timistiskām toņkārtām mijoties, 
izskan ticība Latvijas karogam – 
no mūžiem bijis tu un esi tu un 
būsi. Šajā grāmatā Jāņa Medeņa 
dzejas tēls ir skumju un ļaunu no -
 jautu varā, ko nemazina prieka 
epizodi.  Tā beidzās Jāņa Medeņa 
mūža ceturtā desmitgade. Nāka-
mā rādīs, ka beigusies dzejnieka 
brīvas gribas raisīta dzejas publi-
citāte. Protams, dzejoļi top, tiek 
sakārtoti krājumi, bet bez izre-
dzēm tos publicēt.

Sāpju un traģikas desmitgade 
aizsākas 1944. gadā, kad, veļoties 
pāri frontei, tiek nopostīti dzej-
nieka celtie Medeņi. Kopā ar ģi  -
meni dzejnieks dodas bēgļu gaitās 
uz Kurzemi. Piebalgā viņiem pie-
vienojas Kārlis Skalbe ar savējiem. 
Abas ģimenes ir kopā līdz Vents-
pilij. Braukšana uz Vāciju Jānim 
Medenim nebija pieņemama, bet 
izkļūt uz Zviedriju neizdevās. 

Dzejnieks strādā par direktoru 
Vārves pagastskolā, vēlāk par 
darb vedi vietējās dzirnavās.1946. 
gada 1. janvārī Jānis Medenis tiek 
apcietināts, 27. novembrī tiek iz  -
virzīta apsūdzība, un 6. decembrī 
viņš tiek tiesāts 12 cilvēku grupā. 
Dzejniekam izvirzīta apsūdzība 
par līdzdalību vācu okupantu mi  -
litārajos formējumos un nacionā-
lo partizānu akcijās, pretpadomju 
propagandu un neziņošanu par 
nacionālo partizānu darbību dro-
šības iestādēm.  Jānis Medenis at  -
zīstas, ka piedalījies vācu organi-
zētajā iedzīvotāju pašaizsardzībā 
Saikavas pagastā – vienu reizi ar 
šau teni rokās sargājis pagastmāju, 
divas reizes sargājis tiltu. Viņa 
līdz dalību nacionālo partizānu 
ak  cijās noliedza citi šajā prāvā ap  -
sūdzētie. Pretpadomju aģitācijas 
sakarā dzejnieks atzīst, ka laik-
rakstos publicējis dzeju, nevis 
raks  tus. Procesā par lietiskiem 
pierādījumiem ir divi dzejoļu 
blok noti, kuŗus dzejnieks atzīst 
par saviem. 

Apsūdzība saistās ar dzejoli Cik 
mocekļu, kas publicēts nelegālajā 
izdevumā Kurbads 1945. gada 15. 
Oktobrī. Tas beidzas ar vārsmām: 
Jo naidnieks, kas tev apkārt visās 
malās,/ Kā ēka drūpot simtu daļās 
dalās./ Laiks pēdjo triecienu tam 
atvēzēt un spēt! No jebkuŗa vie -
dokļa raugoties, šāda publikācija 
ir vairāk nekā dīvaina – Sarkanās 
armijas komandantūras pārklāj 
gandrīz pusi Eiropas, bet nacio-
nālie partizāni tagad dos pēdējo 
triecienu šai armijai... Jānis Mede-
nis atzīst, ka tas ir pretvācisks dze-
jolis un tādi bijuši vēl. Rezultātā 
apsūdzības rīcībā paliek tikai nezi-
ņošana. Tas izskan advokātes Uļ -
ja novas atzinumā, ka nozieguma 
veikšana ir formāla, ka nav nekā-
das pretpadomju darbības vācu 
okupācijas laikā, ka bandītus nav 
atbalstījis. Viņa lūdz sodu mīksti-
nāt. Rezultātā Jānis Medenis sa  -
ņem desmit gadus ieslodzījuma. 
Tie aizsākas Rīgas Centrālcietu-
mā, tad soda nometnē Daugav-
grīvas cietokšņa territorijā Bol de-
rājā. 1946.gada jūnija sākumā viņš 
tiek izvests uz Noriļsku, bet ie -
slodzījuma beidzamos gadus aiz-
vada Krasnojarskā.

Šajā laikā top trīs dzejas krāju -
mi –  Burvību grāmata (1942 - 
1946), Dieva dārzs ( 1947 – 1948) 
un Putnu ceļš (1948 – 1955), kuŗi ... 
līdz šim pilnīgi publicēti tikai 

trimdā izdoto Jāņa Medeņa piec-
sējumu rakstu otrajā un trešajā 
sē  jumā 1988. gadā. Ne šajā, ne 
dzejnieka beidzamajā desmitgadē 
tie lasītāju nesasniedz, un arī šo -
dienas Latvijā tie pazīstami frag-
mentos. Šīs grāmatas ir savdabīga 
dzejnieka dienasgrāmata, kuŗā 
no  briedusi personība sasniegusi 
briedumu satura un formas jomā, 
kuŗā pievēršanās senvēsturei mi -
jas ar apkārtnes aistētisku skatīju-
mu pat tad, ja tajā aistētiskais ir 
tikai asociācijas. Atsevišķi mina-
ma poēma Ziemeļu elēģijas, kuŗa 
pievienojas augstākajiem sasnie-
gumiem šajā žanrā latviešu literā-
tūrā kopumā. Piektajā dzejnieka 
desmitgadē iznāk tikai viena grā-
mata – Jāņa Rudzīša sakārtotā iz -
lase Miķelnīca, kuŗu 1952. gadā 
izdod Jāņa Abuča apgāds Ziemeļ-
blāzma Zviedrijā. „Chruščova at -
kusnis” paveŗ dzejniekam mā  jup-
ceļu. Izsūtījuma gados fiziski viņš 
ir kļuvis invalids. Vēlāk, 1976. ga  -
dā, Jāņa Medeņa dzejas kopas ie -
vadā Latviešu dzejas antoloģijas     
5. sējumā par dzejnieka pēckaŗa 
gadiem ir teikts: Padomju dzīves 
apstākļi dod iespēju Jānim Mede-
nim atgriezties pie tiem vitāli ra  -
došajiem momentiem, kas aizsā -
kās „Tecilā”. Dažos gados Jānis 
Me  denis izaug par ievērojamu 
padomju dzejnieku.

Dzejnieka pēdējie dzīves gadi ir 
smagas vilšanās laiks. Dzīve pa -
domju Latvijā bijušajam izsūtīta-
jam, lai arī ievērojamam dzej-
niekam, nav viegla. Laikrakstu un 
žurnālu redaktori ir īpaši vērīgi 
pret iesniegtajiem darbiem – val -
da bailes, pat pēc PSKP 20. kon- 
g resa. Taču pamazām Jāņa Medeņa 
dzeja parādās gan žurnālā Karogs, 
gan laikrakstā Literātūra un Māks-
la. Iesniegtais 1905. gada balāžu 
krājums Ugunis naktī tiek norai-
dīts kā „nešķirisks” un „neparte-
jisks”. (Pilnībā tas šodien lasāms 
Jāņa Medeņa trimdā izdoto Raks-
tu 5. sējumā.) Dzejnieks sagatavo 
iepriekšējo grāmatu izlasi Dienu 
krāšņums, kas nonāk pie lasītāja 
1958. gadā. Taču … dzejoļu teksti 
ir „uzlaboti”, kas detalizēti apce-
rēts Jāņa Rudzīša un citu trimdas 
autoru rakstos. Grāmata dod ie -
spēju uzņemt Jāni Medeni Latvi-
jas Padomju Rakstnieku savie -
nībā, taču tās tapšanas līkloči ne -
bija noslēpums un būtībā kļuva 
šķērslis turpmākiem Jāņa Medeņa 
dzejas izdevumiem – godaprāts 
at  turēja tirāžēt grāmatas „redak-
tora” Ēvalda Sokola kropļojumus. 
Spēkā bija nosacījums, ka literāra 
darba pēdējā redakcija autora dzī-
ves laikā ir noteicošā, taču Jānim 
Medenim ar šo dzejoļu „redakci-
ju” nebija nekā kopīga. Pēc dzej-
nieka nāves neliela 1905. gada ba -
lāžu daļa tika publicēta 1961. ga -
dā, un tad Jāņa Medeņa literārā 
mantojuma apguvē iestājās klu-
sums, kuŗu pārtrauca jau pie mi-
nētais Rakstu izdevums trimdā. 
Šodien dzejnieka devums vislabāk 
iepazīstams viņa simtgadē iznāku-
šajā izlasē Atkal esmu mājās, ko 
sarūpēja viņa dzimta.  

Pārlūkojot Jāņa Medeņa gads-
kārtas, atcerējos literātūrvēstu r-
nieka Arvīda Dravnieka rakstīto: 
Jānis Medenis kā dzejnieks izauga 
Latvijas Republikas laikā un savos 
darbos izdziedāja šo republiku un 
izauga tajā liels. Trāpīgais formu-
lē jums prasa lielāku vērību dzej-
nieka darbiem viņa simt desmitajā 
gadskārtā.  

Andrejs Grāpis
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Skats no Lazdu kalna uz Smilteni aizvadītā gadsimta sākumā... ... mūsdienās

No Smiltenes pilsētas dienvid-
rietumu virzienā iet ceļš uz Cēr-
tenes ciemu. Smiltenes Klusā ie -
la beidzas pie Lazdu kalna, kuŗa 
augstums virs jūras līmeņa ir 133 
metri. Nav jau sevišķi augsts 
kalns, tomēr ar savu augstumu 
norāda, ka varbūt ļoti senos lai-
kos varējis būt ārējais aizsardzī-
bas valnis Smiltenes – Cērtenes 
pilskalnam pie Klieveru ezera.  

Lazdu kalns, būdams tik ļoti 
tuvu Kļaviņa mājai, kuŗas apak-
šējo stāvu īrēja mani vecāki, bija 
mūsu - triju meiteņu bērnības 
visvairāk iemīļotā rotaļu vieta. 
Kļaviņa mājā mums bija liels 
sak ņu dārzs, liela rožu dobe, ve -
ļas māja, malkas šķūnis un vie-
tas, kur varēja audzēt vistas, pat 
turēt cūkas, kuŗas gan vecāki ne -

A T M I Ņ U  S T Ā S T S

Smiltenes Lazdu kalns

turēja. Mājas saimnieks dārzā 
ierīkoja skaistu, lepnu zivju dīķi. 
Dārzā auga daudz augļu koku   
un ogu krūmu. Mums pat ierā-
dīja dažus ogu krūmus, tomēr 
visvairāk iemīļotā vieta mums 
bija un palika Lazdu kalns. Laz-
du kalna vienā pusē bija neap-
rakstāmi skaista, saulaina pļava, 
un visu vasaru tur ziedēja pu - 
ķes – margrietiņas, ko mēs sau-
cām par pīpenēm. Sevišķi skais -
ti ziedēja zilie pulkstenīši, bet 
visskaistākie bija dižie pulksteņi 
lieliem ziliem zvaniem, tie stipri 
atšķīrās no mazajiem pulkste nī-
šiem. Vēl bija ļoti skaistie lielie 
sarkanie āboliņi, dzeltenie ābo-
liņi, varbūt atlikums no seniem 
laikiem. Tur lasījām arī daudz 
meža zemeņu un savādās lielā-

kās ogas no  meža zemeņu pa -
sugas – spradzenes, kuŗām bija 
citāda garša un arī lapas atšķīrās 
no parastām meža zemenēm. 
Lazdu kalnā uzgājām riekstu 
krūmus, kaut gan to tur bija sa -
mērā maz. Tātad agrāk kalns tā 
bija dabūjis savu nosaukumu. 
Vēl tur auga skaistas, lielas prie-
des. Lazdu krūmus mēs bieži 
ap  lauzām nelaikus, un neviens 
jau mūs  ne pārāk kontrolēja, ne 
pamācīja.

Tajos pagājušā gadsimta lai -
kos, 30. gadu sākumā, dzīve bija 
noteikta un mūs, bērnus, varēja 
droši palaist klaiņot skaistajā 
Lazdu kalnā, kuŗš otrās puses 
zemākā daļā bija avotains, bet 
zeme tur bija auglīgāka. Mūsu 
bērnu rotaļas parasti kulminā-

ciju sasniedza piektdienās, kad 
Smiltenē bija tirgus diena. Tad 
vakaros tirdzinieki, pabeiguši 
gaŗu dienu tirgus laukumā pie 
baznīcas, veikalos  iepirkušies   
un krogos atpūtušies, gatavojās 
brau cienam mājup uz Cērtenes 
vai Launkalna pusi. Viņi brauca 
no Daugavas ielas un drīz vien 
bija Lazdu kalna tuvumā. Kalna 
nogāzē auga veci  ievu krūmi jau 
stipri stingriem stumbriem. Ievu 
ziedu laikā visa apkārtne smar-
žoja. Mēs un dažreiz arī kaimi -
ņu mājas zēni sakāpām stingra-
jos ievu zaros un paslēpušies sā -
kām jau laikus klaigāt un pat 
gaudot daždažādos toņos. Mūsu 
no  doms bija baidīt tirdziniekus, 
lai viņi domā, ka kalnā spokojas. 
Nemaz ilgi ievās nebija jāgaida, 
kad pirmie tirgus vezumnieki 
sāka braukt mājās. Kaut ko jau 
nu viņi sadzirdēja un tad parasti 
uzšāva zirgiem ar pātagu un 
aulekšiem vien aizdrāzās uz Cēr-
teni. Mums tas sagādāja lielu   
lielos priekus, un labi gan, ka ve -
cāki mūsu izdarības nezināja. 
Mēs jau drīz vien ieradāmies 
godīgā izskatā uz ikvakara kāju 
mazgāšanu, jo tajos gados vasa-
rās apavus reti valkājām. Skrē -
jām  basām kājām. Zināms, skolu 
sākot, ļoti nepatika valkāt ap  a-
vus. Veļas mājiņa, kas celta no 
ķieģeļiem, aizstāja vannas istabu. 
Mājā, saprotams, bija ļoti laba 
virtuve un labierīcības.

Pie mums dzīvoja un mūs, bēr-
nus, uzmanīja un arī ar mums 
rotaļājās vecmāmiņa. Viņas vīrs 
bija miris, - 20. gados bija Silvas 
meža iecirkņa darbinieks – An- 
d rievs Skuja. Palsmanes barons 
viņam bija uzdāvinājis lepnu ie -

roci, ko lielinieki viņam  bija at -
ņēmuši. Latvijas brīvos gados 
viņš ieroci atdabūja. Mūsu dū -
šīgā vecāmāte bija sev noskatījusi 
Lazdu kalna pakājē ģimenes 
dārziņu. Smiltenes pilsēta dār zi-
ņus izdalīja iedzīvotājiem, kuŗi 
tos vēlējās. Šī  lazdu kalna daļa 
bija Ugunsdzēsēju biedrības Jā ņu 
parkam tuvāka. Toreiz pilsē tas 
galva laikam bija Miglas kungs. 
Kad pilsētas kungi sanāca dalīt 
Lazdu kalna pakājes zemi, vecā-
māte tūdaļ sagatavoja garšī gu li -
monādi, apsmērēja vienkāršo 
rupjmaizi ar labo tolaiku svies tu 
un pacienāja augstos viesus. Tie 
bija ļoti priecīgi un pateicībā vi -
ņai piešķīra jau viņas iepriekš 
izskatīto dārziņa labāko vietu.

Esmu apciemojusi dzimteni 
četras reizes. Divreiz ar vīru. Viņš 
nomira 2000. gadā. Pēdējo reizi 
apciemojot Latviju, redzēju, ka 
Kļaviņa mājas dārzā vairs nav 
zivju dīķa, bet dārzs bija apkopts. 
Pēdējo reizi apciemojot Lazdu 
kalnu, biju ļoti vīlusies, jo no ma -
na iemīļotā kalna nekas cits kā 
necilus uzbūvētais skatu tornis 
nebija palicis. Lazdu kalnā rēgo-
jās (bija jau vēla novakare) sabū-
vētas mājas, dažas priedes laikam 
vēl bija. Smiltene pati kļuvusi 
daudz lielāka, modernāka. 

Šīs ir vairāk nekā 80 gadu ve -
cas atmiņas. Trimdā devos ar 
mu    gursomu plecos vienā no      
pē  dējiem kuģiem, kuŗi izbrauca 
no Daugavas pie Rīgas 1944. ga -
da oktobŗa sākumā. Esmu dzi-
musi 1925. gadā. Domāju, ka šīs 
atmi ņas derētu saglabāt vēlā -
kiem laikiem – nākotnē. 

Ingrida Jirgens     

Anglijas dienas laikrakstā The 
Independent tikko parādījās kāds 
salīdzinošs apskats par viesmī-
līgajām pasaules valstīm. Starp 
tām pārsteidzoši pirmo vietu ie -
guvusi Islande, par spīti tās ne 
vi  sai tīkamam Zidmeļatlantijas 
klimatam.

Ekonomiskai krizei, kas skāra 

M U M S  R A K S T A

Viesmīlība un tās trūkums
Islandi pirms pieciem gadiem, 
tagad sekojot attiecīgs uzplau-
kums. Islandiešu iedzimtā laip-
nība pret ciemiņiem paveŗot 
turp māku tūrisma pieaugumu. 
Pašreizējais viesu skaits - ap 600 
tūkstošu gadā turpmāk varētu 
pieaugt līdz miljonam. The Inde-
pendent piemetina, ka Anglija  

šai viesmīlības līgā esot zemā – 
55. vietā.

Minētajā avīzē parādās arī kā -
da cita tabula par neviesmīlī gā-
kajām pasaules valstīm. Pirmajā 
vietā šai līgā esot Bolīvija, tai        
se  ko Venecuēla, bet trešajā vie -   
tā ir Krievijas Federācija, un       
no  žēlo  jamā piektā vietā ierin -  

do  ta Latvija. (Izcēlums mūsu 
–red.) Mūsu valsts zemajam 
vērtējumam  iemesls būs tie 50 
padomju okupācijas gadi, kuŗu 
laikā Latviju pārplūdināja krie -
vu ieceļotāju masas. Ar necivī-
lizētu uzvedību un bravūru tie 
lielā mērā gādāja, lai Latvija at -
rastos lielā kaimiņa līmenī.

Islandei salīdzinājumā ar Lat-
viju ir ļoti pateicīgs novieto -     
jums tālu no Krievijas robežām. 
Blakus krievu ierēdņiem, kuŗi 
darbojas Krievijas vēstniecībā 
Reikjavīkā, daudz citu tur nebūs. 
Laimīgie islandieši!

I.Piķelis     
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Šogad aprit 425 gadi, kopš Rīgā 
iekārtota pirmā grāmatu spies-
tuve, kas bija arī pirmais poligra-
fijas uzņēmums tagadējās Lat  vi-
jas territorijā. Šim notikumam 
par godu 9. aprīlī plkst. 17.00 
Lat vijas Nacionālajā bibliotē -
kā (LNB), K. Barona ielā 14, 
tika atvērta izstāde Gedruckt   
zu Riga  - „Iespiests Rīgā”, kas 
dod unikālu iespēju klātienē ap  -
lūkot senākajā Latvijas territorijā 
ie   spie stās grāmatas no LNB un 
LU Akadēmiskās bibliotēkas  
krā ju miem. Izstādi atklāja LNB 
di   rektors Andris Vilks; izstādes 
vie  sus ar savu klātieni pagodinā-
ja arī UNESCO Starptautiskie 
eksperti (Esko Hakli, Vinstons 
Tabs, Erlands Koldings Nilsens, 
Abdelazizs Abids), kas  bija iera-
dušies Rīgā, lai pārrunātu LNB 
darbības stratēģiju Gaismas pilī. 

Pirms izstādes atklāšanas plkst. 
14.00 Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Jaunākās periodikas lasī  ta-
vā, K. Barona ielā 14, norisinājās 
arī Rīgas pirmās grāmatu spie s-
tuves dibinātājam Nikolajam 
Mollīnam (1550/1555 – 1625) un 
viņa laikmetam veltītie lasījumi, 
lai aktuālizētu grāmatizdevēja 
devumu Latvijas kultūrā. Rīgas 

425 gadi pirmajai Rīgas grāmatu spiestuvei

pilsētas mākslas vēs  -
tu res, grāmatu iespie-
šanas fainomenu, pil-
sētas semiotikas un 
citus aspektus la   sī  ju-
mu un izstādes ap  -
mek lētāji varēja iz  -
vērtēt vairāku laik-
metu parallē lēs. Ar 
la   sījumiem uzstā jās 
Dr. phil. Ineta Kivle, 
Dr. philol. Ināra Kle -
kere, Latvijas Poligra-
 fijas uzņē mumu val-
des priekšsēža viet-
nieks Artis Ērglis, Dr. 
habil. art. Ojārs Spā -
rītis, Dr. hist. Gvido 
Straube, Dr. hist. Jānis Krēsliņš 
un Dr. philol. Māra Grudule.

Grāmatu iespiešana Rī   gā sākās 
1588. gadā – aptuveni 120 gadus 
pēc Gūtenberga atklā juma. Pēc 
Rīgas rātes aicināju ma to uzņē-
mās holandietis Niko lajs Mollīns, 
kas ieradās šeit no lie lā kā Eiro-
pas grāmatniecības cent ra — 
An  tverpenes. Rīgas un Lat vijas 
kultūrā Mollīna darbība ir ļoti 
nozīmīga. Būdams poligra fijas 
nozares iedibinātājs,  viņš 38 g  a-
du laikā  izdevis ap 200 iespied-
darbu, galvenokārt latīņu un vā  -

cu valodā. Daļa no tiem ir grā-
matas (vairāki arī apjomā lieli 
iz  devumi), taču vairākums - da   -
žādi apsveikuma dzejoļi un citi 
sīkdarbi.  Īpaši izceļama ir 1615. 
gadā mūsdienu Latvijas territo rijā 
pirmā latviešu valodā ie   spiestā 
grāmata - tā sauktā lute rāņu ro  -
kasgrāmata - trīs atseviš ķi un at  -
šķirīgi noformēti darbi (“Evaņ-
ģeliji un epistulas”, “En   hi  ridijs”, 
“Psalmi un garīgas dzie s mas”).

Signe Valtiņa,
sabiedriskās attiecības, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka

Kartes fragments ar Rīgas attēlu no izdevuma  De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae 
Metropolis.  – Rigae  : per N. Mollinum, M.DC.XXII [1622].

Rīgas Latviešu biedrība sa -
darbībā ar Latvijas Radio ir sā  -
kusi runāt skaļāk un plašāk par 
zinātni. Turpmāk katru mēnesi 
ikviens būs aicināts piedalīties 
diskusijās un neformālā gaisot -
nē uzdot viņu interesējošus jau-
tājumus pašmāju zinātniekiem. 
Marta tikšanās iesākās ar pasau-
les aktuālitāti astronomijā – Čīlē, 
Atakamas tuksnesī, tika atklāts 
pasaulē modernākais teleskops – 
ALMA (Atakamas lielais mili-
metru režģis), lai mestu dažādus 
izaicinājumus tālāko un nezi nā-
māko Visuma apgabalu pētīša-
nai. Klāt svinīgajā ceremonijā 
Čīlē bija arī radio raidījuma „Zi -
nāmais nezināmajā” vadītāja 
Sandra Kropa. Atgriezusies no 
Eiropas Dienvidu observātorijas 

Rīgas Latviešu biedrībā izgaismo debesis
Andu kalnos, viņa stāstīja par 
augstu kalnos izvietotajām tele-
skopa antenām. Savukārt paš mā-
ju zinātnieki 21. marta vakarā 
klātesošajiem plašāk skaidroja 
da  žādas ar kosmosa izpēti un 
teleskopu darbību saistītus jau -
tājumus. 

Latvijas Universitātes Astro no-
mijas institūta pētnieks Ilgonis 
Vilks illustrēja, ko un cik tālu 
šobrīd cilvēce ir saskatījusi Ko  s-
mosā, Latvijas Astronomijas 
bied rības pārstāve  Irēna Pun-
dure norādīja, ko un cik daudz 
var redzēt ar pašmāju Baldones 
Šmidta teleskopu, savukārt at -
bildes uz jautājumiem, kā dar-
bojas radioteleskopi pasaulē un 
Latvijā, bija astronoma Kārļa 
Bērziņa ziņā. Modernās astro -

no mijas izaicinājumus datu ap -
strādē un uzglabāšanā atraktīvi 
raksturoja datorzinātņu doktors 
Mārtiņš Gills, atbildot arī uz vai-
rākiem klātesošo jautājumiem. 

Rīgas Latviešu biedrībai astro-
nomija nav sveša joma – tā sa  vu-
laik bija ieinteresējusi arī  Kriš-
jāni Baronu, kas Tērbatas uni  ver-
sitātē studēja matēmatiku un 
as tronomiju. Viņam par godu ir 
nosaukts arī 1977. gadā  atklātais 
asteroīds “3233 Krišbarons”.

Uz nākamo tikšanos raidījums 
„Zināmais nezināmajā” un Rīgas 
Latviešu biedrība pašmāju zināt-
niekus un zinātnes entuziastus 
aicinās 25.aprīlī plkst 18:00.

Radio žurnāliste 
Sandra Kropa

Kristus satiek mācekļus. Attēls no 1615. 
gada luterāņu rokasgrāmatas – pirmās 
latviešu valodā iespiestās grāmatas Rīgā

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

„Latvijas koncerti”. Vairāk www.laggbg.se
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. kon-

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

4. maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena.
11.00 – 21.00 ZIEDU LATVIJAS veidošana Pie Brīvības pie mi-
nekļa
11.00 – 13.50 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile 
programma 
14.00 Ziedu nolikšanas ceremonija
10.30 – 16.00 PAVASARA SPORTA FESTIVĀLS 11. novembra 
krast malā 
17.00 – 19.00 koncerts LAIKS SVINĒT
19.00 – 22.00 koncerts SAMĪĻO LATVIJU jeb pavasarīgs 
dzimšanas dienas ceļojums
Grupas „Instrumenti” un Musiqq, solisti un kori. Vairāk – www.

kultura.riga.lv
4. maijs - 5. maijs – Latviešu kultūras dienas Īrijā. Rīko Latviešu 

nacionālā padome Īrijā. irijaslnp@gmail.com
25. maijs - 26. maijs - Latviešu sporta dienas - 60. ASV meistarsacīkstes 

basketbolā, volejbolā un draudzības spēle hokejā (ASV-Kanada), 
Mineapolē, MN. Rīko ALAs Sporta nozare un Minesotas latviešu 
sporta kopa “Starts”. Sarīkojumu vietas ir vēsturiskā Mineapoles 
rajona. Sacensības notiks De LaSalle skolā, uz Misisipi upes salas. 
Satikšanās un apmešanās vieta ir Depot hotelis, un apbalvošanas 
vakars būs Ukranian Activity Center, tuvu upes krastmalai. Sīkāka 
informācija sekos. Mājaslapa www.asvmeistarsasikstes.com

26. maijā, - plkst. 3:30 pēcpusdienā Ņujorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncertu Katskiļu nometnē. Sīkāka info sekos - Koŗa 
mājaslapa: 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.cesufes-

tivals.lv
27. jūnijs - 11. jūlijs - „Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divval-

odu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm. Iespēja iepazīt Rīgu, 
apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos Dziesmu un XV Deju 
svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
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 Latviju, 
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 Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 
2013. gada 28. februārim. - Pieteikšanās veidlapas ir pieejamas 
ALAs mājas lapā www.alausa.org .

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

29. jūnijā 11.00 koŗu kaŗi LU aulā un Rīgas Latviešu biedrībā
30. jūnijā 18.00 Dziesmu svētku atklāšana un virsdiriģentu/ virs-

vadītāju godināšana Dziesmu svētku parkā
2. jūlijā 19.00 J. Vītola 150 gadu jubilejai veltīts koncerts LU aulā
3. jūlijā 19.00 Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts Arēnā Rīga

 19.00 Pūtēju orķestŗu koncerts Lielajā ģildē
4. jūlijā 18.00 Kokļu ansambļu koncerts Izstāžu centrā Ķīpsalā, 

zālē nr.2
5. jūlijā 14.00 Deju lieluzvedums, 1. koncerts Daugavas stadionā

 22.00 Deju lieluzvedums, 2. koncerts Daugavas stadionā
6. jūlijā 12.00 Deju lieluzvedums, 3. koncerts Daugavas stadionā

17.00 Dižkoncerts Doma laukumā
 22.00 Deju lieluzvedums, 4. koncerts Daugavas stadionā

7. jūlijā 10.00 Gājiens
 19.00 Nobeiguma koncerts „Līgo” Mežaparka estrādē
 23.00 – 4.00 Sadziedāšanās nakts

30. jūnijs - Pasaules Latviešu saiets Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības Lielajā 
zālē no 13:00 līdz 17:00. Vairāk girtszeidenbergs@comcast.net
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 15) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Valensija. 6. Kosa. 
7. Pēda. 9. Tropiņins. 10. Kito. 12. 
Aslapes. 13. Osta. 18. Ranka. 19. 
Drisa. 21. Pieši. 22. Kartings. 23. 
Pastaiga. 25. Rasma. 26. Abati. 
27. Trimo. 28. Sust. 30. Pastēte. 
33. Lats. 37. Oratorija. 38. Akts. 
39. Rasa. 40. Asinsvadi. 

Stateniski. 1. Vats. 2. Leons. 3. 
Neimanis. 4. Ikike. 5. Apse. 6. 
Kivi. 8. Aust. 10. Karakurts. 11. 
Tantrisms. 14. Specifika. 15. Ali -
gators. 16. Paniņas. 17. Apetīte. 
19. Dagda. 20. Akači. 24. Bastions. 
29. Usma. 31. Asari. 32. Taiga. 34. 
Tisa. 35. Posa. 36. Sari.                      

Baiba un Arturs Tereško. Viņa 
homeopate, viņš – pieredzējis fito-
terapeuts. Abi Latvijā visnotaļ ie  -
cie nīti ārsti. Jo īpaši pazīstams ir 
Arturs Tereško ar savām daudz-
veidīgajām zāļu tējām. Taču ne 
visi zina, ka Baiba un Arturs ne 
tikai ārstē pacientus, bet arī ak - 
tīvi dejo tautasdejas. Turklāt jau 
pārdesmit gadus. Savulaik bijuši 
aktīvi tautasdeju kopas „Jumis” 
dalībnieki, tagad dejo Priekuļu 
no   vada Liepas pagasta kopā „Sa  -
dancis”. Šogad būs viņu ceturtie 
dziesmu un deju svētki. Svētki, 
kuŗus gribas piedzīvot atkal un 
atkal. 

Pašlaik parallēli ārstu praksei 
no  ris intensīva gatavošanās liela-
jiem Svētkiem. Mēģinājumi, mē -
ģinājumi... Jaunu deju soļu slīpē-
šana. Jo choreografi katru gadu 
izdomā kaut ko jaunu, interesan-
tu. Un rezultāts, protams, ir košs. 
Citi deju raksti, citi soļi un melo-
dijas. Katram choreografam gri-
bas parādīt kaut ko vēl nebijušu 
un interesantu. Taču senās, gadu 
gadiem ierastās dejas „Diždancis”, 
„Sudmaliņas” un „Rucavietis” gan 
pašiem dejotājiem, gan skatītā-
jiem liekas vistuvākās sirdij. Tā ir 
latviešu deju pūra vislielākā bagā-
tība. Un, cerams, tāda būs vien-
mēr.

Arturs Tereško gan saka: „Bet kā 
dejo Latgalē! Tur dejo kadriļas – kā 
mūsu vecmāmiņas. Ir ko re   dzēt!”

Kādos tērpos šajos Dziesmu un 
deju svētkos redzēsim „Sadanča” 
dejotājus? „Etniskos Liepas pa  gas-
ta tērpos,” atbild abi dejotāji. „Ta -
jos daudz zaļuma. Zaļās vestītes. 
Meiteņu brunčiem griežoties,  arī 
svītrās uzvirmo zaļums.” Puišiem 
esot balti pusmētelīši un tāda pa ša 
baltās krāsas toņa bikses. „Smuki 

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI – KĀ ŠĶĪSTĪŠANĀS

mēs, puiši, esam! Un mei tenes, 
protams, arī,” smaidot saka Ar  turs. 

Dziesmu un deju svētku laikā 
mēģinājumos netrūkst arī grū -  
tību. Reizē prieks un arī darbs. 
„Mē  ģinājumi ir diezgan sūri. Esam 
dejojuši zem lielām lietus gāzēm, 
izmirkuši...” saka Arturs. „Un tad 
pēkš ņi spēcīgi uzspīd saule. Parā-
dās  skaists varavīksnes loks. Un – 
viss kūp no gataiņiem! Jo bijām 
taču caurcaurēm izmir kuši.” 

Abi dancotāji atceras, cik skaista 
ir tradicija, pēc mēģinājumiem   
un koncertiem braucot sabied ris-
kajā transportā, dziedāt. Visi svēt-
ku dalībnieki dzied no sirds, pie -
skandinot tramvaju vai trolej bu su. 
Un pasažieŗi, kas gan nav svētku 
dalībnieki, aizrāvīgi dzied līdzi. 

Tas esot vareni. 
Baiba un Arturs stāsta, ka svēt-

ku laikā uzšvirkstot arī savstarpēji 
kašķi. Jo nav viegli dažādu rakstu-
ru cilvēkiem diendienā ilgstoši 
atrasties līdzās. Sūri, grūti strādāt, 
atkārtojot un atkārtojot deju so -
ļus un rakstus. Gadoties, ka daži 
no kopas aizejot. Taču kodols pa -
liek. Un citi nāk klāt. Šie svētki ir 
arī šķīstīšanās.

Atmiņā spilgti palicis svētku 
koncerts Manēžā 1992. gadā, kad 
abi vēl dejojuši „Jumī”. Deju liel uz-
vedumam bijis nosaukums „So  lis 
laikā” – ar atskatu cauri gadiem - 
vēsturē.  „Tas bija skaistākais, kas 
dziesmu un deju svētku laikā 
piedzīvots,” saka Arturs. 

Visiem dejotājiem šie svētki pa -

rasti esot arī dziedāšanas svētki. Jo 
pēc koncerta, pēc sātīgām vaka-
riņām mītnes vietā skolā arī de -
jotāji, iedzeŗot kādu aliņu, parasti 
līdz vieniem, diviem naktī dūšīgi 
dziedot. „Dejotājiem tāpat ir ļoti 
bagāts dziesmu pūrs.”

Abi dejotāji ar prieku un lepnu-
mu stāsta, ka Dziesmu un deju 
svētku nedēļā varot redzēt - Rīga 
kļuvusi par latvisku pilsētu. Dižu 

un spēcīgu. Ikdienā to nejūt. Taču 
gribētos just. 

„Katram latvietim būtu jāiz bau-
da Dziesmu un deju svētku prieks, 
pacilātība un sajūsma,” domā Bai-
ba un Arturs. „Jo īpaši to izjūt 
svēt ku dalībnieki – dziedātāji un 
dejotāji. Tas ir krāšņi! Grandiozi. 
Kaut kas vienreizējs! Kas to ir iz -
jutis, vēlas piedzīvot vēlreiz.”

Armīda Priedīte

Deju kopa 2008. gada Deju svētkosBaiba un Arturs Tereško 
Latgales tautastērpos

Daugavpils novada Dubnas pagastā 7. aprīlī 102. dzimšanas dienu 
nosvinēja Staņislavs Ivbulis. Jubilārs par veselību nesūdzas, nekad nav  
nesmēķējis, ne lietojis „šņabi”, bet ir daudz strādājis. Ikdiena jau 63 
gadus rit kopā ar 10 gadus jaunāko dzīvesbiedri Emīliju. Izaudzinājuši 
četrus bērnus. Viņiem ir 7 mazbērni un 4 mazmazbērni. 

Latvijas prezidents Andris Bērziņš Melngalvju namā rīkoja „Pa  š- 
valdību ģerboņu svētkus”. Ģerboņus saņēma Salaspils, Ķeguma, Sējas 
un Viļānu novads, Madonas novada Ošupes pagasts un Daugavpils 
novada Skrudalienas pagasts.

Daugavpils Skrošu rūpnīca, kas ir vecākā Ziemeļeiropā, ar 13. ap  rīli 
ir atvērta visiem interesentiem. Šeit jau kopš 1886.gada tiek ražotas  
deviņu veidu patronas un lodes medību, sporta un pneumatiskajiem 
ieročiem, kā arī svina makšķerēšanas piederumi. Produkciju eksportē uz 
Vāciju, Igauniju, Lietuvu, Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu un citām valstīm. 

Rēzeknes pilsētas kultūras namā notika deju kopu skate, pārbaudot 
gatavību šīsvasaras XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
kiem. Tautas mākslas centra izveidotā žūrija uz svētkiem Rīgā izvir zīja 
pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes un jauniešu deju kopas „Dziga”, 
Rēzeknes valsts ģimnazijas - „Vadži”, Rēzeknes 1. vidusskolas - „Skali” 
un Austrumlatgales profesionālās vidusskolas deju kopu „Oira”.

Līvānu novadā konkursa kārtā noteikts nacionālais ēdiens „Dub-
nas un Daugavas akmeņi” - kartupeļu klimpas ar biezpiena pildījumu 
sviesta  un krējuma mērcē. Ēdienu piedāvāja kafejnīcas „Sipres” pavāri. 
Vietējie zina teikt, ka šim ēdienam Latgalē ir vairāku simtu gadu vēstu-
re, tas pārņemts no vācu virtuves. Rīvētu kartupeļu klimpas ir vāciešu, 
austriešu un sudetiešu virtuves pamatu pamats.

Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parkā notika akcijas „Skrien 
Latvija 2013” 1. posms pusmaratonā (21,0975 km), kas pulcināja da  -
līb  niekus kuplā skaitā no Rīgas, Kuldīgas, Dobeles, Madonas, Daugavpils, 
Preiļiem, Rēzeknes un Lietuvas. Vīru konkurencē uzvarēja Mindaugs 
Viršils no Lietuvas, no dāmām ātrākā bija Londonas Olimpisko spēļu 
dalībniece Dace Lina no Rīgas. „Skrien Latvija 2013” 2. posms nori-
sināsies 28. aprīlī Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bazē.

Daugavpilī Rīgas Techniskā universitāte reālizē projektu „INFROM”, 
aicinot reģiona iedzīvotājus piedalīties akcijā „Daugavpils pret plūdiem” - 
novērotās apkārtējās vides pārmaiņas Daugavas upes baseinā (ledus 
sastrēgumi, ūdens celšanās vai citas bīstamas situācijas) fotografēt, 
filmēt un lejupielādēt https://daugava.crowdmap.com/. Brīvprātīgajiem 
dabas vērotājiem tiks izsniegta prognozējamo plūdu karte.

Zemgales 5. – 9. klašu astoņpadsmit koŗi pulcējās Jelgavas 4. vi  -
dus  skolas koncertzālē, lai noskaidrotu pašus labākos, kuŗiem būs 
iespēja piedalīties konkursa „Dziesmai būt” laureātu koncertā, kas Rīgā, 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā, notiks 10. maijā.

Ērgļu saieta namā prezentēja Annas Kuzinas „Blaumaņu pavār-
grāmatu”. Tas ir veltījums Rūdolfa Blaumaņa tēvam Matīsam viņa   
190. dzimšanas dienā. Ērgļu muižas pavārs Matīss Blaumanis šajā 
amatā nostrādāja 30 gadu un izskoloja dēlu – ievērojamo latviešu rakst-
nieku Rūdolfu Blaumani.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde
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Līmeniski. 1. Ūdens agregāt-
stāvoklis. 4. Pilsēta Kurzemē. 7. 
Nepārbaudītas, nepamatotas zi -
ņas, valodas. 11. Vēlreiz, no jauna. 
16. Plakne, kas veido ģeometris -
ka ķermeņa virsmas daļu, kuŗu 
ierobežo šķautnes. 17. Zema bar-
jēra gar skatuves grīdas malu. 18. 
Lauksaimniecības darbarīks. 19. 
Tas, kas ir fiziski vārgs vai slimīgs. 
20. Liels, apaļš koka trauks ar vā -
ku. 21. Ass, smails izaugums. 22. 
Vīrusu ierosināta infekcijas sli-
mība. 23. Sīks zirnekļveidīgo kla-
ses dzīvnieks, kas parazītē uz au -
giem un dzīvniekiem. 26. Tā, ka 
neatrodas klāt. 27. Liels jūras 
dzīv nieks. 28. Pārdroša rīcība. 29. 
Sievietes vārds (jūn.). 37. Mazs 
laukirbju dzimtas pļavu putns. 
38. Jūrmalas pilsētas daļa. 39. 
Vienā un otrā pusē. 40. Izlutināts. 
41. Vingrošanas kāpnes. 42. Tēšot 

nogludināt. 43. Meklējot ierau-
dzīt, dabūt. 44. Šķidruma pato-
loģiska uzkrāšanās audos.

Stateniski. 1. Tecēt, sūkties pa 
lāsei. 2. Slimības noteikšana pēc 
raksturīgām pazīmēm. 3. Admi-
nis    t rātīva apspriede. 4. Iekārta ma       -
šīnu, aparātu montēšanai un iz -
mēģināšanai. 5. Kalibrēta cilindris-
ka stikla caurulīte neliela šķid ru-
ma daudzuma mērīšanai. 6. Saist-
viela dažādu virsmu savienoša -  
nai. 8. Kaisli vēlēties, ilgoties. 9. 
Liels daudzums, apjoms. 10. Ķer-
meņa viena puse. 11. Viesulis. 12. 
Aparāts siltuma daudzuma mērī-
šanai. 13. Izprieca; patika (novec.). 
14. Gadalaiks. 15. Vērtīgas ēdamas 
sēnes. 24. Degošu gāzveida vielu 
plūsma. 25. Ātri virzīties, steigties. 
26. Tikko, pirms īsa brīža. 30. 
Saul lēkts. 31. Naudas vienība kādā 
ES valstī. 32. Miets, stabs zvejas 

tīklu žāvēšanai. 33. Atrast, gūt. 34. 
Stāvoklis šacha spēlē.35. Varēt, 
jaudāt. 36. Norisināties, pastāvēt 
zināmu laiku bez pārtraukuma.             
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Juris Valainis

Valters Nollendorfs

Valters Nollendorfs
un palīgi

Mērķis: Kritiski atskatīties 
uz trimdas veidošanos, vēs-
turisko attīstību, ideoloģiju, 
polītiku, organizātorisko 
struk tūru, cīņu par Latvijas 
neatkarību un pārdomas par 
pasaules latviešu tālākajām 
perspektīvām. 

1. diena: Bēgļu gaitas. Kaŗa 
chaoss, kuŗā veidojās vēlākā 
trimda. Bēgšana vai evakuā-
cija? Apstākļu acumirkļa dik -
tāts vai pārdomāta rīcība? Pro-
paganda, baumas, cerības un 
ticība. Kopā turēšanās kā iz  dzī-
vošanas pamats svešumā. Kas ir 
latviešu bēgļu autoritāte un 
vadība?

2. diena: Trimdas ideolo-
ģijas, sabiedrības un organi-
zāciju veidošanās bēgļu no -
metnēs. “Mazās Latvijas” kā 
trimdas sabiedrības un ideo lo-
ģijas inkubātori. Trimdas va  dī-
bas rašanās – kuŗi vēži kuŗās 
kulītēs? “Latvieša stāja svešu -
mā” kā trimdas ideoloģijas 
pamatdokuments: atgriešanās 
atbrīvotajā Latvijā kā mērķis; 
cīņa par Latvijas brīvību kā 
līdzeklis; ilgstoša latviskas sa -
biedrības un tīras latviešu kul-
tūras saglabāšana kā pamats. 
Latvija kā zaudētā, bet atgūsta -
mā paradīze. Trimdas ideo lo-
ģijas spēks un vājums. 

3. diena: Lielā izklīšana un 
lielā pārorganizēšanās. Trimda 
kā agrīns globalizācijas faino-
mens: laiktelpas problēma un 
tās risinājumi. Pārorgani zē ša-
nās, organizētāji, organizācijas. 
No mednieku klubiem līdz 
jumta organizācijām. Trimdas 
latviešu ģeografija. Latviskās 
nedēļas, mēneša, gada un piec-
gadu reizes. Trimdas paaudžu 
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socioloģiskās aprises. Trimdas 
neiespējamā misija.

4. diena: Trimdas saskaņas 
un nesaskaņas. Jaunās paau-
dzes novēlotais uznāciens trim-
dā un Latvijā. Trimdas ideo-
loģijas, polītiskās domāšanas 
un darbības kritikas iedīgļi: 
Jaunā Gaita, Mēs, Studiju grupa, 
Brīvības Talcinieks, Latvijas sap-
nis. Lēnā un pretrunīgā paau-
džu, paradigmu un dinamikas 
maiņa: no petīcijām līdz de -
monstrācijām par Latvijas brī-
vību; no cīņas pret komūnismu 
līdz cīņai par cilvēktiesībām 
Latvijā. Kultūras sakari: komū-
nistu pirksts, paaudžu plaisa vai 
iespēja? Trimdas iesakņošanās 
trimdas zemēs.

5. diena: Lielais piepildījums 
un lielā vilšanās. Pēkšņi: ko 
mēs zinām par viņiem, ko viņi 
par mums? Kam nebija gatava 
ne tauta Latvijā, ne trimdā? 
Kāpēc atgūtā Latvija nebija tā, 
ko bijām izsapņojuši un par ko 
cīnījušies? Zaudētās paradīzes 
pazaudēšana. Trimdas loma ne -
atkarības atgūšanā: iedomāta 
vai reāla? Trimdas pēdas Lat-
vijas polītiskajā, sabiedriskajā 
un kultūras dzīvē. Trimdas gals 
un pasaules latvieša sākums. Un 
ko no tā visa mācīties?

Īsā versija:
Ievirzē kritiski atskatīsimies 

uz trimdas sākumiem bēgļu 
gaitās un bēgļu nometnēs, uz 
tālāko izceļošanu un organi-
zēšanos pasaules mērogā, uz 
trimdas ideoloģiju un polītiku. 
Izvērtēsim paaudžu un vadības 
maiņas problēmas trimdā, at -
tiecības ar okupēto Latviju un 
trimdas lomu neatkarīgās Lat-
vijas atjaunošanā. Pārdomāsim 
latviešu tālākās perspektīvas 
pasaulē: vecā trimda un jaunā 
emigrācija. 

Kas mudināja tevi ierosināt 
3x3 ievirzi par trimdas temu, 
turklāt ar tādu kā izaicināju-
mu – “kritiski atskatīsimies”?

Ir vairāki iemesli, kas, cerams, 
būs interesanti arī ievirzes da -
lībniekiem.

Jautājums
Valteram Nollendorfa

dos, sākot ar skautiem un 
beidzot ar skolām. Tai pašā laikā 
esmu bijis arī drusku šķērsu 
domātājs, un muti arī neesmu 
turējis. Te jau arī tas kritiskais 
moments. Man 1955. gadā ga  -
dījās palīdzēt Jaunajai Gaitai 
spert pirmos soļus un tā jau 
pavisam drīz nonākt trimdas 
paaudžu un ideoloģiju krust-
ugunīs. Tai pašā laikā, izņemot 
Amerikas Latviešu jaunatnes 
apvienības (ALJA) un vēlāk 
Latviešu rakstnieku apvienības 
(LaRA) amatus, neesmu bijis 
tieši iesaistīts trimdas lielo 
organizāciju darbā,un tāpēc 
varu skatīties uz trimdas galve-
najiem sabiedriskajiem, kultū-
rālajiem un polītiskajiem pro-
cesiem mazliet no malas.

Otrkārt, esmu par šo to jau 
referējis un šo to rakstījis, gan 
latviski, gan angliski, gan arī 
vāciski, galvenokārt sakarā ar 
trimdas literātūru. Nesen ga -
ŗāks raksts par trimdas lomu 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas kontekstā bija ievietots 
Janīnas Kursītes 60 gadu jubi-
lejas sējumā Inkluzīvi. Biju 

Juri Valaini tas Kungs debesīs 
ir apveltījis ar daudziem talan-
tiem. Tos visus Juris ir licis lietā. 
Nav lielāku latviešu organizā-
ciju Čikāgā, kur viņš nebūtu 
pielicis savu roku vienā vai otrā 
veidā. Juŗa smaidošo seju varēja 
redzēt visos lielākos čikāgiešu 
sarīkojumos, gan kā vienu no 
programmas izpildītājiem, gan 
kā vienkāršu dalībnieku. Ar 
savām dziesmām viņš bija 
daudzu sarīkojumu dvēsele. Ar 
savu mūžīgo optimismu, atklāto 
sirdi un draudzību jubilārs ir 
ietekmējius daudzu savu paziņu 
un draugu dzīves.

Juris Valainis ir dzimis 1923. 
gada 3. aprīlī  Rubenes pagastā, 
Augšzemgalē deviņu bērnu 
saimē. Jau agros skolas gados 
viņš iesaistījās sabiedriskā dzīvē 
būdams aktīvs Mazpulku or -
ganizācijas biedrs. Iesaukts le -
ģionā. 1944. gada vasarā viņu 
ievaino. Tā paša gada 5. augustā 
ar ievainoto transportu Juris 
no  kļūst Vācijā. Pēc izveseļoša -
nās atgriežās 15. divīzijā Po  -
merā nijā. Kaŗa beigās nonāk 
ame rikāņu gūstā, vēlāk Putlo -
sas gūstekņu nometnē. Pēc at -
brī vošanas no gūsta pabeidz 
div gadīgo lauksaimniecības 
sko lu Olf-Erfrādē.

Pēc tam absolvē Andreja 
Pumpura ģimnaziju Emdenē. 
Šinī laikā viņš iepazīstas ar savu 
nākamo dzīves draugu Olitu 
Pārupi. 1947. gada 21. septem -
brī viņus salaulā prelāts Ka -
zimirs Ručs. Pēc ģimnazijas 
beigšanas Juris uzsāk studijas 
Baltijas Universitātē Pinebergā 
un mācās Lauksaimniecības 
fakultātē. Tur viņš iestājas stu-
dentu organizācijā Dzintars, 
kuŗā aktīvi darbojas līdz šai die-
nai, no 1966. līdz 1968. gadam 
būdams tās prezidents.

Juris Valainis 1951. gadā ie -
ceļo Amerikā un apmetas uz 
dzīvi Čikāgā. Te darbi un sa -
biedriskā dzīve mijas ar stu-
dijām. Juris nodibina Dzintara 
vienību Amerikā un ir tās pir-
mais seniors. Strādā firmā GE -
NERAL TEL. & ELEK TRO-
NICS. Vakaros atsāk studijas. 
Ar pilnu krūti iesaistās Čikāgas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Juris dzied koŗos, Cianas drau-
dzes jauktajā korī un vīru korī 
„Kalējs”. Strādā latviešu sest-
dienas skolā par skolotāju, dar-
bojās Skolas padomē. Ie  sais tās 
skautu un mazpulku organi-
zāciju darbā. 1953. gadā darbo-
jas pirmo Latviešu Dziesmu 
svētku Čikāgā Rīcības komi -
tejā, pildīdams administrātora 

Sabiedriskajam darbam,
dziesmām un ģimenei veltīts mūžs

Jurim Valainim 90
palīga pienākumus. No tā laika 
jubilārs ir piedalījies visos lat-
viešu Dziesmu svētkos Amerikā 
un Kanadā, kopš Latvijas ne -
atkarības atgūšanas arī Latvijā. 
Darbojas Gaŗezera Dziesmu 
dienu rīcības komitejā, kā arī 
Amerikas Dziesmu svētkos 
Čikāgā 2002. gadā.

Par vienu no savas dzīves 
svarīgākām aktivitātēm Juris 
Valainis uzskata savu darboša -
nos Čikāgas Latviešu Radio 
raidījumu komitejā kopš 1969. 
gada. Daudzus gadus viņš bija 
šo raidījumu vadītājs. Šajā 
sakarībā Juris Valainis ir in -
tervējis daudzus latviešu sa -
biedriskos darbiniekus, tāpat 
rakstījis rakstus presē, jubilārs 
ir Latviešu Preses biedrības 
biedrs.

Juris ar Olitu savā laikā bija 
dedzīgi slēpotāji, Čikāgas Slē-
potāju kluba biedri. Viņi pie -
dalījušies daudzos izbraukumos 
uz pazīstamām slēpošanas vie -
tām Amerikā un Kanadā.

Jubilārs jau no iebraukšanas 
aktīvi darbojas Čikāgas Latvie -
šu katoļu draudzē, pēdējos 
gados ir tās priekšnieks. Viņš 
aktīvi darbojas arī vispārējās 
latviešu organizācijās Amerikā, 
ir  Amerikas latviešu apvienības 
Zelta mūža biedrs. Amerikas 
Latviešu katoļu apvienības, 
Daugavas Vanagu apvienības 
biedrs. Tāpat aktīvi darbojas 
Čikāgas latviešu biedrībā, Či -
kāgas pensionāru biedrībā, 
Čikāgas studiju fondā.

Jubilārs bija labs un uzticīgs 
ģimenes apgādnieks. Viņa ģi  me -
ne ir svētīta ar divām meitām – 
Vēsmu Baltmani un Noru Le -
bedevu, pieciem mazbērniem, 
kas visi audzināti latviskā garā.  
1997. gadā Juris un Olita at -
skatījās uz 50 laimīgā laulībā 
nodzīvotiem gadiem. Savā laikā 
Juris izteicās, ka viņa dzīves 
pamats bija ticība Dievam un 
Olita.

Olita aizgāja mūžībā 2005. 
gadā. Viņš smagi izjuta sievas 
trūkumu. Ir grūti dzīvot vie-
nam, sevišķi, ja tevi sāk nomākt 
veselības problēmas. Jurim lai-
mējās, viņš iepazinās ar Skaid-
rīti,viņi kļuva draugi. Skaidrīte 
Jurim stāvēja klāt viņa grūtajos 
brīžos. Pagājušā gada vasarā 
viņi nolēma pavadīt atlikušos 
dzīves gadus kopā, tāpēc no -
slēdza laulību.  Savu 90 gadu 
dzimšanas dienu jubilārs pa -
vadīja ģimenes un draugu 
pulkā. Bija daudz apsveicēju un 
ziedu. Jubilāra ģimene svinē-
šanu sāka jau Lieldienu rītā, 

Jurim un Skaidrītei esot kopā ar 
Baltmaņu, Lebedevu ģime-
nēm un mazmeitām. 1.aprīlī 
Armands Birkens sveica Čikā-
gas latviešu radio komitejas 
vārdā, veltot dziesmu Liku bēdu 
zem akmeņa. Savukārt abu 
meitu – Noras un Vēsmas 

ģimenes sveica tēti ar dziesmu 
Ziedi, ziedi rudzu vārpa. 2. aprīlī 
vīru koŗa mēģinājuma laikā 
jubilāru sveica koristi ar gar-
šīgām uzkodām un dzērieniem, 
ko bija sarūpējušas Skaidrīte ar 
Valiju Galenieci. Koŗa priekš-
nieks Uģis Sprūdžs apsveica 
jubilāru koŗa vārdā. Jānis Vil-
ciņš sveica Čikāgas Latviešu 
organizāciju apvienības vārdā. 
3. aprīlī jubilāru sveica Bībeles 
stundu dalībnieki. Uz Celsmes 
vakariem ļaudis sanāk kopā 
divas reizes mēnesī, jubilārs ir 
viens no šīs grupas dalībniekiem. 
Šinī dienā viņu sveica arī 
Skaidrītes meitas Inga un Dace 
ar vīru. 4. aprīlī Juri sveica 
Ciānas draudzes koris mēģi-
nājuma laikā, kad Ivars Antēns 
uzaicināja jubilāra dzīvesbied-
res vārdā uz uzkodām un glāzi 
šampanieša. Apsveicēju rindu 
noslēdza 5. aprīlī draugi no 
Čikāgas Katoļu kopas ar zie-
diem un apskāvieniem, ap  mek-
lējot jubilāru viņa dzīvoklī.

Vēl 4. aprīlī Juris kļuva par 
vecvectētiņu mazmazmeitiņai 
Makenai Aijai Stīpnieks.

Par nesavtīgu darbību lat  vie -
šu sabiedrības labā Juris ir 
apbalvots ar vairākiem goda un 
atzinības rakstiem: 1992. gadā 
no Čikāgas organizāciju ap  vie-
nības, 1994. gadā no Ilinoijas  
pavalsts gubernātora, 2001.gadā 
no bīskapa J. Rancāna fonda, 
2002. gadā no Amerikas latvie -
šu apvienības. 2004. gadā Juris 
Valainis apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Novēlam jubilāram daudz 
baltu dieniņu!

Z. Zadvinskis

pārsteigts, kad kāds nopietni 
ņemams kollēga izteica kompli-
mentu. Es esot vienīgais, kuŗš 
centies trimdu skatīt kopumā. 
Tā nu ceru kopā ar dažiem 
zinīgiem palīgiem šajā skatījumā 
dalīties un par to diskutēt ar 
ievirzes dalībniekiem.

Treškārt – ir pēdējais laiks to 
darīt kopā ar tiem, kas vēl paši 
trimdu piedzīvojuši un tajā 
darbojušies. Nav šaubu, ka 
Latvijā interese par trimdu 
turpināsies, kaut vai nesenā 

izceļošanas viļņa dēļ, bet pē -
tījumi par trimdu kļūs arvien 
vairāk par akadēmisku nodar-
bošanos. Tai pašā laikā ir sva-
rīgi saglabāt ne tikai trimdas 
dokumentāciju, bet arī trimdi-
nieku atmiņu stāstus, lai pēt-
niecība nekļūtu par sausu faktu 
uzskaiti. Ceru, ka ievirzes laikā 
varēsim dalīties arī atmiņās 
un, atskatoties, censties izprast 
trimdu kā īpatnēju mūsu tautas 
lielā stāsta daļu. Varbūt ar tur-
pinājumu.

Pirmkārt, esmu trimdas līdz-
dzīvotājs, savā veidā – līdz-
veidotājs. Atskatoties liekas, ka 
esmu bijis diezgan aktīvs da -
žādos ierindas trimdinieka vei-

3x3 Gaŗezerā būs
no 11. – 18. augustam 

Pieteikties pie Maijas Zaeskas
zaeska@frontiernet.net.

3x3 Katskiļos būs
no 18. – 25. augustam. 

Pieteikties pie Helenes Vīksniņas
heleeene@gmail.com 

Sīkāka informācija atrodama 
www.3x3.lv
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(Turpināts 19. lpp.)

Pirmdien, 13. maijā, plkst. 
19:00 notiks Andreja Ēķa un 
Aigara Graubas jaunā spēlfil-
mas „Dream Team 1935” pirm-
izrāde Ņujorkā, 57. ielā, Direc-
tors Guild of Amercia kinozālē. 
Izrādē piedalīsies filmas pro -
ducenti. Latvijā filma „Sapņu 
komanda 1935” guvusi ļoti lielu 
atsaucību. Kopš iznākšanas uz 
ekrāniem 2012. gada 19. novem-
brī Latvijā to noskatījušies vai-
rāk nekā 150 000 skatītāju.

„Dream Team 1935” stāsta 
par patiesiem notikumiem. 
Ženēvā 1935. gadā tiek rīkots 
pirmās Eiropas meistarsa   cīk -
stes basketbolā. Basketbols 
tolaik Eiropā ir jauna un ne 
īpaši populāra spēle, komandas 
iepriekš nav tikušās starp tau-
tiskās sacīkstēs. Visi grib būt 
pirmie, ierakstīt savas valsts 
vārdu sporta vēsturē. Čempio-
nātam gatavojas arī Latvijas 
valsts vienība. Jaunais treneris 
Baumanis ir pārliecināts, ka 
viss ir iespējams, viņš tic, ka 

ASV sākās latviešu filmas
„Sapņu komanda 1935” – „Dream Team 1935” pirmizrādes

basketbols var kļūt par popu-
lāru spēli, ka var apvienot 
cilvēkus ar dažādām interesēm 
vienotam mērķim, ka visas val-
stis Eiropā ir vienlīdz svarīgas 
un līdzvērtīgas un uzvarēs la -
bākais. Intrigas un sīkas nebū-
šanas, pārpratumi un raksturu 
cīņas, ceļš uz meistarsacīkstēm. 
Uzvarēt var, tikai vispirms uz -
varot sevi. 

9. aprīlī filma tika izrādīta ES 
Parlamentā Briselē.

Filmas Ziemeļamerikas pirm-
izrāde būs sestdien, 27. aprīlī, 
22. Arizonas Starptautiskajā 
filmu festivālā (www.filmfesti-
valarizona.com) 

9. maijā notiks izrāde Vašing-
tonā, ko rīko LR vēstniecība 
ASV (Avalon Theater, 5612 Con   -
necticut Ave. NW, Washington 
D.C. 20015, plkst 19:00).

16. un 20. maijā filma tiks 
izrādīta Francijā, „Marche du 
Film”, 66. Kannu filmu festivālā.

19. jūnijā filmu izrādīs 
Ženēvā, Šveicē, FIBA (vispa-

saules basketbolas savienībā) 
kad tā atklās savu jauno biroju 
un Basketbola slavas zāli 
(„Basketball Hall of Fame”).

„Dream Team 1935” ir uni-
kāla filma Latvijas kino ražo-
šanas vēsturē, jo tā ASV skatītā-
jiem būs pieejama arī angļu 
valodā (dublēta), ne tikai ar tit-
riem, kā to parasti dara ar 
ārzemju filmām ASV. Izrādes 
Vašingtonā 9. maijā un Ņujorkā 
13. maijā būs ar jauno dublēto 
filmas versiju – līdz ar to filma 
būs pieejama visplašākajai pub-
likai.

Ar „Dream Team 1935” var 
vairāk iepazīties pie www.dream-
  team1935.com, Facebook/Dream -
Team1935 vai pie #dream team-
  1935

Filmas treileri var noskatīties 
www.dreamteam1935.com vai 
www.imdb.com 

Jautājumi par filmas izrādes 
iespējam: dreamteam1935@perry -
streetadvisors.com

Daris Dēliņš

Indianapoles latviešu sabied-
riskā centra gadskārtējā biedru 
pilnsapulce notika 7. aprīli 
Centra telpās. Pēc sapulces va -
dītāja, sekretāres un balsu skai-
tītāju ievēlēšanas sapulces da -
lībnieki ar klusuma brīdi pie-
minēja pagājušā gadā mūžībā 
aizsauktos biedrus: Intu Cel-
miņu, Vili Grābantu, Jāni Gre-
bežu, Maigu Miezīti un Pēteri 
Turkupoli. Centra priekšnieks 
Andris Bērziņš īsā uzrunā 
pastāstīja sanāksmes dalīb nie-
kiem par iepriekšējā gadā 
paveikto.

Pagājušā gadā, 21. aprīlī, svi-
nējām Latviešu sabiedriskā 
centra 50 gadu jubileju. Sarī-
kojums bija ļoti labi apmeklēts. 
Saņēmām daudz gan rakstiskus, 
gan mutiskus apsveikumus no 
mūsu vietējām latviešu organi-
zācijām un arī no mūsu kai-
miņiem, kas bieži īrē telpas 
centrā savu organizāciju vaja-
dzībām. Mūs apsveica Andrejs 
Pildegovičs, Latvijas vēstnieks 
ASV, Dr. Juris Mežinskis, ALAs 
priekšsēdis, Indianas Lt. Gover-
nor Becky Skillman un arī lie-
tuviešu, igauņu, skotu, čehu, 
slovaku un zviedru organizā-
ciju pārstāvji. Lietuviešu apvie-
nība, atzīmējot mūsu lielo ju -
bileju, par draudzības aplieci-
nājumu latviešiem iestādīja 
Centra laukumā skaistu ozoli -
ņu. Sarīkojumu kuplināja mūsu 
pašu koŗi un deju grupas. 
Dziedāja vīru ansamblis „Baltā 
roze” un sieviešu ansamblis 
IDVASA. Spēlēja tautas mūzi-
kas ansamblis „Ezīši.” Ar raiti 

Indianapoles latviešu 
sabiedriskā centra biedru 

pilnsapulce
dejotām tautas dejām skatītājus 
iepriecināja deju kopa „Jautrais 
pāris”. Sirsnīgs paldies šo grupu 
vadītājiem – Aijai Brugmanei, 
Pēterim Pūtelim, Ain Haas un 
Ivetai Asonei par lielo darbu, 
programmu sagatavojot. Sarī-
kojuma laikā mēs arī godinā-
jām divas mūsu ilggadīgās 
dāmu komitejas dalībnieces – 
komitejas priekšnieci Mariju 
Sventecku un Loniju Zuicēnu, 
kas dāmu komitejā darbojusies 
no Centra dibināšanas. Abām 
dāmām pasniedza Centra atzi-
nības rakstus; vēlot Lonijai vēl 
50 raženus darba gadus. Pēc 
vakariņām, deju mūziku spēlēja 
Indianapolē iemīļotās „Atmi-
ņas” (Elmārs Bērziņš un Aina 
Little) un lietuviešu kapela 
„Biru Bar.” Sirsnīgs paldies vi -
siem programmas kuplinā tā-
jiem un viesiem. 

Pagājušā gadā mūsu vasara 
sākās ar Jāņu svinēšanu Centrā 
un beidzās ar DV rīkoto pik-
niku „Cūku bēres.” Centrs ap -
sveica vietējo DV apvienību vi -
ņas 60 darbības gadu jubilejā. 
Sirsnīgi pateicamies DV apvie-
nības priekšniekam Gunāram 
Kancim un vietējai DV apvie-
nībai par tiešām labo sadarbību 
visus šos garos gadus.

Mūsu dāmām labi paveicās 
Ziemsvētku cepumu un rok-
darbu tirdziņš. Prieku radīja 
Latviešu skolas audzēkņu skai-
stais Ziemsvētku sarīkojums. 
Ar dāmu komitejas ziedotiem 
līdzekļiem atjaunojām Centra 
priekštelpas grīdu.

Klīvlandes Latviešu biedrība 
aicināja uz vakarēšanu sestdien, 
13. martā. Tas bija trešais šāda 
veida pasākums un saucās 
„Saul grieži 103“. Pirmajā no 
tiem – „Jāņi 101“ – pērnā gada 
jūnijā mā  cījāmies brūvēt alu un 
gatavot Jāņu sieru. Otrais – 
„Saulgrieži 102“ – bija veltīts 
Ziemsvētku tradicijām – pi -
parkūku cepšanai un puzuŗu 
taisīšanai. Tagad trešais – Liel-
die nu olu krāsošanai un pas -
chas gatavošanai.

Visus šos sarīkojumus orga-
nizēja un vadīja biedrības jau-
nākā gadagājuma valdes locekļi: 
Zenta Apine, Anda Prātiņa, 
Franz Bauer un viņa labā roka 
Zanda Bauere. Viņi cerēja ar šo 
modeli piesaistīt arī tos latvie-
šus, kas neapmeklē tradicio-
nālos sarīkojumus. Tagad, pēc 
nepilna gada, pienācis laiks 
atskatīties un vērtēt.

Saulgrieži 103
 šajā sanāca vairāk nekā 30 
dalībnieku, visjaunākais tikai 
sešas ne  dēļas vecs un vecākie – 
pāri par 80. Olu krāsošanu 

Pirmajā bija visplašākā prog-
ramma, un tas bija vislabāk ap  -
meklēts. Otrais nebija pievilcis 
tik lielu dalībnieku skaitu, kaut 
arī tas bija rūpīgi sagatvots. Tre-

vadīja Anda Prātiņa, kuŗa bija 
sagatavojusi dažādus dabisko 
krāsu paraugus. Dalībnieki 
varēja izmēģināt olu krāsošanu 
ar sīpolu mizām, biešu sulu vai 

Bērni darbojas ar Lieldienu olām

melno un kumelīšu tēju. Jaunie 
cilvēki sekmīgi ieskrāpēja lat-
viešu rakstus olu tumšajās čau -
malās. Citi eksperimentēja ar 

zaļumiem, puķu ziediem un 
sausām vārpām. Bērni aizrāvās 
ar olu ripināšanas spēli.

Virtuvē paschas gatavošanu 
mācīja Nora Balode un Zenta 
Apine. Starp māceklēm bija arī 
divi dūšīgi saimnieki – Oļģerts 
Kubuliņš un Jānis Renis. Jāņa 
stiprā roka izrādījās sevišķi no -
derīga, kad pienāca laiks sakult 
paschas masu. Gandrīz kā tele-
vizorā redzēts, Zenta no ledus-
skapja izcēla jau gatavu paschu 
ar svaigu zemeņu rotājumu. To 
varēja nogaršot visi klātesošie!

Šie pasākumi nav formāli. Tie 
piedāvā aktīvu līdzdalību un ie -
pazīstina ar latviešu tradicijām. 
Tie dod iespēju vienkārši pabūt 
kopā savstarpējās sarunās pie 
kafijas vai glāzes alus. Klīvlan -
des pieredze rāda, ka tajos pie-
dalās lielāko tiesu jauni ļaudis, 
arī nesen no Latvijas iebrauku-
šie. Tos noteikti ir vērts turpi-
nāt, taču neatsakoties no tradi-
cionālajiem sarīkojumiem.

Ar lielu uzmanību jaunieši apguva olu krāsošanas māku
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Indianapoles latviešu sabiedriskā centra biedru pilnsapulce
Šo darbu veiksmīgi veica 

mūsu valdes loceklis Jānis 
Kauliņš. Pateicamies arī mūsu 
valdes locekļiem Dainim Oze-
ram un Varim Grāpim par 
krāsaino skatuves gaismu in  sta-
lāciju un Mārim Kārkliņam, 
kuŗš izkārtoja jauno gaismu 
iegādi automašīnu novietnes 
laukumam. Kā pateicību par 
Maigas Miezītes testamentāro 
novēlējumu, valde nolēma viņas 
vārdā nosaukt atjaunoto strūk-
laku Centra laukumā. Savu 
uzrunu beidzot, priekšnieks 
sirsnīgi pateicās Centra saim-
niekam Varim Grāpim, dāmu 
komitejai un visiem Centra 
valdes locekļiem par labo sa -
darbību pagājušā darba gadā.

Par LSC dāmu komitejas 
rosmēm pastāstīja komitejas 

priekšniece Marija Sventecka. 
Dāmu komiteja ar skumjām 
piemin savas ilggadīgās dalīb-
nieces Skaidrītes Meļķes aizie-
šanu mūžībā. Ar savu humoru 
un jautro dzīves ziņu viņa bija 
kā saules stariņš mūsu vidū. 
Vēlam Skaidrītei vieglas smiltis 
un saldu dusu.

Kā parasts, dāmu komiteja 
veica savus ierastos darbus. 
Rokdarbu pulciņš rosīgi tur-
pina savu darbību – gan gata-
vojot rokdarbus un mantas tir-
dziņam, gan pavadot laiku iz -
klaides nodarbībās. Gada laikā 
tika izcepti tūkstošiem pīrā-
dziņu. Pīrāgus gatavojam ne 
tikai tirdziņam vien, bet arī 
citām sanāksmēm un vaja dzī-
bām. Protams, lielāko darbu 
prasa Ziemsvētku tirdziņš. Šis 

Dažkārt draudzes un organi-
zācijas atzīmē savas pastāvēša-
nas gadadienas ik pa pieciem 
vai desmit gadiem. Tai ziņā 
Klīvlandes Apvienotā ev lut. 
draudze ir bijusi kūtra. Ir pagā-
jušas vairākas desmitgades bez 
jebkādām svinībām. Vai tā ir 
kautrība? Vai slinkums? Vai no -
 došanās nākotnes plāniem un 
nevēlēšanās atskatīties pagātnē?

Šogad tieši Lieldienu svēt -
dienā, 31. martā apritēja pilni 
50 gadi, kopš Klīvlandes Lat-
viešu ev. lut. draudze (dibināta 
1951.g. 10. jūnijā) un Klīvlandes 
latviešu ev. lut. Miera draudze 
(dibināta 1951.g. 9. septembrī) 
nobalsoja par apvienošanos un 
tapa Klīvlandes Apvienotā lat-
viešu ev. lut. draudze, ērtības 
labad iesaukta par Apvienoto 
draudzi. 

Apvienotās draudzes Liel      -
dienu dievkalpojumā māc. dr. 
Sarma Eglīte lūgšanā slavēja 
Dievu par draudzes 50 gadiem 
un pateicās par draudzes darbi-
niekiem, kas to veidoja un uztur 
līdz šai dienai, un izlūdza 
De bess Tēva svētību draudzei 
nākotnē. Mācītāja arī nolasīja 
archibīskapa Elmāra Rozīša un 
Vidienas apgabala prāvesta Gu -
nāra Lazdiņa apsveikumus 
draudzei. 

Veidojas tāda kā jubilejas 
sezona, jo jau draudzes sapulcē 
17. martā to atzīmēja ar Dzint-
ras Kukaines cepto kliņģeri. 
Draudzes priekšnieks Egils 
Apelis tad norādīja, ka kaut   gan 
Klīvlandes Latviešu ev. lut. 
drau dzes Apkārtraksta 5. nu -
murā ir rakstīts, ka 31.marts 
tiek uzskatīts par abu draudžu 
de facto apvienošanās dienu, 
respektivi Apvienotās draudzes 
dibināšanas dienu, tikpat nozī-
mīgs ir 1963. gada 31. jūlijs, kad 
parakstīts oficiālais apvienoša-
nās dokuments (Agreement of 
Merger). Viņš nolasīja tos šī do -
kumenta parakstītāju vārdus, 
kas jau aizgājuši mūžībā. Ar 
ziediem un aplausiem godināja 
tā laika jaunos akta parakstītjus, 
kas joprojām aktīvi kalpo – 
Zigurdu Reineku, Uldi Kronīti 
un Arturu Rubeni. Sirsnīgus 

Klīvlandes Apvienotās draudzes jubileja
pateicības sveicienus sapulce 
nosūtīja Modrim Novickim, 
kuŗš ir nopietni slims, un ilgga-
dīgajam draudzes priekšnie  -
kam Tālivaldim Berkulim, kuŗš 
tagad dzīvo Floridā. Arī viņu 
paraksti redzami apvienošanās 
dokumentā. 

Piecdesmit gados paveikti lieli 
darbi. Pēc apvienošanās drau-
dze iegādājās laika zoba saēstu 
Svedenborģiešu dievnamu Leik-
vudā. Tas bija jāsaved kārtībā. 
Gandrīz visus remonta darbus 
veica draudzes locekļi, ziedojot 
savas brīvās nedēļu nogales, rei-
zēm pat nakts stundas. Ir aprē-
ķināts, ka baznīcas atjaunoša-
nas pirmajā posmā vien pieda-
lījās 200 draudzes locekli, zie-
dojot 9000 darba stundas, tā 
ietaupot ap13 000 dolaru. To 
vidū Antons Laimiņš ziedojis 
502 stundas, Imants Strauts 331 
un Jānis Radiliška 280, Vilis 
Briedis 265, Imants Lauge 245. 
Dievnama iesvētīšana 1964. g. 
5. aprīlī un draudzes nama 
iesvētīšana 1872. gada 23. aprīlī 
palikušas draudzes atmiņā.

Līdz ar īpašumu iegādi, pie-
audzis draudzes locekļu skaits. 
No sākotnējiem 600 tas sasnie-
dza gandrīz 800 pagājušā gad-
simta septiņdesmitos gados. 
Plauka draudzes garīgās ros-
mes. Apvienotā draudzē ir kal-
pojuši četri pastāvīgi mācītāji – 
Jēkabs Kugrēns (1963 - 1965), 
Ivars Gaide (1966 - 1973), Laim-
dots Grendze (1974 - 2002), un 
kopš 2007. gada Dr. Sarma 
Eglīte. Nozīmīga bijusi arī pa -
gaidu mācītāju (vikārmācītāju) 
kalpošana. Vietējās Mārtiņa 
Lutera draudzes mācītājs Kārlis 
Briedis atvietoja māc. Kugrēnu 
viņa slimības laikā un daudzās  
citās reizēs. Māc. Didzis Stilve 
no Latvijas uzņēmās pagaidu 
draudzes gana pienākumus pēc 
māc. Grendzes nāves. Tai laikā 
neatvietojams palīgs bija Klīv-
landes Baptistu draudzes mācī-
tājs Dr. Pauls Barbins. Te jā -
piemin, ka draudzība un sadar-
bība ar Baptistu draudzi nes 
sevišķu svētību. Pēdējā laikā 
kopējus dievkalpojumus rīko 
Klusajā nedēļā, Lieldienās, Aiz-

vesto piemiņas dienā un citās 
reizēs.

Apvienotās draudzes laicīgie 
vadītāji arvien ir bijuši “īsti 
baznīcas cilvēki”. Pirmais drau-
dzes priekšnieks Arvīds Veits, 
pats būdams gados jauns, iesais-
tīja savus vienaudžus. Daži no 
tiem arvien vēl redzami drau-
dzes darbā. Tālivaldis Berkulis 
bija Apvienotās draudzes 
priekš nieks visilgāk – 25 gadus. 
Būdams darbīgs un saticīgs 
vadītājs, viņš ilgus gadus bija 
arī Latvijas ev. lut. Baznīcas 
pārvaldes kasieris. Priekšniece 
Malda Zaija Kēlere uzņēmās 
draudzes vadību tās viskritis-
kākajā laikā, kad, sakarā ar 
Latvijas valsts neatkarības atgū-
šanu, ārzemju latviešiem bija 
jāpārvērtē prioritātes. Kad 1996. 
gadā Kēleru ģimene pārcēlās uz 
Jelgavu, par draudzes priekš-
nieku ievēlēja Edvinu Auzen-
bergu, kuŗš iepriekš bija veik-
smīgi vadījis nama būvi un 
finanču komiteju. Viņam pie-
nākas liela pateicība par drau-
dzes vadīšanu un saturēšanu 
pēc māc. Grendzes nāves līdz 
māc. Eglītes atnākšanai. Taga-
dējais draudzes priekšnieks 
Egils Apelis ir labs administrā-
tors, kuŗš spēj novadīt impromp-
tu dievkalpjumu, kad mācītājs 
aiz pārpratuma neierodas.

Draudze nevarētu pastāvēt 
bez brīvprātīgajiem darbinie-
kiem. Dāmu komiteja ir drau-
dzes labā roka. Tā rīko sadrau-
dzības pasākumus, vāc līdzekļus 
palīdzības darbam, uzņem vie-
sus, apmeklē vecos un nevarī-
gos draudzes locekļus. Starp 
dāmu komitejas priekšniecēm, 
kas uzlikušas draudzei savu 
zīmogu, jāmin Olga Laimiņa, 
Nonna Saulīte, Aina Berkule un 
Nora Balode. Pašlaik šo darbu 
vada Baiba Apele, Zenta Apine, 
Ilze Hāznere un Ieva Daukša. 

Ļoti atbildīgajam draudzes 
kasieŗa darbam savu talantu un 
laiku ziedojuši Voldemārs Rein-
sons, Aivars Auzenbergs, Jānis 
Resnis un Gunārs Rusmanis. 
Tagad, izmantojot datortechni-
ku, šo darbu ir uzņēmusies 
Valda Otaņķe. Jaunajā technikā 

iesvesta arī draudzes grāmatve-
dība, ko kopš draudzes dibinā-
šanas veda Uldis Kronītis. Te 
vairs neskaitām ziedotās stun-
das, bet gadus!

Daudz no sava laika ziedo arī 
draudzes skolas skolotāji, audzi-
not un mācot nākošās paaudzes.

veido draudzes mājas lapu in -
ternetā www.klivdraudze.org.

Piecdesmit gados draudzē ir 
izaugusi jauna paaudze. Tagad 
redzam draudzes dibinātāju 
bērnus un mazbērnus, kuŗi 
draudzi iemīļojuši kā savas ga -
rīgās mājas, to kopj un atbalsta. 

tirdziņš nebūtu iespējams, ja 
mums nenāktu talkā daudzie 
palīgi, kuŗu visu vārdus še pat 
nevaru uzskaitīt. Lai paldies vi -
siem, kas palīdzēja, lai tirdziņš 
labi paveiktos! Arī pagājušā 
gadā tirdziņš izdevās labi un 
deva krietnu atlikumu. No šīs 
naudas dāmu komiteja piešķīra 
Centram $3000 Centra priekš-
puses atjaunošanai. Šogad mū su 
komitejai ir pievienojušās Biruta 
Trokša un jauniete Silvija Kreile. 
Par Silviju mēs priecājamies jo 
sevišķi. Arī mums ir vajadzīgi 
jauni spēki, sevišķi gados jau-
nāki. Sirsnīgs paldies Centra 
priekšniekam un padomei par 
labo sadarbību un jo liels pal-
dies Centra saimniekam Varim, 
par viņa pretimnākšanu un 
izpalīdzēšanu, kad vien mums 

rodas kāda vajadzība pēc palīga. 
Savas uzrunas beigās priekš-
niece un dāmas apsveica Fran-
česku Sventecku sakarā ar viņas 
50 gadu darbību Centra dāmu 
komitejā. Dāmas Frančeskai 
pa  sniedza skaistu ziedus un 
Centra pateicības rakstu.

Tā kā Centra un bāra ieņē-
mumu un izdevumu pārskats 
biedriem bija jau laikus izsūtīts, 
to nepārsprieda, bet noklausījās 
Revīzijas komisijas ziņojumu. 
Revīzijas komisijas sekretārs 
Jānis Auziņš ziņoja, ka komisija 
ir pārbaudījusi Centra, Centra 
kluba un Dāmu komitejas kases 
un atradusi tās priekšzīmīgā 
kārtībā. Revīzijas komisija arī 
caurskatījusi un atbalsta 2013. 
gadā plānoto budžetu un izteic 
sirsnīgu pateicību LSC valdei 

par sekmīgi vadīto 2012.  gadu 
un visiem darbiniekiem par labi 
paveikto darbu. Pilnsapulces da   -
lībnieki pateicās darbiniekiem, 
ilgi aplaudējot, un ar aklamāciju 
pieņēma 2012. gada budžeta 
izpildi un 2013. gada budžetu. 

Sekoja Centra amatpersonu 
vēlēšanas. Tā kā Centra valdes, 
Revīzijas komisijas un Dāmu 
komitejas locekļi bija ar mieru 
savu darbību turpināt un citi 
kandidāti netika uzstādīti, 
Centra pilnsapulce ievēlēja līdz-
šinējos darbiniekus ar akla mā-
ciju. Centra valdē darbosies: 
Andris Āboltiņš, Gunta Beard, 
Ojārs Bērziņš, Valdis Dričs, 
Andrejs Kancs, Ronalds Lācis, 
Ilze Millere un Dainis Ozers. 
Priekšnieks: Andris Bērziņš.

EVK

Darbvede Velta Šulca desmit 
reizes gadā sastāda un nodrukā 
Draudzes ziņas, kas sniedz in -
formāciju par draudzes un citu 
latviešu organizāciju pasāku-
miem plašai lasītāju saimei. 
Draudzes ziņu 500. numurs 
iznāca pagājušā gada aprīlī. 
Kopš pērnā rudens Hilda Frigic 

Paldies agrīnajiem darbinie-
kiem, kuŗi pielika lielas pūles lai 
realizētu draudzes nākotnes 
vīziju par stipru apvienotu lat-
viešu sabiedrību ar baznīcu tās 
centrā. 

Tā ir kā pilskalns, kas vieno 
un stiprina.

Maija Grendze

Draudzes dibinātāji – Uldis Kronītis un Arturs Rubeni

Svētku kliņģeris
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Toronto pensionāru 28. marta 
saiets sākās ar paziņojumu, ka 
apvienībā iestājies jauns biedrs 
– Uldis Zommers. 

 Zaļās ceturtdienas svētbrīdi 
ievadīja prāvests Dr. F. T. Krist-
bergs ar korāli “Liec galvu 
krusta priekšā”. Par svētbrīža 
pārdomu motīvu viņš bija ņē  -
mis Pāvila 1. vēstuli korintie-
šiem, kur 11. nodaļā, sākot ar 
23. pantu, Pāvils stāsta par Svētā 
vakarēdiena iestādīšanu. Prā-
vests izskaidroja, ka Svētais 
vakarēdiens ir kopīguma sim-
bols, jo visi ēd no vienas maizes 
un dzeŗ no viena dzēriena, tā 
arī vienojoties ar Jēzu Kristu. 
Tas ir arī turpinājums jūdu 
“seder” maltītei, kad viņi cere-
moniāli atzīmē savu atbrīvo -
ša nu no verdzības Ēğiptē pēc 
gājiena cauri tuksnesim. Mums 
katram ir sava Ēğipte, ko nesam 
sev līdzi, un no tās varam at -

Pensionāru saiets Zaļajā ceturtdienā Ziņas no Toronto

Pensionāri klausās 
priekšlasījumu

brīvoties simboliski ar citiem 
kopā pie Sv. vakarēdiena. Svēt-
brīdis beidzās ar korāli “Tas 
labais gans”.

Pie pensionāriem bieži ir 
viesojušies jauni mūziķi, kuŗi 
savu karjēru sākuši jau agrā 
bērnībā kā “brīnumbērni”. Tā 
tas bija arī šoreiz, jo deviņ pa-
dsmitgadīgā Ema Nikolovska 
vijoli spēlēt sākusi jau 4 gadu 
vecumā. Viņa mācās Karalis-
kajā konservatorijā un blakus 
vijoles klasei beidzamos četrus 
gadus mācās arī dziedāšanas 
klasē. To viņa demonstrēja, 
dziedot Šuberta “An die Musik”. 
Ema jau vairākus gadus ir 
sadarbojusies ar Irisu Pureni. 
Šodienas koncertam viņa bija 
izvēlējusies Sibeliusa vijoļkon-
certu. Ema pati paskaidroja, ka, 
izaugušai dienvidnieciskajās 
maķedoniešu tradicijās un mū -
zikā, viņai ziemeļnieks Sibeliuss 

Torornto pensionāri savā 4. 
aprīļa saietā saņēma skumju 
ziņu, ka 27. martā Rīgā no 
dzīves šķīrusies agrākā valdes 
priekšniece Silvija Vanka. 

Pie pensionāriem viesojās 
divas viešņas no Anglijas – 
Lolita un Larisa.

Programmā 2012. gadā Rīgā 
darinātais video “Mirkļi pirms 
un pēc” –  ar un par Sandru 
Kalnieti. Pirms to skatījāmies, 
par Sandru Kalnieti un viņas 
radurakstiem stāstīja viņas mā -
sīca torontiete Gunta Dreifelde, 
nosaucot viņu par “sievieti ar 
zelta rokām”, jo viņa visu protot 
un varot.

Sandras Kalnietes vārds au  to-
mātiski saistās ar grāmatu “Ar 
balles kurpēm Sibirijas sniegos”, 

mazāk ar viņas darbu polītiskā 
un diplomātiskā dienestā. Video 
intervija notiek viņas virtuvē, 
kur saimniece neatlaidīgi ar 
neasu nazi mēğina sasmalcināt 
lielu ķirbi. Līdz video beigām 
tas viņai arī izdodas. Strādājot 
Sandra stāsta par savu dzīvi un 
darbu gan Latvijā, gan arī 
Eiropas Parlamentā. Tiek pa  rā-
dīti īsi skati no abiem. Tur 
redzamas debates Parlamentā, 
lauku dzīve Latvijā un suitu 
sievu dziesmotās ceremonijas. 
Intervijas sākumā viņa sevi rak-
sturo kā “biklu”. Tomēr šis rak-
sturojums nesaskan ar viņas 
darbību, filmas epizodos re -
dzama mērķtiecīga, pašapzinīga 
sieviete. Lai Sandrai Kalnietei 
labi veicas arī turpmāk!

Toronto pensionāri 11. aprīļa 
saietā bija ieradušies mazākā 
skaitā nekā parasti. Laika pareği 
bija atkārtoti brīdinājuši par 
paredzamo atkalu un ielu aple-
dojumu, kas radīšot satiksmes 
grūtības. Tāpēc lai labāk pa -
liekot mājās. Uz Centru bija 
ieradušies tikai drosminieki.

Programmā Dzidra Avena 
runāja par seno latviešu at  tie-
cībām ar citām tautām, sākot 
jau ar foiniķiešu kuğošanu uz 
Baltijas jūru pēc dzintara. Viņa 
pieminēja kaujas ar vikingiem, 
kā arī zobenbrāļu ordeņa sa -
kāves pie Saules un Durbes, 
citējot izvilkumu no Atskaņu 
chronikas, kur Durbes kauja 
aprakstīta. Tālāk referente pie -

vērsās mūsu senču sakariem ar 
apkārtējām tautām, ar kuŗām 
saskarsme ir bijusi gan mier-
mīlīgos nolūkos, tirgojoties un 
arī saprecoties, gan arī abpusē-
jos uzbrukumos. Ar daudziem 
tautasdziesmu piemēriem refe-
rente pierādīja, ka dzīve senlai-
kos nav bijusi viegla.

Latvijas territorijā dzīvoja arī 
citu tautību pāstāvji, piemēram, 
žīdi un čigāni. Tautasdziesmās 
šo tautu raksturīgās īpatnības 
tiek raksturotas īsi un kodolīgi. 
Latviešu nostāju pret citām 
tautām raksturo iecietīgs pā  rā-
kums. Izņēmums ir apspiedēji 
vācieši, pret kuŗiem jūtams ass 
naids. 

da

šķietot kā eksotisks kontrasts.
Kā parasti, tā arī šoreiz Irisa 

Purene, pirms pati sēdās pie 
klavierēm pavadīt vijolnieci, 
īsumā pastāstīja par kompo-
nistu un spēlējamo skaņdarbu. 
Sibeliuss Somijā ir tik populārs, 
ka viņa dzimšanas datumu 8. 
decembri tur atzīmē kā svi-
nāmdienu. Viņš pats par šo 
vijoļkoncertu izteicies, ka tā 
pirmā daļa plūstot kā skaidrie 
Somijas ūdeņi. Labi ieklauso-
ties vijoles skaņās, varēja dzirdēt 
gan klusu plūdumu, gan arī 
brāzmainu trauksmi pāri klin-
tīm. Otrajā daļā, šķiet, varēja 
sa  klausīt spēcīgu vēju. Bet, tāpat 
kā raugoties vasaras baltajos 
mākoņos, katrs var saskatīt kaut 
ko savādāku, arī mūzikas iztul-
kojums katram ir indivi duāls.

Nākamā nedēļā būs DVD par 
Sandru Kalnieti: “Mirkļi pirms 
un pēc”.

Parasti pie mums Floridā 
marta mēnesis atnāk ar siltām 
gaisa vēsmām, bet šogad bija 
citādi. Mūsu ciemiņiem “snieg-
putniem” nemaz nebija tik 
patīkami laisties okeana viļņu 

DIENA GAIŠĀ, LIELĀ
ar spožiem, siltiem saules sta -
riem sveica mūs Kristus aug-
šāmcelšanās diena. Devāmies 
uz Latviešu biedrības namu 
draudzes svētbrīdim un bro kas-
tīm. Namā ieejot, priecēja ar 

Mārtiņa priekšnesums Aleksandras klavieŗu pavadījumā

Lieldienas rīta svētbrīdis un brokastis St. Pētersburgas draudzē. 
Dāmas cepurēs

Pie krustveidīga galda sakārtojuma sasēdušies 60 tautieši

ierosinājums dāmām ierasties 
cepurēs, tādā veidā atgriežoties 
pie senāko gadu Lieldienu 
tradicijas. Dāmas šo ieteikumu 
pieņēma ar prieku, un patīkami 
bija vērot cepuŗu dažādību. 

šūpolēs. Arī mēs, “vietējie”, šad 
tad dabūjām drebināties un 
meklēt kādu siltāku apģērba 
gabalu. Viss pārmainījās, kad 

ziediem un zaļumiem skaisti 
dekorētie galdi un 60 atnācēju 
priecīgu Lieldienu vēlējumi. 
Jautrību bija sagādājis mācītāja 

Mācītājs Aivars Pelds ievadīja 
šo rītu ar svētīšanas vārdiem, 
liturģiju un svētrunu. Kopīgi 
dziedātās dziesmas Aleksandras 
Ritumas klavieŗu pavadījumā 
mūs stiprināja ticībā Lieldienu 
brīnumam: “Ak, tu, priecīga”, 
”Klints tu esi mūžīgā”, “Kristus 
ir cēlies”, “Ak, diena, gaišā, lielā”, 
“Es zinu, dzīvo Glābējs mans”. 
Skaistu priekšnesumu sniedza 
talantīgā Ritumu ģimene: Māra 
Rituma – klavieres, Aleksandra 
Rituma – soprāns, Andris Ri -
tums – baritons, duetā dziedot 
“Raugaties lilijās” (R. Topliff). Īpašu 
pārsteigumu sagādāja mācītāja 
mazdēls vienpadsmitgadīgais 
Mārtiņš ar vijoles spēli. Uzzi nā-
jām par negaidīto atgadījumu, 
kad lidojumam uz Floridu tika 

pieprasīta papildu samaksa par 
vienu “sēdvietu” Mārtiņa iemī-
ļotai vijolei. Nu vajadzēja šeit 
spēlēt ar īrētu, svešu vijoli, bet 
zēns nemaz nebija samulsis. 
Mūsu mākslinieces Aleksandras 
Ritumas uzmanīgā klavieŗu 
pavadījumā Mārtiņš savu gaba-
lu nospēlēja drošā, noturīgā 
tonī, labā ritmā un turklāt vēl 
pirmo reizi tik lielam klausītāju 
pulkam.

Skaistāk krāsoto olu sacensībā 
izvērtēšanas komisija – Silvija 
Ropa, Marga Zurovska, Arnis 
Šteinblūms – piešķīra trīs god-

algas. Pirmā vieta tika Gundegai 
Vilemsonei, otrā – Irēnei Eze-
riņai un trešā – Lijai Bergmanei. 
Olu cīņās par stiprāko olu god-
algu saņēma Kitija Treimane.

Brokastu galds ar savu pār-
pilnību, ko klātesošie paši gā -
dājuši, rosināja baudīt svētku 
labumus un sadraudzībā pava-
dīt šo jauko rītu. Ar pateicību 
Dievam par visu, ko Viņš mums 
devis, devāmies mājup ar gai-
šām domām pretī jaunam 
rītam.

Skaidrīte Prince



LAIKS 212013. ga da 20. aprīlis – 26. aprīlis

ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu

tautas tērpu
brunču drēbes

no vairākiem novadiem
732-842-4867

(Turpināts 22. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

Piedāvāju savu otro grāmatu
“A Branch without a Tree”

par bēgļu gaitām Vācijā un pēc tam Anglijā.

Cena: $26. + $4. sūtīšanai USA. Pasūtāma: 
Zigrīda Vidners, 739, Brandonbury Ln.,

Chico, CA 95926, phone: 530-345-9296,
e-mail: vidners@sbcglobal.net

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

BUS LABA IESVĒTĪBU DĀVANA

Andrejs Ēķis piedāvā Aigara Graubas jauno spēlfimu
„Dream Team 1935” (nosaukums Latvijā „Sapņu komanda 1935”)

Ņujorkas pirmizrāde!
Filma ir angļu valodā.

Pēc izrādes Q & A ar filmas režisoru/producentu.
Kad: pirmdien, 2013.g. 13.maijā, plkst 19:00

Kur: Directors Guild of America Theater, 110 West 57th Street,                                       
New York, NY 10019 (starp 6.un 7. avēnijām)
Ieeja: $10 (biļetes varēs iegādāties pie durvīm

izrādes vakarā no 18:00).
RSVP: lūgums pieteikties līdz 10.maijam, rakstot uz epastu:   

may13@latvia-newyork.org. Jautājumi par izrādi: 1-917-402-2853
Filmas treileris skatāms www.dreamteam1935.com

BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

namā 28. aprīlī 13:00 viesosies 
laikraksta Laiks izdevēja Dace 
Rudzīte un redaktore Ligita 
Kovtuna. Rīko Latviskā Man-
tojuma fonds. Visi laipni 
ielūgti!

(58 Irving St, Brookline, MA) 
Trimdas draudzes baznīcā

18. maijā 19:30 notiks Laby-
rinth Choir koncerts: Seasons & 
Seasonings dziesmas par pava-
sari un humoristiska oratorija 
„The Seasonings”. Ieeja $ 20. 
Pensionāriem un studentiem $ 
15. Info: www.labyrinthchoir.
org, e-pasts: akupriss@gmail.
com, tālr.: 508-481-2453 

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 centrā. 

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W Twelve Mile Rd, 
Farmington Hills, MI 48334 

25., 26. un 27. aprīlī draudzes 
dāmu komitejas rīkots lietoto 
mantu tirgus. Mantu atvešana 
25. aprīlī no 9:00 līdz 16:00. 
Mantu pārdošana 26. un 27. 
aprīlī no 9:00 līdz 16:00.

5. maijā 11:30 Kurzemes 
cietokšņa, Latviešu leģiona un 
kritušo karavīru piemiņas 
sarīkojums. Visus laipni aicina 
DV apvienība Detroitā.

18. un 19. maijā Whispering 
Willows golfa laukumā notiks 
Detroitas XXIV atklātās latviešu 
golfa sacīkstes ar Latvijas kausa 
izcīņu un XXIV korporāciju 
golfa sacensībām. Pēc sestdie-
nas spēles, plkst. 18:00 draudzes 
sabiedrisko notikumu ēkā no -
tiks saviesīgs vakars ar mūziku, 
vakariņām un atspirdzinā ju-
miem. Informāciju sniedz Toms 

Brože, tālr.: (419) 882-1965, e-pasts: 
broze@buckeye-express.com 

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531North 7th Str, Phila-
delphia, PA 19123). Info: www.
latviansociety.com

28. aprīlī plkst. 3os p.p Ame-
rikas Latviešu Baptistu Koŗu 
Apvienības rīkota 64. Dziesmu 
Diena. Grace Baptist Church of 
Blue Bell, 437 Skippack Pike, 
Blue Bell, PA. Garīgais kon-
certs. Tuvāka informācija: www.
latvianbaptistsinamerica.org

7. maijā 11:00 Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro g-
rammā valdes ziņojumi, nā -
kotnes darbība un pārrunas, kā 
arī Modris Mednis ar savu 
dzeju. Pie kafijas galda svinēsim 
dzimšanas dienas. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

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

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH).

10. maijā 19:00 literārs vakars, 

kurā ciemosies režisore, dzej-
niece Dace Micāne Zālīte no 
Jelgavas un spēlēs vijolnieki 
Pēteris Briedis un Anda Prā-
tiņa.

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes 

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

25. un 26. maijā notiks 60. 
Latviešu sporta dienas, rīko 
ALAs sporta nozare un Mi -
nesotas latviešu sporta kopa 
„Starts”. ASV meistarsacīkstes 
basketbolā, volejbolā un drau-
dzības spēle hokejā (ASV – 
Kanada). Sarīkojumu vietas ir 
vēsturiskā Mineapoles rajonā. 
Sacensības notiks De La Salle 
skolā, uz Misisipi upes salas. 
Satikšanās un apmešanās vieta 
ir Depot hotelī. Apbalvošanas 
vakars būs Ukranian Activity 
Center, tuvu upes krastmalai. 
Sīkāka informācija sekos. Mājas 
lapa: www.asvmeistarsacikstes.
com

S A R Ī K O J U M I
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Mūžībā aizgājusi mana mīļā mammiņa

EIŽENIJA LEONTĪNE 
BLUMBERGS,

dzim. RAIZE
Dzimusi 1911. gada 21. maijā Pēterburgā, Krievijā,
mirusi 2013. gada 21. martā Henderson, Nevadā

Sērās un 
mīļā piemiņā viņu vienmēr paturēs
MEITA ELĪNA UN RADI LATVIJā

No tuviem cilvēkiem mēs
Neaizejam projām –
Krīt viņu gaisma mūsos.
Gadiem Cauri
Kāds viņu labestības atstāts pavediens
Uz sirdi sils kā stariņš sīks uz sauli.

S A R Ī K O J U M I / D I E V K A L P O J U M I
ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI). 19. aprīlī 11:00 Bībeles 
stunda. 21. aprīlī 10:00 dievk., 
pēc dievk. Svētdienas skolas 
nodarbība. 28. aprīlī 10:00 
dievk. ar dievg. 5. maijā 10:00 
dievk. 10. maijā 11:00 Bībeles 
stunda. 12. maijā 10:00 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg., pēc 
dievk.Draudzības stunda. 19. 
maijā 10:00 Vasarsvētku dievk.. 
26. maijā 10:00 Trīsvienības 
svētku dievk. ar dievg., pēc 
dievk. Svētdienas skolas nodar-
bība. Draudzes māc. Aija Greie-
ma (Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģ. Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
R.Ozoliņš. Draudzes mājas lapa: 
www.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shephard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E 
Commercial Blvd, Ft. Lauder-
dale, FL). 21. aprīlī 14:00 dievk., 
prāv. emer. Ivars Gaide un Dr. 
Anita Gaide, seko kafijas galds. 
17. novembrī 14:00 dievk., seko 
kafijas galds. 29. decembrī 
14:00 dievk., seko kafijas galds. 
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. Dr. sekretāre Zigrīda 
Kručkovs, tālr.: 1-617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Info: 
www.latvianluthchurchphila.
org  21. aprīlī 11:00 angļu valo-
das dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
28. aprīlī 11:00 dievk. 5. maijā 
11:00 dievk.

Grace Baptist Church of Blue 
Bell(437 Skippack Pike, Blue 
Bell, PA) 28. aprīlī 15:00 garīgs 
koncerts, kuru rīko Filadelfijas 
latviešu baptistu draudze. Info: 
www.latvianbaptistsinamerica.
org 

Vilmingtonā: Good Shepherd 
bazn. (1530 Foulk Road (Rt 261), 
Wimington, PA). 12. maijā 
11:00 Ģimenes dienas dievk. 
19. maijā 11:00 dievk., seko 
skolas gada noslēgums – pus-
dienas. 26. maijā „Memorial 
Day” nogale – dievk. nenotiks. 
2. jūnijā 11:00 dievk. ar Sv. 
vakarēdienu, seko pikniks. 9. 
jūnijā 11:00 dievk. 16. jūnijā 

11:00 Tautas sēru dienas 
Ekumēniskais dievk. kopā ar 
Filadelfijas latviešu baptistu 
draudzi.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), tālr.: 
616-361-6003. 28. aprīlī 10:00 
dievk., seko filma un groziņu 
cienasts. 12. maijā 10:00 Ģi  me-
nes dienas dievk.. 19. maijā 
10:00 Vasarssvētki (kristības un 
iesvētības). Inf. e-pasts: lejins@
att.net 

• Kalamazū latv. ev. lut. dr.: 
(122 Cherry Hill Dr, Kalama -
zoo, MI 49006). 21. aprīlī 10:00 
Labā gana svētd. dievk. ar 
dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Bībeles stundas notiek mēneša 
otrajā un trešajā trešdienā 10:00. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās, 14:30. Māc. Dr. Sarma 
Eglīte. 21. aprīlī 11:00 dievk. ar 
dievg. 28. aprīlī 11:00 dievk. 5. 
maijā 11:00 dievk. ar dievg. 8. 
maijā 10:00 Bībeles stunda. 11. 
maijā draudzes talka. 12. maijā 
11:00 Ģimenes dienas dievk. 
Skolas izlaidums.

• Mančesteras lat. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St., Manchester, 
CT 06040). 20. aprīlī 11:00 
dievk. ar dievg. Sekos piln-
sapulce. 4. maijā 11:00 ģimenes 
dienas dievk. Māc. Daina Sal-
nīte. 19. maijā 12:15 Vasarsvēt -
ku dievk. ar dievg. Diakons 
Indriķis Kaņeps. Sekos pavasara 
sarīkojums. 23. jūnijā 11:00 
iesvētes dievk. ar dievg. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. A. Grase, 
tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414- 258-8070. Prāv. L. 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com 
Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-536-
0358. Info: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 21. aprīlī 10:00 
Lieldienu laika ceturtās svētd. 
dievk.,sekos sadraudzība. 25. 
aprīlī 11:00 Bībeles stunda, 
kuru vadīs viesis Daniēls Go -
diņš. No 26. līdz 28. aprīlim 
Celsmes dienas. Lektors Rīgas 

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org 
21. aprīlī 11:30 Jonkeru bazn. 

(254 Valentine Ln, Yonkers, 
NY) notiks literārs sarīkojums 
Intas Ezergailes dzeja un viņas 
dzīvesbiedra Andrieva Ezer  -
gaiļa atmiņas. Piedalās viešņas 
no Latvijas: Ilma Elsberga, bied-
rība „Atvērtās krātuves” va  dī-
tāja un Laima Slava, Latvijas 
Radio raidījuma Kultūras rondo 
žurnāliste. Dagmāras Vallenas 
ievads, deklamēs Līga Balode. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 10. 
Draudzes dāmu komiteja gādās 
par kafijas galdu. 

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

13. maijā – “Dream Team 
1935” (“Sapņu komanda 1935”) 
filmas pirmizrāde. Pirmdien, 
13. maijā, plkst. 19:00, Directors 
Guild of America Theater, 110 
West 57th Street, New York, NY 
10019 (starp 6.un 7. avēnijām). 
Ieeja: $10 (biļetes varēs iegā-
dāties pie durvīm izrādes vakarā 
no 18:00). Filma ir angļu valodā 
(dublēta). RSVP: lūgums pie -
teikties līdz 10. maijam, rakstot 
uz epastu: may13@latvia-newy-
ork.org. Jautājumi par izrādi: 
1-917-402-2853.

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 atspirdzi nā-
jumus pirms koncerta, sākot 
plkst. 15:00. Piedalīsies viesu 
kori: Rīgas Biznesa skolas koris, 
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. 

Atbalss koŗa 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 savlaicīgi uz 
vakariņām ($ 15). Sekos savie-
sīgs vakars.

Koŗa mājaslapa: www.nylatvian -
concertchoir.org, kora e-pasts: 
aijap@yahoo.com, tālr.: 1-516-
319-9491. FaceBook: NYLCC. 
Twitter: @NYLatvianChoir

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
20. aprīlī 14:00 Ņūdžersijas 

latviešu centrā Priedainē notiks 
Ērika Raistera Piemiņas fonda 
2013. gada balvas laureātes, lai-
kraksta „Latvija Amerikā” gal-
venās redaktores Vitas Gaiķes 
godināšana. Programmā pie-
dalās pati laureāte, Rita Gāle un 
Eleonora Šturma. Koncerta daļā 
– Linda Aļļe (čells) un Gunta 
Plostniece (klavieres). Cienasts, 
loterija par labu fonda darbam. 
Vēlamais ziedojums $ 20. Laipni 

aicina ERF valde.
Priedainē (1017 State Route 

33 East, Freehold, NJ 07728) 
4. maijā 14:00 laipni lūdzam 

apmeklēt LNO Ģildes pavasaŗa 
labdarības koncertu Mans pē -
dējais tango ar mecosoprānu 
Lailu Saliņu, akordeonistu Bill 
Schimmel un čellistu Lutz Rath. 
Kokteiļu stunda, uzkodas, klusā 
loterija, saviesīgs vakars un citi 
pārsteigumi. Šis nebūs tradi cio-
nāls koncerts! Ieejas maksa $ 30 
ar iepriekšēju pieteikšanos. 
Lūdzu rezervēt galdu 8 per so-
nām. Pie durvīm ieejas maksa $ 
35, jauniešiem un studentiem $ 
15. Info: tālr.: 732-610-8227 
(Sarmīte)

Salas baznīcas zālē (4 Riga 
Lane,Melville, NY 11747) 

11. maijā 19:00 koncerts 
Mans pēdējais tango. Info: tālr.: 
516-433-4137 (Aija). Čeku 
rakstīt uz: Latvian National 
Opera Guild c/o Andris Padegs 
2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, 
NY 12603- 3214

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center 

(6415 State St, Saginaw, MI)
27. aprīlī 17:00 notiks Sagi-

navas latviešu kluba gadskār-
tējais pavasaŗa sarīkojums. Sā -
kums ar kokteiļa stundu. Pro-
grammu izpildīs Detroitas an -
samblis „Birze”. Sekos pilna 
bufete un mūzika. Pieteikties 
līdz 19. aprīlim pie J. Skābarža, 
3630 E Curtis Rd, Birch Run, 
MI 48415, tālr.: 989-777-1607 
vai R. Martinsons, 3746 Chilton 
Dr, Saginaw, MI 48603, tālr.: 
989-792-9716. Iepriekš pieteik-
šanās ar samaksu $ 40, pie kases 
$ 45. Čeki rakstāmi uz „Latvian 
Club of Saginaw” vārda. 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 18. līdz 21. aprīlim lietoto 
mantu tirgus latviešu centrā. 
Ceturtdien un piektdien no 9:30 
līdz 20:00, sestdien no 9:30 līdz 
17:00, svētdien no 12:00 līdz 
16:00.

No 3. līdz 5. maijam ALA 62. 
kongress Sietlas priekšpilsētā 
Tukwilā, Embassy Suites viesnīcā.

Sv. PĒTERBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

23. aprīlī 13:00 videoizrāde – 
Lielās mūzikas balvas pasnieg-
šanas ceremonija un koncerts 
Latvijas Nacionālajā operā. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni ai  -
cināti! Ieejas ziedojums, sākot 
ar $3.00.

7. maijā 10:00 biedrības val -
des sēde.

21. maijā 13:00 videoizrāde 
– R. Blaumaņa luga „Trīnes 
grēki” Valmieras teātŗa iestudē-
jumā. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $ 3.00.

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

certs vēsturiskā baznīcā Na  tio-
nal City Christian Church (5 
Thomas Circle NW, Washington, 
DC, tālr.: 202-232-0323) „Noon-
Time Pipe Organ Recital Series” 
– ērģelniece Kristīne Adamaite 

un saksofonists Artis Sīmanis. 
Programmā: E. Dārziņa, P. 
Vaska un citu komponistu 
mūzika tiks atskaņota uz baz-
nīcas 7000 stabuļu ērģelēm 
(trešās lielāko stabuļu ērģeles 
Vašingtonā). Ieeja brīva. Info: 
www.nationalcitycc.org, http://
www.nationalcitycc.org/over-
view/1671-2/ 

VISKONSINA
Jauku iesvētību dāvanu pie-

dāvā mūsu rotaslietu meistari 
Krikis Jewelers, P.O. Box 180230, 
Delafield, WI. Tālr.: 262-593-
2503, e-pasts: parsla2krikisjew-
elry.com, http://www.krikisjew-
elry.com/

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. Lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 21. aprīlī 
11:00 dievk. Lieldienu laika 4. 
svētd. 28. aprīlī 11:00 dievk. ar 
dievg. Sv. Juŗa dienas iezīme. 
Māc. Jogita Mazur. Info: trim-
dasdraudze@aol.com 

• Bukskauntijas un apk latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā: St. 
Paul’s Evangelican Lutheran 
Church (837 Old Bethlehem St., 
Appelbachsville, Quakertown, 
PA 18951). 28. aprīlī 14:00 
Lieldienu laika 5. svētd. dievk., 
seko kafija. 12. maijā 14:00 
Lieldienu laika 7. svētd. – Ģi -
menes dienas dievk., seko kafi-
ja. 26. maijā 14:00 Trīsvienības 
svētku dievk., seko kafija. 

Lankasterā: Mt. Calvary Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd., Lititz, Lancaster, PA 
17543). 21. aprīlī 15:00 Liel-
dienu laika 4. svētd. dievk. 19. 
maijā 15:00 Vasarsvētki – Svētā 
Gara svētki – Ģimenes dienas 
dievk., seko kafija. 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, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 19:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godina, tālr.: 
720-484-9857. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. 
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmammiņa

VELTA VERNERS,
dzim. LEJIŅŠ

Dzimusi 1920. gada 7. janvārī Burtniekos, Latvijā,
mirusi 2013. gada 7. aprīlī Round Lake, New York

Dieva mierā aizgājis

AUGUSTS 
LEJNIEKS

Dzimis 1919. gada 17. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2013. gada 5. martā Irvine, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MAIJA BERGS,
dzim. DŪCIS

Dzimusi 1936. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 6. februārī Matthews, North Carolina

Skumjās un mīlestībā viņu piemin
MEITA DZINTRA

MAZMEITA CYNTHIA AR MICHAEL
MAZMAZBĒRNI ZACHARY UN KOREY

Mīļā piemiņā viņu paturēs
Laulātā draudzene AUSMA

Dēls Jānis un Dzintra Lejnieks,
Mazbērni Laila Lejnieks Diguilio un Martins Lejnieks

ar ģimenēm

Mīlestībā viņu piemin 
KRUSTMEITA VINETA,

ILZE UN VILMĀRS UN ĢIMENE

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

Mūsu mīļā radiniece

VELTA
SIECENIEKS,

dzim. CENA-CENNE
Dzimusi 1925. gada 3. decembrī Varakalnos,

mirusi 2013. gada 1. aprīlī Sterling, MA
SĒRĀS VIŅU PIEMIN

BROŠU ĢIMENES PIEDERĪGIE

ev. lut. Jēzus draudzes Alfa 
kursa vadītājs Daniēls Godiņš. 
28. aprīlī 10:00 Lieldienu laika 
piektā svētd., Celsmes dienu 
ietvaros dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. Sprediķos Denveras 
draudzes māc. Helēne Godiņa. 
Sekos sadraudzība Daniēla 
Godiņa izkārtojumā. 5. maijā 
10:00 Lieldienu laika sestās 
svētd. dievk., sekos sadraudzība. 
Ar mūsu jauno garīdznieku, 
māc. Dāgu Demandtu tikšanās 
pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās no 10:00 līdz 14:00 
un sestdienās latviešu skolas 
laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: 
dag  demandt@hotmail.com

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

• Ņubransvikas un Leikvu -
das latv. ev. lut. dr.: 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: latvianlu-
theranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Ņūdžersijas skolā Holy Cross 
Lut. bazn. (639 Mountain Ave, 
Springfield NJ07081) 4. maijā 
11:30 Ģimenes dienas dievk., māc. 
J. Saivars. Bērnu priekš nesumi. 
26. maijā 12:00 Urnu izvade un 
dievk. Brāļu kapos Katskiļos. 
Info: www.latvianmemorial-
park.org 8. jūnijā pa  redzēts 
skolas izlaidums Prie dainē 
(New Jersey Latvian So  ciety, Rt. 
33, Howell Township, NJ).

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Luthe -
ran Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester, NY 14618). 28. aprīlī 
14:00 dievk. Prāv. O. Sniedze, 
tālr.: 585-385-5842.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm. St, Saginaw, MI 
48602). 21. aprīlī 13:00 dievk., 
pēc dievk. kafija. 19. maijā 
13:00 dievk.,pēc dievk. kafija. 
16. jūnijā 13:00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Kalpos māc. R. 
Franklins. Dr. sekretāre Vija 
Āriņš, e-pasts:vijaarins@yahoo.
com

• Sandiego latv. ev. lut. Dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 
92103), (ieeja no sētas). 4. maijā 
12:00 dievk.. 11. maijā dievk. 
nenotiks. Dievkalpojumus ap -
meklēt laipni 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). 28. 
aprīlī 11:00 dievk., seko kafijas 
galds. Māc.prāv. K. Žols. 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@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 – 3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). 21. aprīlī 10:30 
dievk. ar dievg., kalpo māc. Gija 
Galiņa. 28. aprīlī 10:30 dievk., 
seko Bībeles stunda. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org  

• Skenektedijas latv.ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Fuhrman Str, Schenectady, 
NY 12308). 21. aprīlī 14:00 
dievk., seko groziņu azaids. 
Prāv. O. Sniedze.

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Māc. 
Aivars Pelds. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Bied-
rības namā 21. aprīlī 14:00 
dievk., kuru kuplinās Aleksan -
dra Rituma. Biedrības namā 
28.aprīlī 11:00 Bībeles stunda. 
5. maijā 14:00 dievk.. Biedrības 
namā 12. maijā 11:00 Ģimenes 
dienas svētbrīdis.

• 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. Grā-
matu galds. 20. aprīlī 13:00 – 
16:00 Latviskās virtuves semi-
nārs. Rīko DV. No 17. līdz 24. 
Aprīlim prāv.Anita piedalās 
LELBĀL Baznīcas Virsvaldes 
plenārsēdē Jeruzālemē.Steidzīgas 
vajadzības gadījumā, lūdzam 
sazināties ar pērminderi Dag-
niju Ķilpi, tālr.: (410) 730-5797). 
21. aprīlī kārtējā skolas diena 
un laju vadīts dievk. 27. aprīlī 
Ņujorkas draudzes Jonkeru 
baz nīcā notiks LELBA Aus tru-
mu apgabala Dāmu komiteju 
konference. 28. aprīlī kārtējā 
skolas diena, dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. Pie kafijas galda 
sveiksim aprīļa jubilārus. 9:30 – 
10:45 LASL pieņems pakas 
sūtīšanai uz Latviju. Atzīmēša -
nai kalendāros – 4. maijā ute-
nis. 10.,11.,12. maijā draudzes 
dievk. notiks Catoctin kalnos, 
nometnes laikā. Visi mīļi 
aicināti! 19. maijā Vasarsvētki/ 
Latviešu skolas mācību gada 
noslēgums. Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. Baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@  verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT) 12. maijā 12:30 Ģi -
menes dienas dievk. ar dievg., 
diak. Indriķis Kaņeps. Dr. pr. 
Vija Bachmute, tālr.: 860-644-
3268

Lūgums sūtīt SARĪ-
KOJUMU un DIEVKAL-
POJUMU ziņas līdz piek-
tdienai uz e-pastu:

rasma@laiks.us
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S P O R T S
ALA Sporta nozares sēde 
Čikagā. 60. ASV meistar-

sacīkstes Mineapolē
Kad iedomājamies par Ame-

rikas latviešu apvienību (ALA), 
nāk prātā kultūras vai polītiski 
noskaņoti sarīkojumi. Bet pa  tie-
sībā ALAs darbība ir daudz 
plašāka. Viena nozare, kuŗa ļoti 
aktīvi darbojas, ir Sporta nozare. 
Tā veicina sportu Amerikā, rī  ko-
jot turnīrus un atbalstot sporta 
notikumus, bet arī sadarbojas ar 
sportistiem un rīko turnīrus 
Latvijā. 2013. gadā jau 60. gadu 
pēc kārtas tiks rīkotas ASV 
sporta meistarsacīkstes. Šīs ju -
bilejas meistarsacīkstes notiks 
Mineapolē Varoņu piemiņas 
nogalē (Memorial Day weekend) 
no 25. līdz 26. maijam.  Minea-
poles sportisti ir sevišķi lepni par 
topošām sacīkstēm, jo Mineapolē 
notika 1. ASV meistarsacīkstes 
1954. gadā. Visi ir laipni aicināti 
piedalīties šajā notikumā – gan 
sportisti, gan sportu atbalstītāji 
un cienītāji. Plašāku informāciju 
var saņemt asvmeistarsacikstes.com.

ALAs Sporta nozari vada Toms 
Trautmanis (attēlā) un tajā dar-
bojās vadītāji no visām Amerikas 
malām.

Austrumkrastu pārstāv Jānis 
Ğiga, Vidieni – Valdis Tums un 
Rietumkrastu – Valdis Ķeris.  
Valdē darbojas arī Visvaris Ģiga, 
Vilnis Kubuliņš, Laila Ejupa, 
Edgars Bedrītis un Andris Traut-
manis. Nozares vadītāji satiekas 
divas reizes gadā, lai pārrunātu 
un plānotu sporta sacensības 
Amerikā un Latvijā, kā arī vei -
cinātu sporta aktīvitātes un sa  -
darbību ar citām organizācijām. 
Pavasara nozares sēde notika 23. 
martā Čikāgā.

Sporta nozare jau plāno Ame-
rikas sportistu viesošanos Latvijā 
2014. gada jūnijā. Kopš Latvija 
atkal ieguvusi neatkarību, katrus 
trīs gadus Amerikas sportisti 
pārstāv savu mītnes zemi turnīros 
Latvijā, sacenšoties volejbolā un 
basketbolā. Spēles galvenokārt 
notiek ārpuses lieliem centriem, 
kur latvieši bieži vien maz zina 
par Amerikas latviešiem.

ALAs sporta nozarei arī top 
tīmekļa mājaslapa ALA mājas-
lapas paspārnē.To var apskatīt 
alausa.org/lv/alas-nozares/spor-
ta-nozare/. Tur parādīts sporta 
sacensību kalendārs un citas ar  
sportu saistītas ziņas. Nākotnē 
tur arī varēs lasīt par latviešu 
izcelsmes sportistu panākumiem 
un uzzināt, kā tos var atbalstīt. 
Latvieši ir aktīvi sportisti, pa  nā -
kumu ir daudz.  

ALAs sporta nozare ir ļoti 
aktīva ALAs sastāvdaļa.  Sports 
iepazīstina jauniešus ar ALA 
darbību. Sabiedrības atbalsts ir 

vienmēr augsti novērtēts. At  bal-
stiet 60. meistarsacīkstes Minea-
polē, atbalstiet 2014. gada spēles 
Latvijā, atbalstiet sportistu dar-
bību!  Sports vieno visus!

Iveta Eilande

ALA Sporta nozares sēde 2013. gada 23. martā Čikagā. (1. rindā 
no kr.) Jānis Priede, golfa referents; Laila Ejupa, sekretāre; Toms 
Trautmanis, priekšsēdis; Edgars Bedrītis, kasieris; Valdis Tums, 
Vidējo valstu pārstāvis; Vidvuds Celtnieks, futbola referents; (2. 
rindā) Mārtiņš Stāks, Gaŗezera pārstāvis, Jānis Ģiga, 
Austrumpiekrastes pārstāvis; Miķelis Ģiga, revidents; Jānis 
Robiņš, archivārs; Modris Krautmanis, bijušais volejbola refer-
ents; Andra Krautmane, sieviešu volejbola referente; Ēriks Krievs, 
vīriešu volejbola referents; Visvaris Ģiga, priekšsēža vietnieks; 
Valdis Ķeris, Rietumpiekrastes pārstāvis

Bostonas maratons 
sprādzienu ēnā

Bostonas maratonā piedalījies 
arī vismaz viens skrējējs no 
Latvijas – 43 gadus vecais Andis 
Vītoliņš, liecina informācija ma -
ratona mājaslapā. Vītoliņš ma -
ratona distanci beidzis 2 stundās 
43 minūtēs un 48 sekundēs, kop-
vērtējumā ieņemot 424. vietu. 
Virtuālās skrējēju komandas 
“Noskrien” mājaslapā pieejamā 
informācija liecina, ka Vītoliņš ir 
šī kluba biedrs.

Andis Vītoliņš

Distancē

Arturs Plēsnieks

Vītoliņa labākais rezultāts ma -
ratonos līdz šim bijis Maiami 
maratonā, kas sasniegts šogad 
janvārī. Līdz ar to Bostonā sa -
sniegtais rezultāts ir Vītoliņa 
personiskais rekords. Vītoliņš 
pie  dalījies Bostonas maratonā 
arī pērn. Vītoliņš vairākkārt 
skrējis arī Ņujorkas maratonā.

Diemžēl Bostonas maratona 
sportisko gaisotni sabojāja terro -
ristu uzbrukums. Maratona fi -
nišā notika divi sprādzieni, kuŗos 
nogalināti vismaz trīs cilvēki, 
bet vairāki desmiti guvuši ievai-
nojumus. Abi sprādzieni notikuši 
ar dažu sekunžu intervālu ielas 
pretējās pusēs, no notikumu vie-
tas vēstīja televīzijas kanāļa CNN 
žurnālists. Viens sprādziens no -
ticis blakus sporta preču veika-
lam,  otrs – pie skatītāju tribīnes. 
Sprādzieni notika plkst. 14.45 

(plkst. 21.45 pēc Latvijas laika), 
vairāk nekā divas stundas pēc tam, 
kad pirmais no aptuveni 27 000 
maratona dalībnieku bija šķēr-
sojis finiša līniju. Pēc eksplozijām 
skrējiens tika apturēts.

***
Latvijas Valsts prezidents An -

dris Bērziņš nosūtījis līdzjūtības 
apliecinājumus Amerikas Savie-
noto Valstu prezidentam Bara-
kam Obamam saistībā ar sprā-
dzieniem Bostonas maratona 
laikā.

„Vardarbībai pret neapbruņo-
tiem cilvēkiem nav attaisnojuma. 
Latvija stingri nosoda Bostonā 
notikušos terrora aktus, kas pra-
sījuši cilvēku dzīvību un radījuši 
tik daudz ievainojumu un sāpju. 
Sērās esam kopā ar bojāgājušo 
tuviniekiem, draugiem un visu 
amerikāņu tautu. Visiem ievai-
notajiem novēlu drīzu un veik-
smīgu atveseļošanos.”

Vēstules nobeigumā Valsts pre-
zidents novēlēja bostoniešiem 
un pilsētas viesiem spēku un 
izturību, pārvarot šīs traģēdijas 
radīto postu.

Arturam Plēsniekam 
ceturtā vieta Eiropas 

meistarsacīkstēs
Latvijas svarcēlājs Arturs Plēs-

nieks ar jaunu Latvijas rekordu 
izcīnīja ceturto vietu Eiropas 
meistarsacīkstēs Tirānā svara ka -
tēgorijā līdz 105 kilogramiem. 
Grūšanas disciplīnā viņš tika pie 
mazās sudraba godalgas.

Raušanā Plēsnieks pirmajā 
piegājienā pacēla 170 kg smagu 
stieni, otrajā mēģinājumā tika 
galā vēl ar piecus kilogramus 
smagāku stieni. Tomēr 178 kilo-
gramus trešajā mēģinājumā viņš 
nepacēla, kas disciplīnas vērtē-
jumā deva sesto vietu. Grūšanā 
Plēsnieks vispirms pacēla 213 
kilogramus, bet pēc tam pievarēja 

arī 218 un 222 kilogramu stieņus, 
kas disciplīnas kopvērtējumā bija 
otrs labākais rezultāts.

Raušanā Plēsnieks atkārtoja 
sa  vu Londonas Olimpiskajās 
spēlēs sasniegto rezultātu, bet 
grūšanā viņš uzreiz par septiņiem 
kilogramiem laboja sev piederošo 
Latvijas rekordu. Summā Latvijas 
sportista rezultāts bija 397 kilo-
grami. Par Eiropas čempionu 
kļuva Krievijas sportists Davids 
Bedhanjans – 411 kg. Arturs Plēs-
nieks pērn Londonas Olim pis-
kajās spēlēs izcīnīja septīto vietu.

Otrs Latvijas svarcēlājs Ulvis 
Bērzons (līdz 69 kg), startējot B 
grupā, pirmajā disciplīnā guva 
traumu un palika bez rezultāta.

Žolnerovičs labo gandrīz 
18 gadus veco Latvijas 

rekordu maratonā
Ar jaunu Latvijas rekordu aug-

sto devīto vietu Vīnes maratonā 
izcīnīja Latvijas sportists Valērijs 
Žolnerovičs. Finišu Žolnerovičs 
sasniedza pēc divām stundām 15 
minūtēm un 55 sekundēm. 

Tādējādi par vienu sekundi 
labots Aleksandra Prokopčuka 
1995. gadā Vācijā sasniegtais na -
cionālais rekords. Žolnerovičam 
pieder arī Latvijas rekords pus-
maratona skrējienā (1.04:43), kas 
sasniegts aizpērn Lisabonā. Ar 
sasniegto rezultātu Žolnerovičs 
izpildījis pasaules meistarsacīkšu 
normu.

Prokopčuka piedalīsies 
Rīgas maratonā

Latvijas šī brīža labākā gaŗo 
distanču skrējēja Jeļena Prokop-
čuka arī šogad piedalīsies Nordea 
Rīgas maratonā, veicot pusma -
ratona distanci. 2012. gadā Pro -
kopčuka arī startēja pusmara-
tona distancēs, sasniedzot trases 
rekordu – 21,0975 km viņa veica 
vienā stundā, 10 minūtēs un 27 
sekundēs.

Jeļena Prokopčuka ir pieda lī-
jusies trijās olimpiskajās spēlēs, 
bet 2005. un 2006. gadā viņa uz -
varēja augsta prestiža Ņujorkas 
mara tonā, kļūstot tikai par sesto 
sie vieti, kuŗa to izdarījusi vairāk 
par vienu reizi. Šogad Prokopču-
 ka veiksmīgi ir uzsākusi sezonu, 
piedaloties Japānas pilsētas Na -
gano maratonā. 42,195 kilometru 
distanci viņa veica divās stundās, 
25 minūtēs un 46 sekundēs, iz -
cīnot ceturto vietu.

Piedalīties Nordea Rīgas ma  ra-
tonā man vienmēr ir liels gan -
darījums, jo šeit skrienu kopā ar 
saviem atbalstītājiem un tau tie-

šiem,” saka Jeļena Prokopčuka. 
Jautāta, vai šogad Nordea Rīgas 
maratonā ir izvirzīts kāds kon-
krēts mērķis, Jeļena atbild: “Šo  gad 
Nordea Rīgas maratonu skriešu 
prieka pēc un savam gandarī-
jumam. Pašreiz mana prioritāte 
ir ģimene un rūpes par divgadīgo 
dēliņu.”

Grāmata par
Inesi Jaunzemi

 Grāmatā par pirmo latvieti 
olimpisko čempioni Inesi Jaun-
zemi visiem iespējams iepazīt, 
cik viņa savas dzīves laikā bijusi 
cilvēcīgs un garīgs cilvēks, grā-
matas “Mana mamma – Dieva 
lutekle” atvēršanā izteicās viņas 
līdzgaitnieki.

“Mana mamma – Dieva lu  tek-
le” ir biografisks stāsts par pirmo 
Latvijas olimpisko čempioni šķēp -
mešanā, izcilu ārsti un dziļu per-
sonību, kuŗu tā pa īstam iepazīt 
bijis lemts tikai retajam. Tās au -
tore ir Ineses Jaunzemes meita 
Vita Jaunzeme. Viņa iedziļi nā ju sies 
ne tikai mammas izcilajos spor-
tiskajos sasniegumos, bet arī at -
klājusi Ineses Jaunzemes iekšējo 
pasauli.

Vita Jaunzeme stāsta par grā-
matu, kas sākta rakstīt, kad I. Jaun -
zemei jau bija konstatēta smaga 
slimība. Tā radusies meitas un 
mātes ilgstošu sarunu gaitā.

“Šī grāmata gribētu pretendēt 
uz patiesību par cilvēku, kurš ir 
tās galvenais varonis. Un tā ir 
mana mamma – Inese Jaunzeme. 
Tomēr, jo vairāk tika rakstīts, 
pētīts un uzrakstīts, jo mazāka 
skaidrība radās. Tie bija bezgalīgi 
dialogi ar mammu, kuŗu laikā 
viņa manās acīs iemantoja kādu 
līdz tam brīdim neapjaustu at -
klāsmi – viņa – mana mamma – 
ir īpaša. Un iemesls tam – viņas 
spēja pēc sitieniem un pazemo-
jumiem celties un ar taisnu mu -
guru un smaidu sejā iet tālāk. 
Viņas stāja bija ne tikai muskuļu 
trenētība. Inese pa īstam turēja 
vertikāli. Jo grūtāk bija, jo vairāk 
turēja. Līdz beigās tas kļuva par 
patiesa garīguma paraugdemon-
strējumu – īpaši man.”

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis 
grāmatas atvēršanā sacīja: “Tie, kas 
Inesi Jaunzemi pazina, atceras viņu 
ar gaišiem vārdiem, un melnbalta 
bilde uz grāmatas vāka tieši ak -
centē viņas gaišo dvēseli.” Vrub-
ļevskis atzina, ka Jaunzeme bija 
viena no pirmajām, kuŗa vēl pa -
domju laikā atsaucās Viļņa Bal-
tiņa aicinājumam atjaunot Latvi-
jas Olim pisko komiteju. “Kad 
Inese beidza ārstes karjēru, ļoti 
aktīvi turpināja sevi atdot spor-
tam,” atcerējās Vrubļevskis. “Pēc 
viņas iesaistī ša nās Latvijas 
Olimpiešu klubs atdzima kā no 
pelniem.

P. Karlsons


