
Vo lu me LXIV  Nr. 17 (5619) 2013. ga da 27. aprīlis – 3. maijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

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

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

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

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

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

APRIL 27    

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Fo
to

: V
al

ts
 V

ītu
m

s, 
La

tv
ija

s v
ēs

tn
ie

cī
ba

 A
SV

Ņujorkas latviešu koŗa pavasaris
Nākamais numurs iznāks 11. maijā!

Ņujorkas latviešu koŗa dalībnieki ar diriģentu Andreju Jansonu priecājas par pavasari, gatavojas 26. 
maija koncertam Katskiļos un pošas ceļam uz Dziesmu svētkiem Latvijā. (Lasiet 3. lpp.!)

Šī gada 17. aprīlī Latvijas vēst-
niecība ASV organizēja Latvijas 
Ārpolitikas institūta pētījuma 
Friendship in the Making: Trans-
forming Relations between Ger many 
and the Baltic-Visegrad Countries 
prezentāciju Stratē ģis kās un starp-
tautiskās pētniecības centrā.

Sarīkojumā un diskusijās pie  da-
 lījās Latvijas Ārpolītikas in  sti  tūta 
(LĀI) direktors un pētījuma re  -

Vēstniecība organizē
LĀI pētījuma prezentāciju Vašingtonā

daktors Dr. Andris Sprūds. Dis ku-
 siju vadīja Stratēģiskās un starp-
tautiskās pētniecības centrā Eiro-
pas programmas direktore H. Kon -
lija (Heather Conley), tajā pieda-
lījās Latvijas vēstnieks ASV A. Ra  -
zāns, ASV Valsts departamenta, 
pētniecības centru, kā arī ASV ak -
reditēto vēstniecību pār stāvji. A. 
Sprūds informēja klāt esošos par 
pētījuma rezultātiem, šī darba fo -

Gunta Razāne, ērģelniece Kristīne Adamaite, saksofonists Artis 
Sīmanis, Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns pie Latvijas vēst-
niecības Vašingtonā

Kristīne Adamaite un
Artis Sīmanis uzstājas

Nacionālā Kristiešu baznīcā 
Vašingtonā

Ērģelniece Kristīne Adamaite 
un saksofonists Artis Sīmanis no 
Latvijas 19. aprīlī  uzstājās ar 
pēcpusdienas koncertu Nacionālā 
Kristiešu baznīcā Vašingtonā. 
Koncerta programmā izskanēja 
Charles-Marie Widor Toccata, 
Gaļinas Grigorjevas Molitva 
(Lūgšana), Pēteŗa Vaska Te Deum 
un nobeigumā Emīla Dārziņa 
„Melancholiskais valsis”.

Koncertu un turneju ASV 
organizēja Dace Aperāne 
sadarbībā ar Latviešu kultūras 
biedrību TILTS, Latviešu 
Ērģelnieku ģildes un Valsts 
Kultūrkapitālfonda atbalstu. Abi 
mūziķi 14. aprīlī uzstājās XIV 
Ērģeļu dienās Filadelfijā.

kuss ir Vācijas attiecības ar Bal -
tijas un Višegradas valstīm. Pagā-
jušajā gadā Pensilvānijas Uni  ver si-
tātes Pētniecības centrs un Pil  so nis-
kās sabiedrības programma 2012. 
gadā ierindoja Stratēģiskās un starp-
 tautiskās pētniecības centru (CSIS – 
Centre for Strategic and Inter na tio-
nal Studies) pirmajā vietā starp dro -
šības un starptautisko attie cī bu 
pētniecības institūtiem pasaulē.

Ogres upē Lielpeču stacijā  no -
vērots tāds maksimālais ūdens 
līmenis, kāds atkārtojas reizi 110 
gados. Daugavā pie Pļaviņām 
ūdens līmenis 19. aprīlī pār-
sniedza vēsturiski maksimālo 
atzīmi, – liecina Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra informācija.

Reizi 100  gados...
aptuveni reizi četrarpus gados.

Valdība 22. aprīlī nolēma iz -
sludināt ārkārtas situāciju Dau-
 gavpilī un Daugavpils novadā, 
lai, pieaugot plūdu apdrau dē ju-
mam, dotu Valsts uguns dzē sī bas 
un glābšanas dienestam (VUGD) 
un Valsts policijai tiesības pie -
spiedu kārtā evakuēt arī tos cil-

Hidrologi norāda, ka pēdējo 
reizi gandrīz tikpat augsts ūdens 
līmenis Lielpečos ir bijis pag. gs. 
40. gados, tomēr šogad šis re -
kords pārsniegts, fiksējot līdz šim 
augstāko ūdens līmeni. Jautāti 
par citām vietām Latvijā, kur  
sasniegts ūdens līmeņa maksi-
mums, hidrologi norādīja, ka cit-
viet tas vēl nav noticis.

Novērojumi liecina, ka Lielupē 
pie Staļģenes ir novērots tāds 
ūdens līmeņa maksimums, kāds 
ir bijis reizi četros gados, Mežotnē 
reizi sešos gados, savukārt Jelgavā 

vēkus, kuŗi atsakās pamest savu 
dzīvesvietu.

Pagaidām ārkārtas situācija iz -
sludināta uz vienu nedēļu, bet 
nepieciešamības gadījumā val-
dība varēs lemt par ārkārtas 
stāvokļa režīma pagarināšanu.

Lēmums par ārkārtas stāvokli 
paredz, ka pašvaldībām kopā ar 
Valsts policiju un Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestu 
būs jānodrošina iedzīvotāju pie-
spiedu evakuācija un pamesto 
ēku apsargāšana.
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20132013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 727 286 8543, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

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

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

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

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

1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 727-286-8543, 

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

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

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

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

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem
BEECHES kūrortā vai bez bērniem pie SANDALAS.

Viena cena (All Inclusive)

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

„Atkal šī diena” atsaucas uz 
bijušo prezidenti Vairu Vīķi-
Freibergu, kas pamatoti sacījusi, 
ka kaŗavīru piemiņa ir 11. no -
vembrī.

Daugavas Vanagu Mēnešrakstā  
2012. gada 12. numurā Visvalža 
Brinkmaņa raksta „Pārdomas un 

atziņas 16. martā” ievadā ir 
rakstīts: „Kurzemes kaujas palī-
dzēja aizbraukt uz Rietumiem 
latviešiem, kuŗi nevēlējās atkal 
nokļūt krievu verdzībā un tikt 
samalti Staļina dzirnavās. Toreiz, 
pateicoties latviešu kaŗavīru va -
ronībai un izlietajām asinīm, no 

krievu okupācijas izglābās arī 
vēlākās valsts prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas ģimene. Pēc at -
modas, atgriezusies Latvijā un 
kļuvusi par Valsts prezidenti, 
Freiberga neatzina, ka ir pa -
teicību parādā Leģiona cīnītā-
jiem par iespēju aizbraukt no 
uzbrūkošā krievu viļņa.”

Salīdzinot minēto bijušās pre-
zidentes un Streipa nostāju pret 
16. martu, pilnīgs pretstats īsti 
demokratiskā ziņā ir šeit Anglijā 
bijušiem kaŗa veterāniem. Tiem  
līdz ar 11. novembri ir arī sava 
Britu leģiona diena un vairākas 
citas ievērojamu kauju dienas 
no Eiropas, Afrikas un Āzijas, 
piemēram, Alameinas, Eiropas 
invāzijas, un Arnhemas tilta... 
Neviens veterāniem neaizrāda, 
ka visas šīs piemiņas dienas va -
jadzētu apvienot tikai vienā 11. 
novembrī.

Mans Rīgas brālēns, kas ir 
īsts patriots un sarakstē polītiku 
var izskaidrot labāk nekā jeb -
kuŗa avīze, par Streipu man 
raksta: „Tad vēl aģitēt pret 16. 
martu – Leģionu? Nezinu viņa 
izcelsmi, bet domāju, ka Leģions 
viņam deva iespēju piedzimt 
Rietumos, nevis Sibirijā, kur 
viņš varbūt arī būtu jau satrū-
dējis. Streipam va  jadzētu le  ģio-
nāriem kājas bučot par doto 
iespēju. Par 16. martu Rietumos 
nesapratīšot? Tāpat kā visu 
laiku stabulēja VVF. Igaunija 
atzina savus leģionārus (prezi-
dents Meri) un tika saprasta, jo 
pareizi izskaidroja.”

Tiešām, kad savā laikā Vācijas 
kanclers Kols Maskavā izteicās, 
ka latviešu veterānu saiets 16. 
martā Rīgā ir bijušo nacistu 
sanāksme, igauņu prezidents 
Meri preses žurnālistiem pa -
skaidroja, ka kanclera teiktais 
neatbilst patiesībai. Patiesību 
iz  skaidroja arī TB/LNNK de -
putāts Roberts Zīle angļu kon-
servātīvo partijas delegātiem 
Eiropas Par lamentā, kad angļu 
parlamentā leiboristu partijas 
ārlietu ministrs apsūdzēja kon-
servātīvo opoziciju par sabied-
rošanos ar partiju, kas atbalsta 
nacistu saietu 16. martā. Kon-
servātīvo pārstāvis paskaidroja, 
ka šai datumā piemin nevis 
nacismu, bet gan kaŗā kritušos 
latviešu kaŗavīrus. Te nu pie -
rādās, cik aplams ir bēdīgi sla-
venais Jurkāna teiciens: „Eiropa 
mūs nesapratīs!”

Tai pašā rakstā tālāk Streips 
raksta, ka 9. maijā redzēsim PSRS 
„uzvaras” svinēšanu pie Uzvaras 
pieminekļa un tur kārtējo reizi 
tiks uzturēti mīti, ka Latvija „at -
brīvota” un ar prieku iestā jusies 
Padomju Savienībā. Nākamā nu -
murā rakstā „Jau ???” Streips raksta 
par konkrētām parallēlēm starp 
abiem neatkarības posmiem, un, 
šo rakstu komentējot, kāds pat-
riotisks sarakstes draugs man 
raksta: „Streips mēģinājis salī-
dzināt 18. novembŗa Latviju ar 4. 
maijā atjaunoto Latviju. Kā to 
var izdarīt, ja pirmajā gadījumā 
krievi un vācieši tika iztriekti no 
Latvijas, bet pēc 4. maija „at  jau-
notajā” Latvijā visi okupanti pa -
lika iekšā?”

Gunārs Priednieks

Par 16. martu un divām Latvijām
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Pēc koncerta. No kreisās: Līga Zemesarāja, Melisandra Tetere un 
Astrīda Rīdere

Koristi mēģinājumā

(Turpināts 6. lpp.)

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

Ņujorkas latviešu korim šo -
gad 38. pavasaris. Koris tra-
dicionāli gatavojas pavasaŗa 
koncertam un šogad arī XXV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem Rīgā. Re -
pertuārs apjomīgs, un arī dzie-
dātāju skaits manāmi pieau-
dzis. Īpašs prieks par klātnā-
kušo dziedātāju grupu no 
Ņudžersijas. 

„Par ko mēs domājam? Kā 
mums šopavasar klājas?” – 
vaicāju koŗa dziedātājiem. 

Dzintra atbildēja mirdzošām 
acīm: „Es esmu sajūsmā, ka 
mums tik daudz jauno. Tagad 
man blakus braši skan tenori, 
un, kad es atgriežos no mēģi-
nājuma mājās, patiešām jūtos 
svarīgāka. Man ļoti patīk, ka 
Laurim un Lienei abi mazie 
puikas nāk mēģinājumos līdzi. 
Ja no bērnības pierod pie mū -
zikas skaņām, tad tas visu dzīvi 
iespaido. Tā bija arī mums, kad 
mamma vadīja kori, mēs, bērni, 
uzaugām, rāpojot starp koristu 
kājām.”

Minēto puiku tēvs Lauris uz 
jautājumu, kas šogad, viņa ot -
rajā dziedāšanas gadā, īpašāks, 
saka, ka tagad viņš korī jūtas kā 
savējais. Tieši Katskiļu koncert-
nometne viņam ir devusi pie-
derības sajūtu. „Kas šogad ci -
tādāks?”  Lauris šķelmīgi turpi-

Ņujorkas latviešu koŗa pavasaris
na: „Jā, mazliet mazāk neizgu-
lētu nakšu!’’(Viņa dēlēnam Mār-
tiņam, „jaunākajam koristam”, 
tikai daži mēneši.) Par to, ka 

brauks uz Dziesmu svētkiem. 
Andris ir lepns, ka beidzot dzied 
korī: „Es vienmēr esmu gribējis 
dziedāt, bet šogad mana meita 

ņiem tie būs pirmie Dziesmu 
svētki. Zenta ļoti grib sajust 
visus 15 tūkstošus dziedātāju: 
„Kad es par to iedomājos, mani 

pārņem savādas sa  -
traukuma trīsas.” 
Lielo kopības izjūtu 
ļoti gaida un cenšas 
iztēloties arī Kris-
tīne. Viņai koŗa mē -
ģinājumos svarīga 
ir koncentrācija, tā -
pēc viņa domā par 
pūļa fainomenu: 
„Mūsu diriģentiem 
jau mēginājumos 
kādreiz gadās ap -
saukt kādu pļāpī-
gāku dziedātāju. 
Bet kā tas būs starp 
tūkstošiem? Kā tāds 
cilvēku daudzums 
spēj organizēties un 
pašdisciplinēties?”

Skaidrīte dzirkstī 
ar humoriņu: 

„Smiek līgi, kā mēģinājumos 
Andrejam (diriģentam) tās 
mūsu acis tik jāceļ uz augšu, uz 
augšu, bet mēs tik tais savās 
„nabas saitēs” (notīs) gribam 
skatīties.” Viņa ir pārstājusi 
satraukties par to, ka visu 
klātnākušo dziedātāju vārdus 
vēl nevar atcerēties: „Viņi visi 
ir tik jauki! Sevišķi man patīk, 
ka Sandras vīrs Tomass ar savu 
meitu Kristīni dzied latviešu 
dziesmas.” Jāpiebilst, ka Tomass 
un Kristīne ir vācieši. Toma -

sam patīk repertuārs, bet, „kas 
tas Dziesmu svētku fainomens 
tāds īsti ir, nav mazākās nojaus-
mas’’. Tomass Latvijā būs pirmo 
reizi, un viņa otra meita ar 
mazbērniem brauks no Vācijas 
to visu skatīties. 

Mārtiņš ir ļoti aizrāvies ar 
lielisko iespēju dziedāt korī, 
viņš saka: „Es baudu sajūsmu. 
Tagad bieži dziedu arī, klauso-
ties ierakstus, braucot mašīnā, 
un ceļu policisti tur neko nevar 
iebilst. Gan jaunajiem, gan tiem, 
kuŗi sevi visu laiku atceras dzie-
dam korī, šobrīd ir tāds pum-
purošanās laiks, jo jāmācās ir 
daudz. „Gatavošanās Dziesmu 
svētkiem  nav jau vairs nekāda 
spēlīte. Tā ir milzīga atbildība –  
dziedāt labi kopkorī, kad visi 
blakusstāvošie zina, tu esi no 
Ņujorkas,” tā Andris skaidro 
īpašo Ņujorkas latviešu koŗa 
patriotisma izjūtu.

Bet pirms došanās uz Rīgu 
visas minētās un vēl daudzas 
citas emocijas mēs izdziedāsim 
26. maijā Katskiļos kopā ar 
Rīgas Biznesa kolledžas kori un 
mūsu draugiem no Toronto un 
Montreālas. Un koŗa priekšniece 
Aija piekodināja, ka jūs, lasītāj 
un potenciālais koncerta klau-
sītāj, būsiet mīļi gaidīts jau piekt-
dienas vakarā koristu vārīto 
zupu vērtēšanā un pēckoncerta 
saviesīgajā vakarā ar kopdzie-
dāšanu pie ugunskura.

 Līga Balode

koristam ir daudz jāpaspēj, 
stāsta arī Laima: „Neesam maz 
uzņēmušies. Mums ar Induli 
tikai vienā virzienā jābrauc 
divas vai pat trīs stundas, at -
karībā no sastrēgumiem”. 

 Kas gan ir grūtību pārvarē-
šana, ja ir skaidra atbilde – 
kāpēc.  Un lūk, Indulis Latvijā 
nav bijis 25 gadus, viņš šogad 

Erika teica, ka grib braukt uz 
Dziesmu svētkiem. Jā, labi, tad 
dziedāsim kopā korī un brauk-
sim uz Latviju kopā!” Koŗa 
di riģente Laura, kā parasti, 
dziedās kopā ar savām divām 
meitam Aiju un Kristu, un Gita, 
kā vienmēr, dziedās ar savām 
trim meitām. Ilze brauks ar dēlu 
Kārli, un Zenta ar Jēkabu, vi -

Klīvlandes latviešu koncert-
apvienības 58. sezonas otrā 
koncerta klausītājiem bija reta 
izdevība dzirdēt mežraga ska-
ņas, kas nav, kā pierasts kon -
certos, paslēpušās aiz pārējiem 
orķestŗa mūziķiem. Tā iznāca, 
ka iepriekš paredzētais koncer-
ta mākslinieks saslima; tomēr 
ar Daces Aperānes gādību bari-
tonu atvietoja mežrags, un sarī-
kojums izveidojās ļoti jauks. 

Trīs nedēļas ir īss laiks, lai 
sagatavotos koncertam, bet Me -
lisandra Tetere izvēlējās piemē-
rotas kompozicijas no sava jau 
esošā repertuāra. Toties, gods 
kam gods, Klīvlandes latviešu 
apvienotās draudzes ērģelniece 
Līga Zemesarāja piekrita būt 
pavadītāja-pianiste, un veica to 
teicami, pat ar uzslavu, kā pie-
redzējusi māksliniece.

Melisandra Tetere ir brīv-
māksliniece, kas spēlē mežragu 
dažādos mūzikas žanros, ieskai-
tot operu, kamermūziku un 
baletu. Viņa ir sniegusi kon-
certus daudzās ASV simfonis-
kās mūzikas zālēs, un viņas 
koncerttūrēs ietilpst Austrālija, 
Jaun zēlande, Krievija, Somija 
un Zviedrija. 

Melisandra ir aizrautīga lat-
viešu mūzikas – senās un paš-
reizējās – atskaņotāja, spēlējot 
dabīgo, kā arī vārstuļoto ragu. 
Viņa piedalījusies 2010. gadā 
rīkotos Starptautiskos Latviešu 
jauno mūziķu meistarkursos 
Siguldā, kur mācījās raga spēli 
pie Jāņa Kronīša. Būdama lat-
viešu izcelsmes (viņas tēvs ir 
latvietis), viņa cer īpaši virzīt 
latviešu mūziku savu program-
mu priekšplānā, lai tā gūtu citu 

MEŽRAGA SKAŅAS KLĪVLANDĒ
Rietumeiropas skaņražu dar-
biem līdzīgu redzamību un 
atzinību. 

Melisandra ir ieguvusi ba -
kalaura gradu raga mūzikas 
izpildītājmākslā (Music in Horn 
Performance) Boba Koula kon-
servātorijā (Bob Cole Con ser-
vatory of Music), kur viņa tur-
pina dubultstudijas raga kon-
certmākslā un mūzikoloģijā – 
ar uzsvaru uz latviešu operu un 
raga solo mūziku – maģistra 
grada iegūšanai. Māksliniece 

dināta. Mūzikālās gaitas turpi-
nāja Klīvlandes Mūzikas insti-
tūtā kā klavieŗu, tā arī ērģeļu 
klasēs. Viņas bakalaura grads 
ērģeļu spēlē 1979. gadā ir no 
Kentas Universitātes. Pieda lī-
jusies Ērģeļu dienās Bostonā un 
Toronto. 

Līgas mūzikālais talants kal-
pojis gan klavieŗu, gan ērģeļu 
spēlei Klīvlandes un citu pilsētu 
latviešu sabiedrībā jau no bērnu 
dienām. Būdama veikla un pre-
cīza pavadītāja, viņa bieži tiek 

pašreizējās pētniecības tezes 
par latviešu mūzikas vēsturi 
tur  pinās padziļināt Latvijā 2014. 
gadā.

Līga Zemesarāja, ērģelniece 
un pianiste, dzimusi Klīvlandē. 
Sākotnēji mācījusies klavieŗu 
spēli krustmātes, klavieŗu pai-
dagoģes Dzidras Reimanes mu -

aicināta pavadīt vietējos dzie-
doņus, kā arī viesu mākslinie-
kus. Piedalās Klīvlandes latvie-
šu koŗos un ansambļos, vairāk 
kā pavadītāja nekā dziedātāja. 
Līga jau ilgus gadus ir ērģel-
niece Klīvlandes Apvienotajā 
Latviešu ev. lut. draudzē. 
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Aleksandrs Karpovs

Konstantīns Karpovs

Trīs brāļi. No kreisās: Juris, Konstantīns un Aleksandrs kopā ar 
mati Lūciju Walker mākslas mūzejā 1959. gadā

Aleksandrs Karpovs protesta gājienā Rīgā 1991. gadā

Vizuālā protesta mākslinieks
Amerikā dzimušajam latviešu māksliniekam Aleksandram Karpovam (1953-1994) piemiņas izstādes Latvijā

„Mākslas valodā var pilnīgāk 
pateikt to, kas ir brīvība, nekā 
vārdos,” mūsu sarunas sākumā 
saka Konstantīns Karpovs, 
pirms uzklausu viņa stāstu par 
brāli, mākslinieku Aleksandru 
Karpovu. Aleksandrs atgriezās 

sagrozīja gados jaunāka krie-
viete Asa, un viņš pameta savu 
Lūciju ar trīs dēliem trūkumā 
un bezpalīdzībā. Kopš tā laika 
tēvu nebija interesējis viņa trīs 
dēlu liktenis. Lūcija cīnījās viena, 
bieži vien zaudējot ga  rīgos spē-

Neraugoties uz grūtībām un 
nabadzību, Lūcija saviem dē -
liem spēja sniegt vairāk nekā 
dienišķo maizi. Konstantīns 
atceras viņu gājienus uz mākslas 
mūzejiem, ģimenes archīvā ir 
foto pie Rodēna skulptūras. Un 
Konstantīna atmiņas glabā cieši 
saņemtu mazā brālīša rociņu, 
aplūkojot Rubensa, Goijas, van 
Goga un citu lielmeistaru dar-
bus Mineapoles mūzejā... Tā 
bija liela bagātība iepretim lielai 
nabadzībai, kā saka Konstantīns. 
Turklāt māte vēl iemanījās caur 
Šveices vēstniecību sūtīt pārtikas 
pakas mātei Stefānijai un māsai 
Regīnai uz Sibiriju. Lūcijas 
vecāku „lielais grēks” bija An -
spoku mājas pie Preiļiem un 
zemes īpašums... Regīna, stu-
dējot Rīgā, dzīvoja pie sava tēva 
Justīna brāļa Jāņa Volonta, kuŗš 
laikā no 1938. līdz 1940. gadam 
bija  Latvijas Republikas lab-
klājības ministrs. Kopā ar ģi -
meni izsūtīts.

„Lūcija tā arī nekad neatko-
pās no triecieniem, ko viņai 
sagādāja padomju vara un tēva 
nodevība,” spiests atzīt Kon-
stantīns. Un asarām acīs atceras 
brīdi, kad, pusaudzis būdams, 
skrējis pakaļ izmisušajai mātei, 
kas grasījusies bēgt uz neku-
rieni... Garīgs patvērums allaž 

Aleksandra Karpova mākslas 
žanrs ir sociālais reālisms (lūdzu 
nejaukt ar sociālistisko reālis mu!) 
Jau agrā jaunībā Amerikā ie -
pazinis nabadzību, tās upuŗus 
un sociālo netaisnību, Alek-
sandrs ļoti jūtīgi to samanīja arī 

audzēkņus pievērsties viņa 
koptajam žanram – sociālajam 
reālismam.

Aleksandra vārdi: „Savā agrī-
najā sociāli apzinīga mākslinieka 
attīstībā pievērsos netaisnības 
atspoguļošanai Amerikā. Aiz 

Latvijā atjaunotās neatkarības 
rītausmā, 1991. gadā. Un līdz 
šim, pēc Konstantīna pārliecī-
bas, mīklainos apstākļos, gāja 
bojā sapņos izlolotajā dzimtenē 
1994. gada 22. martā Rēzeknē. 
Nesen Preiļos ceļu pa Latviju 
sāka Aleksandra Karpova darbu 
izstāde.

Īstenībā stāsts ir par vienas 
ģimenes sāgu, kur savijas kā 
tautas, tā personiskās 
dzīves traģēdija.

Konstantīns, Alek-
sandra brālis, kuŗš 
stāsta man šo stāstu, 
dzīvo Ziemeļamerikā. 
Ir pensijā, savulaik 
bijis jūras dzīļu pēt-
nieks, kā pats saka – 
jūras biologs.  Vecākais 
no trim brāļiem – 
Juris – gāja bojā sa -
tiksmes nelaimes ga -
dījumā 31 gada ve -
cumā 1977. gadā 
Ņūorleānā. Esot bijis 
pārgalvīgs auto brau-
cējs.

Ģimene nonāca 
Amerikā līdzīgi kā 
tūkstoši latviešu ģi -
meņu – bēgot no 
sarkanā terrora. Ful-
das nometnē Vācijā 
1946. gadā satikās 
Anatolijs Karpovs un 
Lūcija Volants. Viņu 
laulībā piedzima trīs 
dēli – tātad – Juris, 
Konstantīns un pastarītis 
Aleksandrs (dzimis 1953. gada 
21. martā Demainā, Aiovas 
štatā). Pēc deviņiem gadiem 
laulībā tēva Anatolija galvu 

māk  slā Minesotas universitātē, bet 
1993. gadā ieguva maģistra gradu 
Latvijas Mākslas aka dēmijā.

bijusi arī Amerikas latviešu 
katoļu kopiena.

Nu Konstantīns kā dzimtas 
dārgumu glabā vectēva Justīna 
Latvijas pasi, uz ko pamatojo-
ties, ir ieguvis Latvijas pa   valst-
niecību. Un darbojas, lai iemū-
žinātu dzimtas vēsturi un sava 
talantīgā brāļa piemiņu. Starp 
citu, kad 1994. gadā Konstantīns 
ieradās Rēzeknē, lai apglabātu 
brāli Aleksandru, izvandītajā 
dzī  voklī līdz ar ģimenes doku-
mentiem rūpīgi noglabātu viņš 
atrada arī brāļa pēdējo litografiju 
„Mūsu Rīga”. Un, izpildot Alek-
sandra vēlē šanos, viņa zārks 
tika pārsegts ar Latvijas karo gu.

„Aleksandra mākslas darbi ir 
universāli un pārlaicīgi. Tie liek 
domāt par to, cik daudz ļaunuma 
cilvēcei nodara cinisms, ne  tais-
nība, sirsnības deficits,” saka 
Konstantīns.

Tēvzemē. Un ar saviem, ar 
mākslas līdzekļiem centās to 
atklāt un cīnīties pret to.

„Kapitālisms nav nekas labs 
– arī tajā nav dvēseles,” saka 
Konstantīns. „Aleksandrs visu 
mūžu meklēja sirdi, ko bija 
pazaudējis līdz ar mātes nāvi. 
Mēs netiesājam savu tēvu, nē! 
Mēs tikai aicinām būt sirsnīgiem. 
Ir tikai viens ceļš uz saprašanos, 
un tā ir sirsnība.”

Pirmoreiz Latvijā Aleksandrs 
ieradās 1982. gadā. Iemācījās 
pat pareizi latviski rakstīt. 1985. 
gadā atrada iespēju uz Ameriku 
ciemos uzaicināt savu māsīcu 
Adu, minētā ministra Jāņa 
Volonta vienu no meitām. At -
brauca arī 1988. gadā, līdz 1991. 
gadā dabūja pavalstniecību un 
pārcēlās uz Rēzekni, kur mākslas 
skolā mācīja estampa mākslas 
pamatus un iedvesmoja savus 

spozmes, kas mirgo komer-
ciālajos plašsaziņas līdzekļos, 
slēpjas Amerikas ēnas puses, 
kas prasās tikt izgaismotas. (..) 
Ar visu savu dvēseles kaismi 
metos parādīt ļaunumu abās 
imperijās – ASV un PSRS. Mani 
darbi paredzēti skatītāju šo  kē-
šanai, tieši, neslēpjoties aiz sim-
boliem vai metaforām. Būdami 
reālistiski, šie darbi atklāj ne -
taisnību un neslēpj neglītumu. Es 
vēlos, lai manus darbus uz   tver kā 
vizuālas protesta iz  pausmes.”

13. maijā plkst. 16 notiks 
Aleksandram Karpovam veltīts 
tematisks priekšlasījums Oku pā-
cijas mūzejā, Rīgā, Raiņa bulvārī 7.

14. maijā plkst. 16 – A. Kar-
pova darbu izstādes atklāšana 
Rīgā Latvijas Kaŗa mūzejā, 
Smilšu ielā 20. Jūnijā izstāde 
aizceļos uz Rēzekni.

Ligita Kovtuna

kus un vēloties atstāt šo pasauli. 
Lūcija aizgāja mūžībā no vēža 
1965. gadā, 51 gada vecumā. 
Pastarītim Aleksan dram tolaik 
bija tikai 13 gadu. Sākās mē  tā-
šanās pa audžuģi menēm, iztikas 
pelnīšana, strādājot par sanitāru 
valsts slimnīcās. Vienlaikus viņš 
to  mēr iespēja arī studēt un 
1990. gadā ar izcilību pabeidza 
bakalaura programmu tēlotāj-
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Mēs visi trīs ar pasakas "Aladina burvju lampa" lellēm

Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Padomijā
Kaspars Pūce
(Nobeigums)

Nezinu, vai viņi ar dzirdēja 
manu „priekšnesumu”, jo tai 
laikā, kad, sēdot uz ķeblīša, 
bubināju kārtējo nodaļu, viņi 
darīja savus darbus. Protams, 
lasīt man lika tāpēc, lai apgūtu 
latviešu valodu. Bet vai es to  reiz 
to sapratu? Tad to uztvēru kā 
ne  vienam nevajadzīgu psīcho-
loģisku eksekūciju. Joprojām 
pirmo vietu manā lasītāja bio-
grafijā ieņēma krievu valodā 
rakstītie daiļdarbi. Neskaitāmas 
dažādu tautu pasakas, kā arī 
D. Defo „Robinsons Kruzo”, 
B. Poļevoja „Stāsts par īstu cil-
vēku”, Dž. Svifta „Gulivera ceļo-
jumi” un daudzu citu autoru 
dar  bi. Pāri visam bija A. Puš-
kins, jo viņa „Pasaka par caru 
Saltanu”, „Dubrovskis”, „Kap-
teiņa meitiņa” un citi, izņemot 
„Jevgeņiju Oņeginu”, kuŗš tai 
laikā man likās absolūti gaŗ lai-
cīgs un neizprotams, tika izlasīti 
rekordīsā laikā. Lasīšanas dēļ 
tika aizmirsti skolā uzdotie mā -
jas darbi. Aizraušanos ar lasī-
šanu nekad neesmu nožēlojis, 
jo skolas darbi no atmiņas iz -
gaisuši, taču izlasītais palicis.

Ziemeļblāzmas apspīdēts un 
sniega vētru apdziedāts tuvojās 
1957. gads. Skolā jaunākās kla -
ses gatavojās Jaungada sagaidī-
šanai. Kā vienmēr, neiztika bez 
egles, Salaveča un raiba kar ne-
vāla. Katram tika dots uzde-
vums, kas viņš būs sarīkojumā. 
Kas suns, kas vilks, kas zaķis utt. 
Man piešķīra Lāča lomu. Nu 
tētim un mammai radās pa -
pildu darbiņš, jo dēlu vaja dzēja 
ietērpt Lāča kostīmā. Mamma 
uzšuva tērpu, bet tētis izveidoja 
masku, ar kuŗu bija lielas prob-
lēmas. Tēvs, kā īsts mākslinieks, 
gribēdams to labāko, Lācēna 
pur niņu izveidoja ļoti smaidīgu, 
dzīvespriecīgās krāsās izkrāso-
tu, līdzīgu kādas Disnejfilmas 
varonim, taču klasesbiedri to 
nepieņēma. „Kas tas tāds?” viņi 
jautāja. „Tas ir lācis,” atbildēju. 
„Nē, lācis nav tāds,” – skanēja 
atbilde. Atkal, tāpēc, ka maska 
nebija tradicionālais, trulais lā  ča 
purns, paliku nesaprasts, ko ļoti 
pārdzīvoju. Tai laikā taču daļa 
no slaviem nebija spējīgi saprast, 
ka pasaule ir ļoti daudzveidīga 
un bezgala daudzkrāsaina, ne -
vis šablonizēta. Tā, ne sevišķi 
priecīgi, pagāja skolas Jaungada 
svinības.

Dienas rindojās nedēļās, ne -
dēļas veidoja mēnešus. Laika 
vecis savu darbu prata. Vorkutā 
pamazām atgriezās dienasgaisma 
un kļuva redzamas melnās, ogļu 
izdedžu putekļiem klātās sniega 
kupenas. Nakts melnums no -
laidās uz ielām un stāvēja kā pār-
 metums līdz pavasaŗa lie tiem, 
kuŗi visu netīrību aizskalos 
prom no pilsētas. Gaisā arvien 
vairāk varēja sajust pavasari, bet 
sirdis nemanāmi trīsēja brīvības 
gaidās. Ārēji viss bija tā kā vien-
mēr, tētis rāvās pa divām darba 
vietām, mamma šuva leļļu tēr-
pus kārtējai izrādei, es apzinīgi 

Amūras apgabalu”. „Objektīvi 
izanalizējot lietas apstākļus”, 
Krimināllietu tiesas kollēģija 
nolēma – protestu apmierināt, 
Pūci Dailu Jāņa meitu un Pūci 
Inesi Voldemāra dēlu atbrīvot 
no specnometinājuma.

Šo ziņu Vorkutas Iekšlietu da -
ļas ierēdņi vecākiem paziņoja 
jau tā paša 1957. gada jūlijā. 
Vēsts vienkārši lieliska! Vēl divi 
latvieši tika brīvi! Bija „jāpa cie-
šas” tikai 8 gadi un četri mēneši, 
un kārotā brīvība beidzot ir 
klāt. Protams, tā nenāca pati 
par sevi. Vecāki jau nebija tik 
naīvi, lai ticētu tam, ka Padomju 

spārnus brīvam lidojumam. 
Būrī vēl kādu laiku vajadzēja 
pavadīt Pūcem vecākajam – 
tētim. Mamma izšķīrās par de -
kabrista sievas cienīgu soli – 
pa  likt kopā ar vīru līdz pilnīgai 
brīvībai. Mani nolēma, lai es 
nepazustu Latvijai, sūtīt uz 
Tēvzemi. Tur pieņemt un lat-
viskot mazo „krievelēnu” pie -
krita tēva vecākā māsa Anna, 
kuŗa jau no agras jaunības no -
darbojās ar bērnu audzināšanu, 
jo 1919. gadā sāka strādāt par 
pamatskolas jaunāko klašu au -
dzinātāju. Vecāki zināja, ka savu 
pirmdzimto nodos drošās rokās.

un Herakla varoņdarbiem, uz -
gāju nodaļu par Augeja staļļiem, 
šī darbnīca bija līdzīga tiem. 

Tajos tālajos laikos tukšajām 
pudelēm bija milzu vērtība. Ar 
šodienu to nevar salīdzināt. Tā 
laika naudiņā puslitra pudele 
maksāja rubli un divdesmit ka -
peiku, kortelītis – deviņdesmit 
kapeiku, bet šampanieša pudele 
jeb „bumba” – vienu rubli sep-
tiņdesmit kapeiku! Tas taču ve -
sels kapitāls, jo rupjmaizes ku -
kuļa cena – viens rublis četr-
desmit kapeiku vai porcija krē-
juma saldējuma maksāja rubli 
un trīsdesmit kapeiku. Centos 
un vācu, mazgāju un slaucīju. 
Darba nobeigumā tika savākti 
trīs maisi ar tukšajām pudelēm. 
To visu pārvēršot „valūtā”, sa  nā ca 
viens simts septiņdesmit pieci 
rubļi! Tas bija pamatkapitāls to -
pošajam pirkumam nākotnē. 
Pie šīs summas vecāki piemeta 
piecdesmit un Jāņonkulis uz  dā-
vināja vēl piecdesmit rubļus. 
Nu kopā summējās divi simti 
septiņdesmit pieci rubļi!

Pienāca aizbraukšanas diena. 
Mani vienu pašu, protams, ne -
kur nelaida, bet piekomandēja 
kādai latviešu ģimenei, Kalniņu 
pārim, kuŗi atgriezās dzimtenē. 
Viņi piekrita Pūču bērnu no -
gādāt Rīgā. Uz Vorkutas perona 
es atvadījos no mammas un 
tēta, paņēmu savu mantu ko  fe-
rīti, somu ar ceļojumā nepie cie-
šamajām mantām un iekāpu 
vagonā. Uz tā sāniem mirdzēja 
balta plāksnīte „Vorkuta – Mas-
kava”. Piegāju pie loga, pie -
spiedu degunu vēsajam stiklam 
un skatījos uz diviem cilvēkiem 
– uz tēti un mammu, kuŗi 
stāvēja netālu no manis un 
tomēr jau tik tālu...

Vilciens lēnām uzņēma gaitu, 
es māju viņiem ardievas, viņi 
māja pretī. Perons drīz beidzās, 
sastāvs paātrināja gaitu, un divi 
man tik mīļie cilvēki kļuva aiz-
vien mazāki un mazāki, līdz 
pazuda pavisam. Pašam sevis 
kļuva tik ļoti žēl, ka iespiedos 
kādā stūrītī un nobirdināju 
skopu „vīra” asaru. Šoreiz pali-
ku pilnīgi viens un mani gaidīja 
absolūti sveša pasaule. Kaut kur 
tālumā vīdēja Latvija.

(Pūcesbērna piedzīvojumu 
turpinājumu varēsiet lasīt 
grāmatā, kas iznāks serijā „Laika 
grāmata”)

vilku skolas jūgu un pēcpus-
dienās gādāju pārtiku, vakaros 
boksterēju „Straburaga bērnus”... 
Tomēr, neatkarīgi no mums, 
process gāja savu ceļu.

Tālajā Rīgā, LPSR Augstākās 
Tiesas Krimināllietu tiesas kol-
lēģija, pamatojoties uz proku-
rores Žiļinas protestu, 1957. ga  da 
20. maijā slēgtā sēdē uzraudzības 
kārtībā pārskatīja „PSRS Seviš-
ķās apspriedes 1949. gada 16. jū -
lija lēmumu par Pūces Dailas 
Jāņa meitas un Pūces Ineša 
Voldemāra dēla izsūtīšanu uz 

varas pārstāvji, apzinoties lē -
mu mu un spriedumu neliku mī-
bu, no brīva prāta caurskatījuši 
lietas un pa labi, pa kreisi dalīja 
pozitīvus spriedumus. Tam pa -
matu veidoja neskaitāmi repre-
sēto iesniegumi, adresēti gan 
PSRS Augstākajai Padomei, 
PSKP Centrālai Komitejai, Lat-
vijas PSR Augstākajai Padomei 
un vēl un vēl... Vezums, kaut 
negribīgi, sāka kustēties. Rezul-
tāts – brīvība.

No Vorkutā esošās Pūču 
dzimtas divas trešdaļas ieguva 

Pagaidām joprojām atrados 
Vorkutā un gatavojos tālajam 
ceļam. „Vai tu riteni gribi?” – 
jautāja tētis. Kas par jautājumu, 
jo divritenis tai laikā bija visu 
puiku sapnis. „Protams, ka 
gribu!” „Tad nopelni!” – sacīja 
tēvs un deva man darba uzde-
vumu. Vajadzēja savākt, izmaz-
gāt un nodot taras punktā daž-
nedažādu dzērienu pudeles, 
kuŗas gada laikā bija uzkrājušās 
leļļu darbnīcā. Atrotīju piedurk-
nes un ķēros pie darba. Vēlāk, 
lasot kaut ko par seno Grieķiju 

Paldies
par koncertu!

Ir jauki, ka šajā satracinātajā 
pasaulē, kur pēdējā laikā 
ļaunums vairojas kā nezāles 
pamestā tīrumā, tomēr ceļu 
atrod arī labestība, kas iepriecē 
un mudina cilvēku meklēt un 
atrast, ka pasaule tomēr var būt 
ļoti skaista.

21. aprīļa pēcpusdienā Lo -
sandželosas nama zālē mūsu 
valodiņa burbuļoja kā dzidrs 
kalnu strautiņš. No milzīgā 
latviešu tautasdziesmu pūra 
gludi un skanīgi plūda melo-
dijas un vārdi, kas palīdzējuši 
saglabāt latviešu tautu jau ga -
dusimteņiem ilgi. Visu šo lielo, 
labestības pārpilno dāvanu 
mums atveda 11 cilvēki, no 
kuŗiem staroja sirdsdegsme un 

latviešu tautasdziesmu mī  les-
tība.

Mineapoles „Teiksma” ilgga-
dējās, sirsnīgās vadītājas Elgas 
Pones vadībā mums dāvāja 
jauku, pacilājuma pilnu pēc-
pusdienu. 

„Teiksma” savu vērtīgo, po -
zitīvo darbību uzsāka pirms 
vairāk nekā 40 gadiem. Tās 
vadītāja Elga Pone „Teiksmā” 
darbojas jau no pirmajām die -
nām. Liekas, ka gandrīz visi šī 
izcilā ansambļa dalībnieki ir 
dzimuši pēckaŗa gados, tālu no 
savas Tēvu zemes. Ir apbrīno-
jama viņu tīrā latviešu valoda 
un ar dabisku mīlestību dzie-
dātās latviešu tautasdziesmas. 
Skanējumu kuplināja kokles, 
vijoles, akordeons, stabule un 
trejdeksnis.

Lai liels, liels paldies ansambļa 

„Teiksma” dalībniekiem, sākot 
ar vadītāju Elgu Poni, teicēju 
Ilzi Kļaviņu un pārējām skais-
tajām balsīm un instrumen tā-
listēm par šo skaisto koncertu!

Andris Ritmanis

Kas jauns 
Viskonsīnā?

Viskonsīnas latviešu kreditsa-
biedrības 52. biedru pilnsapul  cē 
10. martā valdīja pacilāta gai -
sotne. Piedalījās kupls biedru 
skaits, kā arī vairāki viesi, kas ar 
interesi noklausījās priekšnieka 
Jāņa Stāka atreferējumu par 
sevišķi sekmīgo, notikumiem 
bagāto aizgājušo gadu Milvoku 
sabiedrības un VLKS dzīvē.

Bija sarīkoti un nosvinēti labi 
izdevušies 13. Vispārējie latviešu 

Dziesmu svētki ASV, kuŗos 
piedalījās daudz kreditsa bied-
rības biedru, kā pie lielā svētku 
sagatavošanas darba, tā pie da -
žādo sarīkojumu baudīšanas. 
VLKS pašai bija savs galds tir-
dziņā ar reklāmas plakātiem, 
informāciju un šokolādi.

VLKS izvēlējusies sev em -
blēmu – auseklīti – kas grezno 
rakstāmos, magnētus, vēstuļ pa-
pīru un reklāmas. 2012. gadā 
VLKS sev arī atrada jaunas tel-
pas pilsētas centrā. Jaunā biroja 
īres maksa ir par 20% zemāka 
nekā vecā un tajā pat ieskaitīta 
apkure.

Valdes locekļi un citi brīv-
prātīgie palīgi aktīvi allaž bez 
liekas lūgšanas ir bijuši gatavi 
izlīdzēt ar padomu, darbu vei-
cināt kreditsabiedrības mēr ķus. 
J. Staks atgādina, ka kre dit sa-

biedrība atšķiŗas no pārējām 
naudas iestādēm ar to, ka tā ir 
bezpeļņas organizācija, kas pie-
der biedriem, un tās mērķis ir 
kalpot biedriem. „Nākotne ir 
biedru rokās, tas ir, jūsu rokās. 
Palīdziet kreditsabiedrībai augt, 
izmantojiet pilnīgi visus snieg-
tos pakalpojumus!”

 Sekoja parējie ziņojumi. 
Priekšnieks pateicās Ernestam 
Zvaigznem, kas atgriezīsies 
Latvijā, par valdē veikto darbu.

Tradicionālā izloze vinnestus 
laimēja E. Osis ($10.00), R. 
Zvejniece un E. Burģelis (katrs 
$20.00). I. Junge ($50.00) un T. 
Vilciņš ($100.00).

Pēc sēdes visi 72 klātesošie 
baudīja pavāra Roberta Junges 
gatavotās siltās vakariņas. 

V.P.
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Pie savas mājas Aizsargu, tagad Bruņinieku ielā 84

Šķirstu veco skolas žurnālu

Ar skolasbērniem, skolotāju Viju un skolas direktrisi

Rīgas mozaīka

(Turpināts no 3. lpp.)

Mūzika ir vispasaules valoda, 
bet tā var uzrunāt dažādi. No 
mežraga varēja sagaidīt varbūt 
kaut ko skaļu, uzbrūkošu, bet 
pretstatā izskanēja plūstoša 
Alvja Altmaņa (1950) Prelude, 
vairāk kā gaišs staru vēstījums 
saullēktā, paužot arī jautru no -
skaņu. Raga un klavieŗu saspēle 
jau ar pirmiem skaņu akordiem 
liecināja par abu mākslinieču 
apbrīnojamu saskaņu.

Emīla Melngaiļa (1874-1954) 
Caunas solis labi iederējās vis-
pārējā šī vakara skaņdarbu iz -
vēlē. Melngailis ir uzskatīts par 
vienu no visizcilākiem latviešu 
folkloristiem, un cauna ir Lat-
vijas mežu iemītnieks jau kopš 
ledus laikmeta. Mežraga un 
klavieŗu skaņas iedzīvināja iz -
tēlē tās klaiņošanu mežā. 

Turpmāk izvēlētie skaņdarbi 
– Mendeļa Baša (1919-2012) 
melodiskā Noktirne, un Gustava 
Mālera  (1860-1911) drūmu iz -
jūtu apdvestais Die zwei blauen 
Augen von meinem Schatz – labi 
piemērojās mežraga resonancei. 

Īpatnēja bija jautrā Karys Dau -
gēļa Antanas Polka – gandrīz kā 
zaļumballē.

Pēc starpbrīža Melisandra ie -
pazīstināja klausītājus ar mež-
raga īpatnībām. Angļu valodā 
tas dēvēts par franču ragu 
(French horn) bet tā patiesā 
izcelsme ir vācu. Viens no grū-
tākajiem instrumentiem spēles 
apgūšanai. Tas izceļas ar 12-13 
pēdu cauruļu gaŗumu, kur, gai-
sam kondensējoties, izveidojas 
mitruma krājuma tvertne. Šī 
īpašība pievērsa klausītāju uz -
manību, jo mitrumu atkārtoti 
vajadzēja no caurules izpilināt. 
Māksliniece arī nospēlēja pilnu 
toņkārtu tikai ar rokas pagrie-
zieniem zvanā (bell), pilnīgi bez 
pieskāriena taustiņiem. 

Abas mākslinieces skaisti 
ievadīja programmas otro daļu 
ar Jāņa Kaijaka (1931) Melodiju. 
Sekoja tiešām spilgti izpildītā 
Arvīda Žilinska (1905-1993) 
trīsdaļīgā (Allegro, Andan tino, 
Allegro Molto) Sonatine. Mež-
raga un klavieŗu kopskaņā vir-

moja rondo līdzīga atbalss.
Aplausi izteica atzinību, un 

Astrīda Rīdere pasniedza zie-
dus, bet klausītāji izlūdzās pie-
devas. Kā jau mežradzniecei 
pienākas, viņa braši nospēlēja 
Rīga dimd, klausītāji pievieno-
jās, līdzi dziedot.

Tā dažreiz iznāk, ka, vienām 
durvīm aizveŗoties, atveŗas 
citas. Bijām priecīgi iepazīties 
ar jauno mākslinieci, un vēlam 
viņai dižas sekmes, latviešu 
mūziku gaismā ceļot. Sirsnīgs 
paldies Līgai un visiem, kas 
palīdzēja sarīkojumam labi iz -
doties. 

Vēlam ātru izveseļošanos An -
drew Martenam!

Klīvlandes latviešu koncert-
apvienība sirsnīgi izsaka patei-
cību ALAi par atbalstu un Da -
cei Aperānei par gādību kon-
certa izveidošanā. Un paldies 
Latviešu kultūras biedrībai 
TILTS par palīdzību KLK 58. 
sezonā.

Anda Sūna Cook

MEŽRAGA SKAŅAS KLĪVLANDĒ

Alberts Legzdiņš
(Nobeigums)

Ko redzēju TV5
Ir tas retais vakars, kad nav 

nekādu pienākumu, un es ne -
jauši uzgriežu televīzijas 5. 
kanāli, kas domāts krievva lo-
dīgajiem. Rit subtitri latviešu 
valodā, varu izlasīt, ko kadrā 
ļaudis runā.

Šovakar runā Krievijas aiz-
sardzības ministrijas pārstāvis, 
Rīgā dzimušais Igors Korot-
čenko. Viņš apgalvo, ka nekāda 
Latvijas okupācija nav bijusi. 
Latvijas armija nav pretojusies, 
bet brīvprātīgi iekļāvusies Tau-
tas armijā. Tā, lūk! Turpinājumā 
klausos gaŗu stāstu par to, kā 

Latvijā?”, atskan lielmanīga 
atbilde: „Tā bija integrācija!”... 
Meklēju čību, lai pēc irākiešu 
tradicijas mestu runātājam, bet 
tā neatrodas... Ar šādām ne -
kaunībām krievu prese Latvijā 
„baro” savus lasītājus un klau-
sītājus. Kā jūs domājat – ko mēs 
varam sagaidīt?!

Skolas un veco 
dzīvesvietu 

apmeklējums
Pēc nesekmīgām pūlēm pa -

gājušā gadā šoreiz izdodas 

lotāja Vija Elktermane, kas pa -
pildu kārto arī skolas archīvu. 
Viņa sameklējusi vecos skolas 
žurnālus un fotografijas. Sevi 
gan nekur neatrodu, toties 
1945./46. mācību gada žurnālā 
atrodu divu klasesbiedru vār-
dus. Tātad viņi tolaik nav iz -
kļuvuši no okupētās dzimte-
nes... Vienu sauc Nora Vizbulīte. 
Viņa kļuvusi par manas dzies-
mas „Trīs mīlestības” varoni , 
kuŗai dažās rindiņās „rāvu bizi” 
un uz dzēšlapas metu klekšus.

Staigājam pa skolu, klāt nāk 
skolotāji, sasveicinās, apkampj 
mani un saka paldies par to, ko 

kuŗā 1944. gadā dzīvojām, laika 
zoba saēsts. Ejam tālāk – uz 
namu nr. 104, kur arī dzīvojām 
un par to man tik daudz jauku 
atmiņu. Pāri ielai Prūša ko  lo-
niālpreču veikals, kur gāju pēc 
piena un maizes. Pretim, koka 
namiņā, dzīvoja divas meitenes 
– „seksa pionieres”. Domāju – 
Nabokova Lolitas priekšteces. 
Par to citreiz... Manas bērnības 
atmiņas pārtrauc nikna vilku 
sugas suņa rējieni tepat aiz žoga. 
Man šķiet – ar rupju krievu 
akcentu.

pat aizmeta aiz dekoltē – kā 
krājkasītē.

Atpakaļceļš –
Rīgas lidostā

Kur gan tas laiks aizskrējis?! 
Trīs nedēļas pagaisušas kā po -
lītiķu solījumi, un jau atkal 
esmu lidlaukā. Vēl laiks mazai 
maltītei – Ķirsona Lido resto-
rānā. Pasūtu mazu terīnīti ar 
pelēkajiem zirņiem un speķi, un, 
taukus no lūpām slaucīdams, 

Padomju Savienība uzlabojusi 
dzīves standartu Latvijā, par to, 
kas sacelts un sabūvēts. Kad 
intervētājs jautā – „un kā jūs 
apzīmētu to, kas toreiz notika 

nonākt manā pirmajā skolā – 
Avotu un Stabu ielas stūrī. Mūs 
ar Ligitu laipni sagaida Kārļa 
Videnieka Rīgas 77. vidusskolas 
direktore un mājturības sko-

Piecīši darījuši. Patīkami.
Turpat netālu mana dzīves-

vieta – Aizsargu ielā 84. Doda-
mies turp. Kādreiz platā iela, 
šķiet, kļuvusi šaurāka. Nami 
tādi panīkuši. Nams Nr. 84, 

Par izrādi 
Palladium zālē

Lai gan Daiga Mazvērsīte 
Laikā jau plaši aprakstījusi 
mūsu izrādi „Satikšanās ar 
draugiem”, vēlos pievienot vēl 
dažus personiskus vērojumus. 

Palladium zāle pēdējā laikā 
kļuvusi par populāru vietu, kur 
mūzicē pazīstami solisti un 
grupas. Man tā liekas mazliet 
par tumšu un nemīlīgu. It 
sevišķi balkons. Piecīšu  izrādē 
lieli palīgi bija mūsu draugi – 
„trīnīši” Gatis Gaujenieks, 
Kārlis Briedis un Māris Muk-
tupāvels. Ar viņiem esam sa -
spēlējušies jau citos Latvijas 
koncertos.

Pēc izrādes satikšanās, ap -
kam pieni, fotografēšanās. Kāds 
aizkustināts kungs man iespiež 
saujā 1929. gadā kaltu pieclat-
nieku. Tādus pag. gs. 70. gadu 
turnejās mums dāvāja sardžu 
rotu kaŗavīri. Visvairāk tika 
Janīnai. Kāds pārdrošāks fans 

spriežu, ka Čikāgas Pēteŗa drau-
dzes dāmu komitejas tirdziņā 
pirktie holandiešu zirņi nemaz 
nav sliktāki. Brālēns gan uztrau-
cas, vai tas ir pareizākais uzturs 
pirms tālā lidojuma, bet es viņu 
mierinu, teikdams, ka ceļā visu 
laiku klausīšos radioaustiņās.

Liels pārsteigums mani sa -
gaida Varšavas lidostā, kur īgna 
LOT pārstāve, šķirstot manu Ei -
ropas sarkano pasi, pajautā: „Where 
is your green card?” Mēģinu 
skaid rot, ka to paņēma IRO 
1952. gadā. Drošības pēc to  mēr 
parādu US pasi, un viss ir OK.

O’Hare lidlaukā pie pasu kon-
troles sirms muitnieks man no -
prasa: How was Latvia? Atbildu: 
„It was cold, but the girls were 
warm!” „That’s the spirit!” – skan 
atbilde, un nu zinu, ka esmu 
Amerikā, kur humors sprēgā... 

...Kādreiz ar Armandu dzie-
dājām „Šofeŗdziesmu” ar tik 
sir snīgo piedziedājumu: „Vai, 
cik labi mājās pārbraukt”. Šai 
reizē to izjūtu visā pilnībā, jo 
mani sagaida mazmeitiņas un 
sieviņas smaidīgās sejas.
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Anna Velēda Žīgure

Annas Žīgures jaunākās 
grāmatas Viņi. Svešos pagal-
mos atvēršana 2012. gada 14. 
novembrī bija pirmais pub-
liskais sarīkojums Latvijas 
Okupācijas mūzeja pagaidu 
telpās, Raiņa bulvārī 7, biju-
šajā ASV vēstniecībā. Savā zi -
ņā simboliski: bēgļu gaitas un 
trimdas veidošanās gadi Vāci  -
jas bēgļu nometnēs ir daļa oku-
pācijas vēstures. Tāpat tā   lākā 

KAUT ŠĶIRTI, TOMĒR NEŠĶIŖAMI?
Anna Velēda Žīgure, Viņi. Svešos pagalmos, Rīgā: Jumava, 2012.

vidū viņi vislabāk vēlētos, bet 
nespēj būt. 

Šis nu ir eksistenciāls un pa -
matos neatbildams jautājums – 
vai varēja būt citādi? To dau-
dziem negaidītā veidā ierosi-
nāja mācītājs Juris Cālītis, izsa-
kot savu pārliecību, ka garīdz-
niekiem, kuŗus Anna Žīgure  
minējusi kā svarīgus trimdas 
garīgās dzīves balstus, būtu bijis 
pareizāk neatstāt savas drau-

“mēs”? Atbildes nav atrodamas 
ne vienā, ne otrā pusē, bet 
sarunā starp tām. Taču no šīm 
atbildēm varētu būt atkarīgs 
visas nelielās un daudzviet pa -
saulē izkaisītās latviešu tautas 
liktenis.

Ievērojamas latviešu tautas 
daļas dzīves telpa jau kopš 
Pirmā pasaules kaŗa nav vairs 
Latvija. Un tā tas paliks. Taču 
latviešu tauta Latvijā pēc 50 ga  -
du okupācijas un apspiestības 
savā zemē un valstī jūtas nevis 
pašapzinīga un uzņēmīga, bet 
drīzāk nedroša un apdraudēta. 
Nesenais lielais izceļošanas vil-
nis šo sajūtu tikai pastiprina. 
Arī tie ir “viņi”,  labākajā gadī-
jumā apstākļu spiesti izceļotāji, 
bet sliktākajā – labuma meklē-
tāji, kuŗu saites ar Latviju un 
palicējiem ir stipri nodilušas. 
Vai ir iespējams atrast abpusēju 
sapratni, uzticēšanos, piederī-
bas un kopības apziņu, kas ļautu 
gan pasaules latvietim justies, 
ka viņš ir latviešu nācijas locek-
lis, gan Latvijas latvietim sap-
rast, ka viņš ir un ka viņš ir 
vajadzīgs? Vai “viņiem” lemts 
palikt vienmēr tikai un vienīgi 
“viņiem”, un vai jau tā nelielā 
tauta var šādu attieksmi at -
ļauties? 

Šī attieksme gan pret trimdu, 
gan jauno emigrāciju no Latvi-
jas puses nereti ir divdomīga. 
Tiek gan uzsvērta “diasporas” 
nozīme, tomēr publiska inte-
rese par pašu diasporu ir maza; 
par izpratni labāk nerunāt. Pre-
zidents un ministru prezidents 
piedalās gadskārtējās Pasaules 
brīvo latviešu apvienības  (PBLA) 
valdes sēdes svinīgajā atklāšanā. 
Prezidents tiekas ar trimdas 
tau tiešiem savās ārzemju vizī-
tēs. Tas kaut kā piederas, bet 
ārzemju latvieši palaikam re -
dzami kaut kur fonā, nereti 
tautastērpos, nu – drusku se -
natnīgi, drusku citādi. 

Ir labi, ka Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Rolands 
Lappuķe atzīst: “...jāuzsāk dia-
logs ar diasporas pārstāvjiem 
ārvalstīs, ne tikai sniedzot in -
formāciju par notiekošo Lat -
vijā, bet arī interesējoties par 
diasporai aktuālajiem jautā-
jumiem un nepieciešamībām 
ārvalstīs.” Lappuķe, pats dzimis 
un lielāko mūža daļu dzīvojis 
ārzemēs, saprot šāda dialoga 
abpusīgo nozīmi, bet cik to sa -
prot plašākās aprindās? Latvijas 
plašsaziņas līdzekļi Kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes-
Grendes mēģinājums iepazīties 
ar Austrālijas latviešiem viņu 
vidē nesenajās Kultūras dienās 
beidzās ar presē radītu skan-
dalu par it kā izšķērdētajiem 
līdzekļiem, taču īsti nepain te-
resējoties, kas bijis notikums, 
kuŗā ministre piedalījās, un 
kāpēc Austrālijas latviešu “abo-
rī geniem” viņas klātbūtne bija 
svarīga, bet vēl vairāk – kāpēc 
tā bija svarīga Latvijai. 

Kā jau diezgan izvērstais 
ievads liecina, manā ieskatā 
Anna Žīgure, rakstot savas grā-
matas par Otrā pasaules kaŗa 
bēgļiem un trimdiniekiem, grib 
ne tikai būt iejutīga un sapro-

toša starpniece starp tiem “vi -
ņiem”, kas toreiz atstāja Latviju, 
un tiem “mums”, kas toreiz pa -
lika, bet arī izaicināt pārdomas 
par šiem jautājumiem daudz 
plašākā nozīmē. Jau tāpēc tā ir 
svarīga grāmata.

Atzīšos – man patika jau 
pirmā Viņi. Ceļā tieši sava frag-
mentārā, izjūtas un pārdomas 
rosinošā rakstura dēļ. Tāpēc tūlīt 
pēc grāmatas atvēršanas svinī-
bām un uzrunu izraisītajām 
pārdomām sāku lasīt un jau 
nākamajā rītā rakstīju autorei: 
“Labrītiņ, Anna! Atliku visu 
citu, izlasīju. Lieliski! No Tavu 
sīku akmentiņu un lielāku ak -
meņu salikuma veidojas inte-
lektuāli un emocionāli tveŗama 
mozaīka. Man liekas – te bija 
vajadzīgs meistars, kas akmen-
tiņus prot veidot tā, kā akmeņi 
un akmentiņi paši nezin vai 
spētu. Arī kokiem pašiem grūti 
redzēt mežu. Paldies!! Valters.” 
Ar to varētu beigt, jo neesmu 
mainījis savu impulsīvo pirmo 
vērtējumu, bet varbūt tomēr 
mazliet vairāk par būtisko. 

Ir būtiski, ka šis ir skats uz 
trimdu no Latvijas, “mūsu” 

tu, lielākoties anonimu cilvēku 
autentiskiem stāstiem, avīžu un 
dokumentu fragmentiem; tā  dē-
jādi radīta nometņu laika mo -
zaīka, kas raksturo latviešu cil -
vēku psīcholoģiskos pār dzī vo-
jumus un sabiedrībā notie košos 
procesus bēgļu nomet nēs, atelpas 
un sakārtošanās posmā starp 
chaotiskajām un pastāvīga ap -
draudējuma pava dītajām bēgļu 
gaitām un do  šanos uz tālākajām 
un jau pa  stāvīgajām dzīves vie-
tām citur pasaulē. Šī autores 
pieeja caur personiskās piere-
dzes un izjūtu prizmu ļauj la -
sītāja apziņā vei doties nometņu 
laika garīgai rekonstrukcijai. Tā  -
dējādi, ma  nu prāt, labāk, nekā 
detalizēta nometņu laika vēsture 
to varētu, Žīgures grāmata veido 
izpratni par šīs, no Latvijas at -
rautās tautas daļas psīcholoģisko 
situāciju un rīcību laikā, kad 
veidojās jau stipri ideālizēta 
trimdas ideo loģija. 

Tāpēc ir būtiski, ka dzīve 
“mazajās Latvijās” grāmatā ne -
tiek izskaistināta un ideālizēta un 
ka indivi duālajos likteņ stāstos 
parādās plašs psī  cho lo ģisko pār-
dzī   vo jumu spektrs, kas nav at  -

rodams parasta-
jos trimdas do  ku-
men tācijas avotos – 
or    ga ni zā ciju do -
ku mentos vai pre -
sē. Negātīvos ap -
stāk  ļu iz   raisītos 
trimdas dzīves un 
sa  dzīves as  pektus 
– pri vā tās un lau-
lātās dzīves trau-
cē jumus, morāles 
pagrimumu, de -
presiju, alkoho -
lismu, paš nā vī bas, 
– ko mūs die  nās 
droši vien apzī mē-
 tu par t.s. post-
trau ma tiskā stre-
sa sindromu, var 
la  bā kajā gadī ju-
mā atrast trimdas 
rakstnieku darbos. 
Trimdas ideo  lo-
ģija ar šīm prob-
lēmām ne  no  dar-
bojas. Žīgures grā   -
matā trimdas cil-
vēki parā dās kā 
cilvēki ek  strēmos 

ārējos ap  stāk ļos, pār dzī vo juši trau -
matiskus pie dzīvo ju mus, svešā ze -
mē, atšķirti no tu  vinie kiem, pa -
kļauti lielā mērā citiem, sve  šiem, un 
tomēr kā iz  dzīvotāji. Taču taisni 
šis neideā li zētais latvie  ša cilvēks 
ļauj veido ties la  sītāja empa tijai, 
jo – vai te daudzi ne  saskatīs sevi 
tais pašos lai kos, tikai citā vietā?

Kopš tiem laikiem ir pagājuši 
teju 70 gadi – vairākas paaudzes. 
Tie, kas paši nometņu laikus vēl 
atceras, ir jau sirmgalvji. Tiem, kas 
šos laikus izdzīvoja Latvijā vai Si -
birijā – vēl grūtākos un trau ma-
tiskākos apstākļos –, tā ir ar vi -
ņiem nesaistīta reālitāte un vēs-
ture, kas nav saistīta ar viņu at -
miņām. Vai vispār vairs ir svarīgi 
censties atrast toreiz pārrautās 
saites? Domāju – jā. Visu jau 
minēto iemeslu un ne tik daudz 
pagātnes kā nākotnes dēļ. Arī 
jaunāko laiku izceļotāju dēļ. 
Mūsu visu dēļ. 

Valters Nollendorfs

izceļošana un apmešanās Ang-
lijā, Austrālijā, Kanadā, ASV, 
un mazākā skaitā daudzās citās 
rietumu zemēs. Bēgļu gaitās, 
no  metnēs un sākumā arī tālā-
kās izceļošanas zemēs trimdi-
nieki ilgi jutās kā pagaidu 
mājvietās. 

Nelielā sarīkojumu zāle, kuŗā 
ērti var izvietoties kādi 60 cil-
vēki, bija stāvgrūdām un sēd-
grūdām pilna – vismaz kāds 
simts. Tā kā es biju atradis 
stāvvietu tuvajā kaktā, gan ne ar 
seju pret sienu, ekrānu un tur 
projicētos attēlus nevarēju re -
dzēt. No teiktā man vislabāk 
atmiņā palikušas Annas Žīgures 
tālākas pārdomas raisošās do -
mas par šajā un viņas iepriek-

dzes Latvijā. Ir skaidrs, ka 
mācītājs Cālītis to nesaka tikai 
teikšanas dēļ, jo viņš ļoti labi 
pārzina situāciju, kuŗa padomju 
laikā izveidojās it sevišķi lute-
rāņu Baznīcā Latvijā, un zina, 
cik ļoti te pietrūka ticībā stipru 
draudzes ganu. Bet kā ar citiem 
garīgās dzīves veidotājiem, kuŗu 
skaits trimdā arī bija pro por-
cionāli liels? Vai būtu bijis labāk, 
ja daudzie inteliģences pārstāvji 
nebūtu atstājuši Latviju un 
palikuši ārzemēs, bet būtu da -
lījušies liktenī ar palicējiem? Vai 
tas būtu palīdzējis, zinot, kāds 
liktenis viņus būtu sagaidījis? 
Un kuŗš būtu tiesīgs uzņemties 
šādu eksistenciālu jautājumu 
izšķīrēja lomu? Trimda savu 

stāsts par “viņiem”. Tātad – 
starp niecība.  Trimda var stāstīt 
savus stāstus un dokumentēt 
savas aktīvitātes – tas diemžēl gan 
darīts daudz par maz un daudz 
par novēloti,  bet tas būtu tikai 
monologs, ar ko trimda attais-
notu savu eksistenci. Ar to var-
būt varētu trimdu saprast, bet, 
sniedzoties pāri šķirtnei, Anna 
Žīgure cenšas trimdu izprast un 
šo izpratni ar savas grāmatas 
starpniecību sniegt tālāk. Tā ir 
rakstnieka spēja – iedzīvoties 
citu izjūtās un līdzi just citu 
likteņiem, un tos pa  darīt pieeja-
mus pavisam cita laika un vie-
tas lasītājiem. Tas ir sākums 
īstam dialogam, īstai sarunai.

Būtiski arī, ka šī nav nometņu 
laika vēsture vai chronoloģija. 
Grāmatas beigās tāds kon  spek-
tīvs, uz uzticamiem avotiem 
balstīts pārskats ir pieejams, bet 
grāmatas galvenā daļa sastāv no 
atsevišķu, savstarpēji nesaistī  -

Ievērojamas latviešu tautas daļas dzīves telpa jau 
kopš Pirmā pasaules kaŗa nav vairs Latvija. Un tā tas 
paliks. Taču latviešu tauta Latvijā pēc 50 ga   du 
okupācijas un apspiestības savā zemē un valstī jūtas 
nevis pašapzinīga un uzņēmīga, bet drīzāk nedroša un 
apdraudēta.

šējā grāmatā Viņi. Ceļā lietoto 
vārdu “viņi” – trešajā personā 
un atdalīti no “mums”. To pašu 
var teikt par daudziem citiem: 
arī par tiem, kuŗus izsūtīja uz 
Sibiriju, arī par jaunākā laika 
izceļotājiem. Varbūt tā drusku 
liekas kā vārdu spēle, un tomēr 
– plaisa ir un paliek ar atšķir-
šanās brīdi, un “viņi” nekad 
vairs īsti nekļūst un nevar kļūt 
daļa no “mums”. Un te jau ie -
zīmējas eksistenciāla problēma 
– “viņi” no “mūsu” viedokļa at -
kritušie, savējos pametušie, no -
žēlojamie ar varu izsūtītie, citu 
dzīvi dzīvojušie, ar laiku atsve-
šinājušies un “mūsu” apziņā at -
svešināti. Annas Žīgures uzdrīk-
stēšanās stāstīt par šiem Otrā 
pasaules kaŗa bēgļiem un to -
pošās trimdas “viņiem” ir liels 
solis uz priekšu, lai veidotu 
izpratni par šiem “viņiem” kā 
no “mums” atrautu tautas daļu, 
kas visiem spēkiem cenšas sa -
glabāt savu nacionālo identitāti 
un saites ar palicējiem, kuŗu 

būtību – un atrašanos svešumā 
– attaisnoja galvenokārt ar cīņu 
par Latvijas brīvības atgūšanu, 
bet, šķirti no Latvijas, trimdi-
nieki savos cīņas priekšposteņos 
bija un palika “viņi”, jo nebija 
un nevarēja būt tais pašos iera-
kumos kā “mēs,” kas par to pašu 
mērķi cīnījās Latvijā.

No trimdas puses šos un lī -
dzīgus jautājumus savā laikā, 
sākot ar piecdesmito gadu otru 
pusi, uzdeva trimdas jaunā 
paaudze, izprotot, ka arī Latvijā 
okupācijas un komūnistiskās 
ideoloģijas apstākļos izaugusi 
jauna paaudze, par kuŗu trimdā 
bija maz zināms. Kaut šķirti, 
tomēr nešķiŗami bija Aivara 
Ruņģa rediģēts rakstu krāju ms, 
kuŗā uz šiem jautājumiem 
meklētas atbildes daudz grū-
tākos laikos, kad labākajā gadī-
jumā bija iespējams tikai ne -
tiešs dialogs starp dzejoļu rin-
diņām. Kas ir “viņi”, kas esam 
“mēs”, tas ir abpusīgs jautājums, 
un – vai kādreiz paliksim tikai 



LAIKS  2013. ga da 27. aprīlis – 3. maijs8

Pirms gadiem, sākot lasīt 
2007. gadā Latvijas Bībeles 
biedrības izdoto Jaunās Derības 
tulkojumu, pārsteigts uzdūros 
jauntulkotajam Jēzus Kalna 
sprediķa ievadam:

Laimīgo nelaime
Piezīmes par jauno Bībeles tulkojumu

liktenis, nejaušs gadījums, ba -
gātība; well off – turīgs (nav 
vārdnīcā); blessed – svētīgs, 
svētlaimīgs; happy – laimīgs. 
(Lietoju J. Dravnieka anglis   ki-
latvisko vārdnīcu.)

“svētīgs”:
Tas ir objektīvs stāvoklis, ne 

jūtu uzplūdums.
Tas ir pastāvīgs stāvoklis.
Tas balstās uz Dieva žēlastību 

un mūsu izvēli, ne laimīgu 

Svēto Rakstu tekstu darīt tik 
cilvēcisku, atbilstoši laika gara 
izpratnei, ka var pazust teksta 
iekšējā jēga. Tā jaunajā tul-
kojumā ir noticis ar grieķu 
vārdu “makarios” (svētīgs, svēt-
laimīgs), kas Kristus kalna 
sprediķī tiek tulkots ar vārdu 
“laimīgs”, tādējādi atklājot tikai 
cilvēcisko dimensiju un zaudējot 
dziļo, dievišķo. 11. panta saturs 
pilnībā to atklāj: “Laimīgi jūs 
esat, ja jūs manis dēļ lamās un 
vajās, un runās visu ļaunu par 
jums.” Vārds “laimīgs” attiecas 
uz cilvēciskām emocijām, bet, 
Artura Džasta ieskatā: ““svēt-
laimīgs” nozīmē, ka šim cil-
vēkam tiek dāvāta Dieva žē -
lastība un labā griba. Tikt va -
jātam Kristus dēļ var vien būt tā 
svētlaime, kas bija Kristum, kad 
Viņš tika vajāts. Svētlaimīgā 
stāvoklis ir Kristus pazemības 
stāvoklis. Protams, tā joprojām 
ir Kristus krusta ceļa ģeķība. 
Bet, domājot par vārdu “laimīgs” 
šī sprediķa kontekstā, neviens 
cilvēks savā cilvēciskajā dabā 
nebūs laimīgs vajāšanā, ja vien 
viņš nav mazohists” (134. lpp).

Zināmu ieskatu tulkotāju 
nostājā dod Rīgā izdotā žurnāla 
IR 11. oktobŗa numurā publi-
cētā Tatjānas Žagares-Vītiņas 
intervija ar Bībeles tulkošanas 
komisijas koordinātoru mācī-
tāju Juri Cālīti. Uz intervētājas 
jautājumu: “Vai jaunajā tul-
kojumā ir teksti, kas kļuvuši 
skaidrāki, vieglāk uztverami?” 
– Juris Cālītis, starp citu, atbild: 
“Esmu pateicīgs sengrieķu va -
lodas konsultantei Inārai Ķe -
merei par viņas godīgumu, viņa 
neļāva mācītājiem aizrauties ar 
saviem teoloģiskiem redzēju-
miem un visu laiku kaut ko 
iebakstīt tekstā, kas tur neie-
deras. Ķemere skaidri norādīja 
– valoda saka to un to. Tāpat 
latviešu valodas konsultante 
Maija Baltiņa” (28. lpp).

Un tā, šabloniski – visur, kur 
ir grieķu tekstā vārds “maka-
rios”, tas ir tulkots „laimīgi”, (jo 
“svētīgs” ir tāds teoloģisks jē -
dziens, kas Bībelē neiederas, vai 
ne?) 

Brīnaties? Tās pašas intervijas 
27. lpp mācītājs Juris Cālītis 
apgalvo: “Svētie raksti nav in -
formācija par Dievu. (..) Iz  ņe-
mot Piekto Mozus grāmatu, 
Bībelē nav nevienas grāmatas, 
ko varētu dēvēt par teoloģisku 
pamācību. Tas ir mūsu izgud-
rojums, mēs meklējam Bībelē 
teoloģiju, bet tur tās nav.”

Jautājums, ko nozīmē vārds 
“teoloģija”. Vārdnīcā – mācība 
par Dieva būtību.

Šādas tulkošanas stūrgalvības 
bēdīgu rezultātu redzam Pāvila 
vēstules romiešiem 4: 6-9, jau-
najā tulkojumā:

“6 Arī Dāvids par laimīgu 
sauc tādu cilvēku, kam Dievs 
taisnību pieskaita neatkarīgi no 
darbiem:

7 laimīgi ir tie, kam pārkāpumi 
piedoti un grēki apklāti,

8 laimīgs tas vīrs, kam Kungs 
nepieskaita viņa grēkus.

9 Vai šī svētība ir domāta vien 
apgraizītajiem vai neapgrai zī-
tajiem arī? Jo ir sacīts: Abra-
hāma ticība tika pieskaitīta par 

taisnību.”
Laimīgi, laimīgi – un uzreiz 

– kas tā par svētību?
Kursīvs, slīpraksts šai rakst-

vietā rāda, ka te ir citāts no 
Vecās Derības. Lappuses apakšā 
ir norāde: Psalms 32: 1-2. Tas 
jaunajā tulkojumā skan:

“1 Svētīts, kam piedoti no -
ziegumi, kuŗa grēki ir nolī-
dzināti,

2 svētīts, kam Kungs ne -
pielīdzina vainu, kuŗa grēks ir 
bez viltus.”

Redzam, ka psalma jaunā 
tulkojuma teksts lieto vārdu 
“svētīts”. Kā tas kļuvis par 
“laimīgs” Pāvila vēstulē? 

Nu, vienkārši, Pāvils ir lieto jis 
Septuaginta Vecās Derības tul-
kojumu grieķu valodā. Tulko-
jumu esot izdarījuši septiņdes-
mit gudri Rakstu zinātāji. Un 
tie, dzīvodami, darbodamies, 
runādami, rakstīdami sengrie -
ķu koinē valodā, ebreju vārdu 
“svētīts” ir tulkojuši – “maka-
rios”. Man šķiet, ka viņi, šai 
valodā dzīvodami, bija zinīgāki 
par visiem mūsu dienu specia-
listiem, kas šo seno valodu 
grāmatās vien mācījušies, ko 
vārds “makarios” nozīmē.

Bet šis Pāvila teksts satur vēl 
vairāk nepatikšanas tulkotā-
jiem. Cīnīšanās par jauno 
taisnību nebeidzas. 6. pantā 
vārds “laimīgu” ir grieķu teksta 
vārds “makarismos” – tās pašas 
saknes lietvārds – “svētība”. 
Protams, visur, kur ir šis vārds 
“makarios, makarismos”, tas 
jātulko “laimīgi”, (nevar taču 
piekabināt Bībelei teoloģiju)… 
Dīvaini tomēr, ka 9. panta 
“makarismos” ir tulkots “svē-
tība”. Redzams, tulkotāji nekā 
nav varējuši izgrozīties no 
lietvārda lietošanas. Un liet-
vārds, kas saistīts ar “laimīgs”, ir 
“laime”. Tad 9. pants teiktu:

“Vai šī laime ir domāta vien 
apgraizītajiem...”

Skanētu dīvaini, – tā tur nu 
“iesprausts” īstais vārds “svē-
tība”. 

2001. gadā LBB izdotajā 
“Jaunās Derības vēstules un 
Jāņa atklāsmes grāmata” šajā 
Vēstules romiešiem nodaļā lie-
tots vārds “svētlaimīgs” 6., 7. un 
8. pantā un “svētība” devītajā. 
Viss skan sakarīgi un loģiski, 
ko nevar teikt par jaunā tulko-
juma Pāvila vārdiem. Šķiet, ka 
vaina nav Pāvilā, bet tā ir, 
“makarios nozīmē laimīgi”, ga -
ra izpausmē – jo mēs zinām 
labāk…

Citādi – priecājos par jauno 
tulkojumu. To lietošu savā kal-
pošanā, lai arī “laimīgi” vietā 
teikšu un rakstīšu “svētlaimīgi” 
vai “svētīti”. Un nekādi nevaru 
iedomāties, kā par jaunā teksta 
Kalna sprediķa ievadu, lai mī-
giem teicieniem, kāds latviski 
varētu svētrunu uzrakstīt… 

Man ir tikai nelielā formāta 
Bībeles izdevums, grafiski viss 
viegli pārredzams, atrodams. 
Žēl, ka iespiests uz lēta papīra. 
Otrās puses teksts, cauri spie-
žoties, piedod grāmatas lapai 
ne spodri baltu, bet pelēcīgu 
nokrāsu.

Māc. Oļģerts Cakars

Lai redzētu, kā šo vārdu ir 
tulkojuši amerikāņu un angļu 
Bībeles tulkotāji, papētīju vie-
tējās bibliotēkas Oakparkā 
krājumus. Bibliotēkā bija 18 
dažādi Bībeles tulkojumi. 15 no 
tiem lietoja – blessed, 3 – 
happy.

Čikāgā notika kāda plašāka 
LELBA sanāksme, uz to bija 
ieradies arī Bībeles jaunā tulko-
juma komisijas koordinators 
mācītājs Juris Cālītis. Noķēru 
viņu pusdienas pārtraukumā 
un, zinādams, ka tulkotāju 
darbs nav pilnīgi pabeigts, iz -
taujāju, cēlu iebildumus. 

Nē, „makarios” nozīmē „lai-
mīgs” bija viņa atbilde.

Kāpēc tulkotāji izvēlējušies no 
iespējamiem vārdiem „svētīgs”, 
„svētlaimīgs”, „laimīgs”, vārdu 
„laimīgs”, kas ir bez kāda garīga 
satura?

Tas jau nav tikai latviešu 
tulkotāju piedauzības akmens. 
Tīmeklī, atveŗot vārdu „maka-
rios”, parādās gaŗa rinda ar rak-
stiem, paskaidrojumiem un 
grāmatu apskatiem. 

Tā, piemēram, grāmatā “Back 
to Virtue” Ignatus Press ka  to-
liskās filozofijas profesors Pē -
teris Krefts (Peter Kreeft) uz -
skata, ka Bībeles tulkotāju 
modernā tendence, tulkot 
“makarios” kā „happy” – „lai-
mīgs”, pamatos ir nelaimīga 
kļūda. Viņš uzskaita: 

1. Vārds “happy” – “laimīgs” 
ir subjektīvs, katrai personai 
īpats spriedums.

2. Vārds norāda uz pārejošu 
stāvokli vai izjūtām. 

3. Šis stāvoklis balstās uz 
gadījumu, laimi, likteni.

Turpretī, ja kāds ir “blessed”– 

gadījumu. 
Profesors arī saka, ka ciešanas 

ir izšķiŗošais mērs, kas nošķiŗ 
laimi, jeb mazliet archaisko 
vārdu laimība no svētības. Cie-
šanas var būt svētības daļa, bet 
ne daļa no laimības. Tā Ījabs 
savās cilvēka ciešanās bija tomēr 
Dieva svētīts, ne laimīgs.

Turklāt P. Krefts runā par 
anglisko vārdu „happy”, ko mēs 
tulkojam mūsu nabadzīgi pla-
šajā vārdā “laimīgs”, jo angļu 
valodas vārdi “happy”, “fortu-
nate” un “lucky” visi tulkojami 
“laimīgs”, lai gan angliski tiem 
ir katram sava, atšķirīga nozīme. 
Latviski sakām, ka mums ir 
laimīga laulība, laimīga roka 
kāršu spēlē, laimīgs gadījums, 
kā jau to redzējām vārdnīcu 
uzskaitījumos. Tā, runājot gan 
par jūtām, gan gara izpausmēm, 
gan azartspēlēm, gan gadījumu, 
mēs lietojam vienu un to pašu 
vārdu “laimīgs”. Kāpēc tulkotāji 
un pārskatītāji šī latviskā vārda 
plašo nabadzību ir ignorējuši?

2007. gada 6. un 7. decembrī 
Valsts valodas komisija sadar-
bībā ar Latvijas Bībeles biedrību 
rīkoja starptautisku konferenci 
“Tulkojums kā kultūrvēsturisks 
notikums (Bībeles tulkojumi: 
teorija, vēsture, mūsdienu 
prakse)”. Viena no konferences 
referentēm, šī Bībeles tulkoju-
ma redaktore Milda Klampe, 
konferences atskaitē “Valsts va -
lodas komisijas Raksti, 4. sē -
jums. Tulkojums – kultūr vēs-
turisks notikums” savā referātā 
“Bībeles valodas stilistika no 
Manceļa līdz mūsdienu tulko-
jumam” raksta: 

„Bet tajā pašā laikā tulkotā-
jam vienmēr pastāv iespēja 

Vārds “svētīgi”, lietots visos 
iepriekšējos tulkojumos, aiz -
stāts ar “laimīgi”.

Ko īsti apzīmē vārds “lai-
mīgs”? ALA 1993. gadā izdotajā 
“Latviešu valodas vārdnīcā” 
šķirklis “laimīgs” – gadījums, 
laimīga dzīve, laimīga roka, ko 
uzsāk, tas paveicas, laimīgi ap -
precēties. Rīgā izdevniecībā 
Avots 1987. gadā izdotajā “Lat -
viešu valodas vārdnīcā” – “lai-
mīgs” – 1. Tāds, kas izjūt laimi. 
Laimīga māte. Darīt kādu 
laimīgu. 2. Tāds, kuŗā izpaužas 
laimes izjūta. Laimīgi smaidīt. 
3. veiksmīgs, tāds, kas noris bez 
traucējumiem, tāds (laiks), kas 
saistīts ar laimi, ar biežām 
veiksmēm. Laimīgs brauciens. 
Laimīgu ceļu! Viss beidzas 
laimīgi. Laimīga nākotne, dzīve. 
4. Tāds, kam veicas, kas nes 
laimi. Laimīga loterijas biļete. 
Viņam ir laimīga roka. Laimīgs 
cilvēks.

Spriediet paši, kuŗā šķirkļa 
norādē iederētos iespraust 
vārdu “laimīgs” tā, kā tas tagad 
tulkotāju lietots Jēzus Kalna 
sprediķī?

„Laimīgs” ir tāds lokans vārds, 
ko, tēlaini izsakoties, var visādi 
izliekt. Ja sakām: „Laimīgs ir 
tas, kam ir nauda,” tikpat loģiski 
būs teikt: „Nelaimīgs ir tas, kam 
nav naudas.” Tajā pašā veidā 
Mat. 5:11: „Laimīgi jūs esat, ja 
jūs manis dēļ lamās un vajās, un 
runās visu ļaunu par jums”. 
Negātīvā loģika ar lokano „lai-
mīgo”: „Nelaimīgi jūs esat, ja 
jūs manis dēļ nelamās un 
nevajās, un nerunās visu ļaunu 
par jums.” Tātad mēs, kuŗus 
tagad neviens nevajā, varam 
pilntiesīgi justies nelaimīgi?

Pamēģiniet to izdarīt ar vārdu 
“svētīts”. Tam vispār nolieguma 
“nesvētīts” nav, tāpat arī vārdam 
“svētlaimīgs”. Par tā lietošanu 
minēšu vēlāk.

Jaunās Derības grieķu vārds, 
kas bija tulkots “svētīgi“, bet 
tagad “laimīgi”, ir “makarios”. 
Manā “The Hebrew – Greek Key 
Study Bible – New American 
Standard 1990” vārds “maka-
rios” ir angliski tulkots – 
supremely blest – visaugstāk 
svētīts; by extension fortunate – 
laimīgs, no fortune – laime, 

“Laimīgi garā nabagi, jo viņiem pieder Debesu valstība.
Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās.
Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi.
Laimīgi izsalkušie un iz  slā pušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos.
Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs.
Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs.
Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.
Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu val stība.
Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums.
Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs.
Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums” (Mat. 5:3-12).
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(Turpinājums 10. lpp.)

Prezidents 8. maijā aicina uz 
klusuma brīdi Rīgas Brāļu kapos

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš aicina Otrā pasaules kaŗa da  -
lībniekus un visus, kam dārga kri-
tušo piemiņa, Nacisma sagrāves 
un Otrā pasaules kaŗa upuŗu 
piemiņas dienā  8. maijā plkst. 11 
pul   cēties uz klusuma brīdi pie mū -
 žīgās uguns Rīgas Brāļu kapos.

„Nacisma sagrāves un Otrā pa -
saules kaŗa upuŗu piemiņas die -
nai ir jākļūst par tādu dienu, kas 
vieno, nevis šķeļ. Vieno piemiņai 
un labākai nākotnei,” uzsveŗ valsts 
pirmā persona.  Tieši tādēļ šis kaŗš 
mums visiem ir atstājis nopietnu 
vēstījumu un smagu mācību - da  -
rīt visu un dzīvot tā, lai nekas 
tamlīdzīgs cilvēces vēsturē vairs 
neatkārtotos. Tā ir mūsu atbildība 
un vienlaikus pienākums, piemi-
not kaŗā kritušos un upuŗus, no  -
dot vēstījumu nākamajām paau-
dzēm.

***
Francija atbalsta 

Latvijas iestāšanos eirozonā
Ministru prezidents Valdis Dom -

b  rovskis (Vienotība) vizītes laikā 
Fran cijā, tiekoties ar Francijas 
prezidentu Fransuā Olandu un 
prem jērministru Žanu Marku 
Ero, saņēma apstiprinājumu, ka 
Francija atbalstīs Latvijas iestā ša-
nos eirozonā, kā arī pievienoša -
nos Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijai (OECD).

Latvijas Ministru prezidents 
Val dis Dombrovskis un Franci-
jas prezidents Fransuā Olands 
(pa labi) pie Elizejas pils

Sarunu laikā Dombrovskis gan 
Francijas premjērministru, gan   
arī prezidentu informēja par Lat-
vijas ekonomiskās attīstības rādī-
tājiem, uzsveŗot, ka Latvija pārlie-
cinoši izpilda visus Māstrichtas 
kritērijus. Olands pauda gandarī-
jumu, ka Latvija jau drīzumā ie  -
kļausies eirozonā, kļūstot par ak  -
tīvu un atbildīgu eirozonas dalīb-
valsti. “Vēl vienas Baltijas valsts pie  - 
vienošanās eirozonai no ģeopo-
lītiskā viedokļa būs lielisks sig -
nāls,” sacīja Francijas prezidents.

Savukārt Ero uzsvēra, ka Latvi-
jas pievienošanās eirozonai būs 
abpusēji izdevīga un noderēs par 
papildu stimulu Latvijas ekono-
mikas attīstībai, bet partneŗiem 
visā pasaulē dos signālu par atkal 
pieaugošo uzticību Eiropas vieno-
tajai valūtai. Abas Francijas aug- 
s tākās amatpersonas atzinīgi no  -
vērtēja Latvijas veikumu finanču 
krizes seku pārvarēšanā, kā arī pa -
nākto konkurētspējas atgūšanu 
un stabilo izaugsmi.

***
Konferencē uzsveŗ NATO 
nozīmi Latvijas drošībā

Latvijas vēstnieks Ungārijā 
Imants Lieģis piedalījās Ungārijas 
pašvaldību asociācijas konferencē 
par Višegradas valstu sadarbību 
Godollo  pilsētā netālu no Buda-
peštas. Lieģis konferencē runāja 
par NATO lomu šodien, norādot 
uz NATO nozīmi Latvijas drošī bā, 
un uzsvēra, ka Latvija savā vēs turē 
ir baudījusi nebijušu dro šību  kopš 
pievienošanās NATO 2004.gadā. 
Pieminot Alianses dalībvalstu sav-
starpējo solidāritāti,  Lieģis patei-
cās par Ungārijas lēmumu pieda-
līties NATO gaisa telpas patru lē-
šanā Baltijas valstīs, sākot ar 2015. 
gadu.

Vēstnieks Imants Lieģis piedalās 
Ungārijas pašvaldību asociācijas 
konferencē Godollo pilsētā Un -
gārijā

Konferences ietvaros notika arī 
skolēnu projekts „Kopā NATO”, 
kuŗā piedalījās skolēni no sešām 
Godollo vidusskolām.  Konferen-
cē  klāt bija arī pārstāvji no Čechi-
jas un Slovakijas pašvaldībām, kā 
arī Ungārijas Ārlietu ministrija.

***
Latvijas un Igaunijas 

ārlietu ministri pasniedz 
Tulkotāju balvu

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs 19. aprīlī oficiālā vizītē 
apmeklēja Igauniju. Tallinā Rin-
kē  vičs un Igaunijas ārlietu ministrs 
Urmass Paets  pasniedza ikgadējo 
Tulkotāju balvu, kas tiek piešķirta 
labākajam latviešu - igauņu un 
igauņu - latviešu tulkotājam. Šo  -
gad balvu saņēma latviešu tul ko-
tāja Maima Grīnberga par izcilā 
igauņu rakstnieka Jāna Krosa 
vēstu riskā romāna „Stūrgalvības 
chro nika” tulkojumu. 

Rinkēvičs balvas piešķiršanas 
ce   remonijā uzsvēra šīs balvas no -
zī mi abu valstu literātūras popu-
lārizēšanā un pateicās visiem tul-
kotājiem, kas piedalījās balvas 
kon kursā. Latvijas ārlietu ministrs 
arī norādīja, ka ar interesi tiek gai-
dīta latviešu-igauņu un igauņu-
latviešu vārdnīcas izdošana.

***
Latvija pārstāvēta vasaras māju 

būvniecības izstādē
Netālu no Oslo, Skjettenā, noti-

ka plaša vasaras mājām veltīta iz  -
stāde Hyttelivsmessen 2013. Latvija 
izstādē bija pārstāvēta ar lielu 
stendu, ko ar vēstniecības atbalstu 
organizēja Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras (LIAA) pār-
stā  vība Norvēģijā. Kopā ar LIAA 
izstādē piedalījās septiņi Latvijas 
uzņēmumi. Izstādes atklāšanas 
die nā stendu apmeklēja arī Latvi-
jas vēstnieks Norvēģijā Indulis 
Ābelis.

***
 Nelsons izvirzīts Lielbritanijas 

Karaliskās filharmonijas 
augsta prestiža balvai

Spožais, pasaules slavu ieman -
to jušais Birminghamas Simfonis-
kā orķestŗa galvenais diriģents 
Andris Nelsons (attēlā) izvirzīts 
Liel britanijas Karaliskās filharmo-
nijas (RPS Music Award) augsta  
prestiža balvai katēgorijā “Labā-
kais diriģents”.

Līdz ar Nelsonu uz labākā di  -
riģenta titulu pretendē Bornmu -
tas Simfoniskā orķestŗa galvenais 
diriģents Kirils Karabits un Opera 
North mākslinieciskais vadītājs 
Ri   čards Fārnss. Kopumā balva tiks 
pasniegta trīspadsmit katēgorijās, 
piemēram, godinot labāko dzie-
dā tāju, instrumentālistu, diriģen-
tu, jauno mākslinieku, ansambli, 
operas un teātŗa mūziku, koncer-
tu seriju un festivālu. Nelsons Bir-
minghamas Simfoniskā orķestŗa 
vadītājs ir kopš 2008.gada.

Balvu pasniedz Lielbritanijas 
Ka  raliskās filharmonijas biedrība 
sadarbībā ar BBC Radio 3. Šogad 
balvas pasniegšana notiks maijā.

***
Briselē atzinīgi vērtē 
Rīgas programmu

Rīgas - Eiropas kultūras galvas-
pilsētas monitoringa sanāksmē 
Briselē Eiropas Komisijas starp -
tau tiskā žūrija atzinīgi novērtējusi 
Rīgas programmu Eiropas kultū-
ras galvaspilsētas gadam. Starp-
tautiskās žūrijas locekļi atzīst, ka 
Latvijas komanda ir pārliecinoša, 
un uzslavēja Latvijas valsts un 
Rīgas pil sētas stabilo atbalstu visā 
projekta īstenošanas gaitā.

***
Organizēs izstādi 

“Latviešu māksla trimdā”
Latvijas Nacionālā mākslas mū  -

zeja (LNMM) izstāžu zālē  “Arse-
nāls” no 10. maija līdz 28. jūlijam 
būs apskatāma izstāde “Latviešu 
māksla trimdā”.  Būs pārstāvēti ap 
100 autori no Eiropas un Austrā-
lijas. Gandrīz 70 gadus ārpus Lat-
vijas tapusi parallēla latviešu ra -
dīta māksla, par kuŗu dzimtenē      
ir visai niecīga informācija. Līdz 
šim Rīgā notikušas Dainas Dag-
nijas, Edgara Jēriņa, Laimoņa 
Mie riņa, Kārļa Neiļa, Raimonda 
Staprāna, Laŗa Strunkes, Imanta 

Tillera, Leo Jaņa-Briedīša, Venitas 
Salnājas un Reiņa Zustera perso -
nāl izstādes, tomēr tagad  aktuā li-
zējusies nepieciešamība pēc pla-
šāka  vēsturiskā un stilistiskā kop-
skata. Izstādes kodols ir  izcilāko 
meistaru sniegums, kuŗā tautas 
gars un vēsturiskās saknes netra-
dicionāli savijas ar jauniegūtām 
stilistiskām atziņām, ar mītnes 
zemju dabas iespaidiem - no Aus-
t rālijas Zilajiem kalniem un Ame-
rikas tuksnešiem līdz Zviedrijas 
šērām.

Laris Strunke sarunā ar Aiju 
Brasliņu

LNMM ar lielu pateicību  sa -
ņēmis dāvinājumus no Indras 
Ave nas, Gunāra Barena, Ināras 
Ma  tīsas, Valdas Ostreicheres, Mai-
ras Reinbergas un Valdas Zibens, 
kā arī viņu radiniekiem un kol- 
 l ekcionāriem.

Lailas Pakalniņas filmas 
izrāda Šveicē

Līdz 26. aprīlim Šveices pilsētā 
Nionā notiek starptautiskais do -
kumentālo filmu festivāls Visions 
du Réel. Šogad tajā liela uzmanība 
pievērsta Latvijas režisorei Lailai 
Pakalniņai.

Laila Pakalniņa ar agrāk saņem-
tu balvu

“Lailas Pakalniņas filmas ir sa  -
rež ģītas un tomēr viegli uztveŗa-
mas, tās ir gan vienkāršas, gan dzi-
ļas, tās apvieno ironiju un skaistu-
mu. Pakalniņas filmas balstās uz 
precīziem dzīves novērojumiem, 
un tām nav nepieciešami gaŗi ap  -
raksti. Tās ir tikušas izvēlētas no -
zīmīgākākajos filmu festivālos Ber-
līnē, Kannās, Lokarno, Venēcijā un 
citur,” - tā sadarbību komentē festi-
vāla direktors Lučāno Barisone 
(Lu  ciano Barisone).

Latvijas Avīzes „Kultūrzīmēs” publicēta intervija ar Latvijas literā-
tūras Mūža balvas ieguvēju rakstnieku Albertu Belu. Līdztekus ci -
tiem jautājumiem viņam vaicāts, kas ar mums Latvijā notiek. 
Mūsu lasītājiem ieskatam daži fragmenti no intervijas.  

 
Manu tādas dīvainas Latvijas 

valsts demontāžas pazīmes. Ar  -
vien retāk dzird vārdkopu “lat-
viešu tauta”. Taču tauta ir tūks -
toš gadu laikā augstāku norišu 
un spēku radīts cilvēku kopums 
noteiktā territorijā ar kopēju vēs-
 turisku atmiņu un, galvenais, – 
ar nākotnes vīziju. Tauta ir godā 
turama, bijājama, Dieva dota. 
Kā   dam brīnumam jānotiek, lai 
prezidents un Ministru prezi -
dents  reiz Vecgada vakarā atļau-
tos vien  kāršo, saprotamo uzru -
nu: godājamā latviešu tauta, go  -
dātās minoritātes, godātie cittau-
tieši... Minoritātes mums ir  tikai 

divas – lībieši un romi. Pārējie – šeit dzīvojošās cittautiešu kopienas. 
Bet pie mums jau latviešus sāk saukt par kopienu. Un tad nez kādās 
bailēs pārspīlētās rūpes par valsts ārējo tēlu un nepilsoņiem. Cik 
briesmīgi viņi te jūtas, lūk, jārīko valodu referendums! Brīnos, ka 
mūsu eksperti akustisko uzbrukumu 16. martā leģionāru gājienam 
nekvalificēja kā huliganisma, pat terrorisma paveidu. Un, re, cik sa  -
vādi, – kaunināja nevis akustiskā ieroča lietotājus, bet ar skaņu dēli 
pa galvu sitienu dabūjušos deputātus. Pret mums vērš milzu de   zin-
formācijas vilni. Kaut vai ar melīgo apgalvojumu par it kā visā pa -
saulē 7. janvārī svinētajiem pareizticīgo Ziemasvētkiem. Taču tepat 
līdzās Somijā patriarchijai nepakļautā pareizticīgo Baznīca tos svin 
kopā ar luterāņiem, ar pārējo kristīgo Eiropu, tāpat kā Latvijā līdz 
1944. gadam. Pareizticīgo Ziemassvētki ir tikai instruments, kā sa  -
glabāt kaut illuzoru atgriešanos imperijas ideoloģijas telpā. Un ja 
mums aizsardzības nolūkos vajadzētu kādus bruņojuma elementus 
novietot drošā vietā Vidzemes augstienē? Vairs nav ar ko aizvest. Lat-
vijas neatkarības gadu simbols – stratēģiski nozīmīgais dzelzceļš Rī -
ga–Ērgļi ir nojaukts. Vai tas nav vistipiskākais valsts demontāžas 
pie mērs? Un kā gan citādi var nosaukt novadu reformu, pēc kuŗas 
Latvija izskatās kā lupatu deķis? Reformai iztērēja miljonus, kad krize 
jau klauvēja pie durvīm, sarāva saites, sataisīja pamatīgu jūkli. 
Brīvvalsts laikā pietika ar 20 apriņķiem. Bet latvietis jau ir spītīgs un 
izturīgs, izķepurosies arī tagad. Partiju polītiskie ielikteņi ķeŗas pie 
ekonomiskām lietām, valsti uzlūkojot par savu šacha dēlīti. Kas par  
to, ka spēle jau iesākusies. Nē – visu sagāž, sajauc un sāk no jauna. 
Protams, mūsdienu ritms laupa laiku apdomai, taču nemitīgā valsts 
un cilvēku raustīšana līdz galam neizstrādātās reformās ir patiesi 
baisa.

Kā notiek Latvijas demontāža
Rakstnieks ALBERTS BELS intervijā Kultūrzīmēm

Alberts Bels
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Viškovā atklāta Latvijas 

mākslinieces 
Tatjanas Semanes izstādi

Viškovas  pilsētas bibliotēkā at -
klā ta Latvijas mākslinieces Tatja-
nas Semanes (attēlā pa labi) gleznu 
un kollāžu izstāde.

Izstāde tiek organizēta pēc Viš-
kovas pilsētas mēra Gžegoža No  -
vo šielska  un Viškovas bibliotēkas 
direktores Malgožatas Šlešik-Na -
šadko  ielūguma un ar Latvijas 
vēst niecības Polijā atbalstu. Māks-
liniece šajā izstādē uzsveŗ cilvēka 
nepārtrauktos sevis meklējumus 
un centienus atrast saikni, kas 
savieno viņa dzīves lauskas. Uz iz -
 stādes atklāšanu bija aicināti Po -
lijas valsts iestāžu, mākslinieku 
apvienību, izglītības aprindu, dip-
lomātiskā korpusa, plašsaziņas 
lī dzekļu un latviešu sabiedrības 
pār stāvji.

***
Dāvanā Zviedrijas karalienei 

ieausts dzintara diegs
Latvijas Valsts prezidents Andris 

Bērziņš, 20. martā  tiekoties ar 
Zviedrijas karalieni Silviju, pasnie-
dza Viņas majestātei  dāvanu – 
šalli. Tās pamatā ir kašmirs, ap -
vienots  ar smalko un ārstniecis -
ko dzintara diegu, ko radījusi Rī  -
gas Techniskās universitātes (RTU) 
Biotekstilmateriālu zinātniskās 
pētniecības laboratorijas vadošā 

pētniece Inga Ļašenko (attēlā).
Rīgas Techniskās universitātes 

Rīgas Biomateriālu innovāciju     
un attīstības centra pētnieces In -
gas Ļa    šenko izgudrotie sudraba 
un dzintara diegi ieguvuši titulu 
„Unikālākais produkts” DnB Nord 
Bankas un laikraksta Dienas Biz-
ness rīkotajā akcijā „Latvija var!”.

***
Forbes Latviju dēvē par labas 

ekonomikas polītikas triumfu
Ietekmīgais ASV biznesa žurnāls 

Forbes veltījis apjomīgu rakstu 
eko nomiskās krizes pārvarēšanai 
Eiropā. Baltijas valstis dēvētas par 
labas ekonomikas polītikas trium-
fu. “Eirozonas krize turpinās kā 
sliktas ziepju operas atkārtojumu 
serijas. Vienīgais nemainīgais ir 
pa  līdzības iedalīšana un rožaini 
scēnāriji. (..) Turpretī taupīgās Bal-
tijas valstis ir pārspējušas savus 
Eiropas kaimiņus,” rakstīts žurnā-
lā un norādīts, ka Baltijas stāsts 
sniedz vairākas mācības - neuzkrāt 
lielu valsts parādu, necensties sti-
mulēt ekonomiku ar izdevumu 

pa   lielināšanu, kas tikai palielinās 
valsts parādu, bet ilgtermiņā ne -
veicinās izaugsmi.

“Attiecībā uz pārējo Eiropu jā -
prāto, kuŗai no nācijām nebūs va -
ja dzīga palīdzība, turpretī Baltijas 
trijotne demonstrējusi ekonomis-
ko reformu mākslu. Fiskālā sa  val-
dība nodrošina ekonomisko pie-
augumu. Šī pieredze piedāvā re -
for mu modeli pārējam kontinen-
tam un tālāk,” rakstīts žurnālā.

***
Bijusī Latvijas Valsts prezidente 

Vaira Vīķe-Freiberga
 piedalījās ikgadējā Aleksand ri-

jas Jaunās bibliotēkas pilnvarnie  -
ku padomes sanāksmē Kairā. Sa -
nāksmē tika izvērtēts iepriekšējā 
gada darbs un definēti uzdevumi 
nākamajam gadam.

Bibliotēkas pilnvarnieku pado-
mes locekļiem bija tikšanās ar 
Ēģiptes prezidentu Muhamedu 
Mursi, kas atbilstoši bibliotēkas 
no likumam ir šīs padomes priekš-
sēdis. Sarunā ar prezidentu tika 
pārrunāta izglītības nozīme valsts 
izaugsmē un zināšanu sabiedrībā. 
Prezidents norādīja uz Aleksan- 
d rijas Jaunās bibliotēkas nozīmīgu-
mu – tā ir vieta, kur noris dialogs 
starp dažādām tautām un sabied-
rībām. Viņš arī uzsvēra šīs biblio-
tēkas būtisko lomu demokratijas 
veidošanā un veicināšanā Ēģiptē. 
Prezidents M. Mursi pieminēja arī 
nesen notikušās sadursmes starp 
musulmaņu un kristiešu kopie-
nām un vēlreiz atgādināja: „Es ap   -
liecinu jums un visai starptautis-
kajai sabiedrībai, ka mēs stingri 
nosodām jebkādu uz reliģiju, dzi-
mumu vai rasi balstītu diskri mi-
nāciju. Mēs neļausim nevienam 
uzbrukt nevienai no svētvietām.” 
Prezidents piebilda, ka nevēlas ru -
  nāt tādās katēgorijās kā musul-
maņu  vairākums un koptu ma  -
zā kums, – visi ir ēģiptieši un Ēģip-
tes pilsoņi ar vienādām tiesībām 
un pienākumiem likuma priekšā.

Prezidenta Muhameda Mursi 
runa kopā ar Vairas Vīķes-Frei-
bergas Aleksandrijas Jaunās bib-
lio tēkas pilnvarnieku padomes 
vārdā teikto atbildes runu tika 
pārraidīta Ēģiptes televīzijā. 

***
Rotko centru Daugavpilī 

atklāj ar kultūras diskusiju 
24.aprīlī, atklājot Daugavpils 

Mar ka Rotko mākslas centru,  no -
 tika diskusija “Latvija - viena no 
zvaigznēm. Rotko atgriešanās: ie -
spējas un izaicinājumi”.

Diskusijā piedalījās abi Dau gav - 
pilī dzimušā pasaulslavenā māks-
linieka bērni - Kristofers Rotko un 
Keita Rotko Praizela, mākslas 
vēsturnieki Eduards Kļaviņš un 

Ojārs Spārītis, viena no Marka 
Rot ko mākslas centra projekta 
ide jas autorēm Farida Zaletilo un 
citas spilgtas personības.

Diskusijā  runāja gan par Rotko 
personību, gan par Latgales piene-
sumu no Latvijas nākušo pasaules 
izcilību sakarā, gan par māksli -
nie ka radošo mantojumu privā-
tajās un mūzeju kollekcijās pasau-
lē. Da   lībnieki dalījās domās par 
Dau gavpils Marka Rotko mākslas 
cent ra izveidi, nozīmi, starptau-
tisko dimensiju un potenciālo at -
tīstību.

Diskusiju vadīja laikraksta Diena 
mūzikas kritiķis un kultūras no  -
da ļas redaktors Jegors Jerocho mo-
vičs. 

***
Īrijas latvieši Dublinā rīkos 

mazos dziesmu un deju svētkus
Gaidot XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku sarī-
ko jumus, aktīvi rosās ne tikai koŗi 
un deju kopas Latvijā, bet arī pa  š-
darbības kopas citās valstīs.

Īrijā aktīvi svētkiem gatavojas 
gan jauktais koris eLVē, gan arī 
deju kopas „Karbunkuls” un „Ne -
 miers”. eLVē un „Karbunkuls” ar 
nosaukumu „Jampadracis” pieda-
lījās arī iepriekšējos Dziesmu un 
deju svētkos Latvijā.

Koŗa elVē diriģente Inguna 
Grie tiņa (attēlā) stāsta, ka apgūts 
dziesmu svētku repertuārs, drīz 
notiks ieskaņas koncerts. Latvijas 
kultūras dienās Īrijā maija sāku -
mā paredzēti svētku repertuāra 
mē  ģinājumi koŗiem un deju ko -
pām. Ieradīsies viesi no Vācijas, 
Anglijas, Latvijas un Šveices. Būs 
fotoizstāde Latvijas Dziesmu un 
deju svētku brīnums, dalībnieku 
gā  jiens Dublinas vecpilsētā. Lielu 
atbalstu svētku rīkošanā sniedz 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
informējot par jaunumiem, pār-
maiņām dziesmās, nodrošinot ar 
materiāliem un ieteikumiem.   

***
Drēzdenē skan 

Pēteŗa Vaska autorkoncerts
Drēzdenē ciklā “Filharmonija mū    -

zejā” 24. aprīlī notika Pēteŗa Vas ka 
autorkoncerts “Kāda cita pa  sau le...”. 

Autorkoncertā piedalījās Drēz-
denes Filharmonijas jauktais koris 
un kamerorķestris, kā arī solisti – 
vijolnieks un diriģents Johans 
Hentrichs, čellists Ulfs Prelle un 
kontrabasists Benedikts Hibners.

Programmā – no “Kontrabasa 
ceļojuma” solointstrumentam līdz 
“Dona nobis pacem” un “Plain- 
s ca pes” jauktam korim, vijolei un 
čellam. Skanēja arī Pēteŗa Vaska  
“stīgu klasika” – pats pirmais - 
1979. gada opuss kamerorķest rim 
Cantabile per archi, kā arī  2002. 
ga  dā  tapusī Musica appassionata.

***
Rīgas domes vēlēšanās 

piedalīsies 12 polītiskās partijas
Rīgas pašvaldības vēlēšanās šo -

gad piedalīsies 12 polītiskās parti-
jas, - uz 60 deputātu vietām pre-
ten dēs 612 kandidāti, liecina 
Cent rālās vēlēšanu komisijas in -
for mācija.

Beidzoties šovasar gaidāmo pa  š  - 
valdību vēlēšanu deputātu kan -  
 di dātu sarakstu iesniegšanai, re -
dzams, ka par krēsliem vietvarā 
cī  nīsies 8656 kandidāti 580 sa -
rakstos. Tas ir nedaudz mazāk kā 
iepriekšējās pašvaldību vēlēša -
nās,” pastāstīja Centrālās vēlēšanu 
komisijas  vadītājs Arnis Cimdars.

***
Satversmes tiesa ierosina 

valdībai pagaidām neizdot 
hakeri Čalovski ASV

Apsūdzības Latvijas pilsonim 
un trim ārzemniekiem, kuŗi ar vī -
rusu  inficējuši datorus Eiropā un 
Savienotajās Valstīs, nozogot mil-
joniem latu vērtas summas, izvir-
zījusi ASV federālā prokurātūra. 
Par šo noziegumu Čalovskim 
draud līdz pat 67 gadus ilgs ie  slo-
dzījums. Čalovskis  tika aizturēts 
decembrī Rīgā.

Satversmes tiesa ierosina valdī-
bai atlikt lēmuma pieņemšanu 
jautājumā par kibernoziegumos 
apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa 
Čalovska izdošanu ASV.

***
Iebraucēji Īrijā no Latvijas 

Īrijas Sociālo un ģimenes lietu 
ministrijas sakopotie dati liecina, 
ka Īrijā šā gada pirmajos trīs mē -
nešos reģistrējušies 348 iebrau - 
cēji no Latvijas. Viesstrādnieku 
skaita  pieaugums joprojām sa ma  - 
zinoties jau piekto gadu pēc kār-
tas. Šajā pašā laika posmā 2012. 
gadā darbam Īrijā reģistrējās 444 
Latvijas iedzīvotāji, bet 2011.gadā 
503 un 2010.gadā - 856 Latvijas 
valstspiederīgie, vēstī Īrijas latvie-
šu ziņu portāls Baltic Ireland.

Laika posmā no 2000.gada jū -
nija līdz 2013.gada marta beigām 
Īrijā personas kods (PPS) piešķirts 
50 138 Latvijas iedzīvotājiem. 
Emigrācijas rekords tika sasniegts 
2005.gadā, kad Īrijā reģistrēti 9328 
Latvijas iedzīvotāji. Pēdējie Īrijas 
tautas skaitīšanas dati liecina, ka 
Īrijā 2011. gadā dzīvojuši 20 593 
iebraucēji no Latvijas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kas ir demokra-

tija? “Demokra -
tija ir vissliktākais 
valsts pārvaldes 
veids, neskaitot vi -
sus pārējos” (Vin-
stons Čerčils). Bet 
ir arī cita atbilde: 

„Demokratija ir vissliktākā no 
pastāvošām iekārtām, jo tajā 
hiēnas valda pār ēzeļiem” (at -
rasts tīmeklī). Tātad var raudzī-
ties gan šā, gan tā. Un tomēr par - 
    lamentārā demokratija salīdzi-
nā jumā ar autoritāru režīmu, 
nemaz jau nerunājot par totā-
litāro, principā ļauj risināt pro - 
b lēmas bez vardarbības. Diem -
žēl taisni patlaban Latvijā demo-
kratijas pozitīvais aspekts tiek 
apšaubīts, un Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa vārdi par “ārprā -
ta murgiem” šo skepsi tikai vai -
ro. Tas vēl nav viss. Ņemsim jau   - 
tājumu: “Kas ir liberālisms?” 
Kļūst baigi, lasot, kā patlaban 
Latvijas plašsaziņas līdzekļi  zelē 

Nav skaidrības par jēdzieniem

šo vārdu: tas kļūst par bubuli - 
un ej nu sazini, kā kārtējais po -
lītiķis šo jēdzienu saprot...

Te nu man jāatgādina, ka 
Putina Krievijā t.s. „īstie krievu 
cilvēki” pieraduši demokratiski 
noskaņotus intelektuāļus dēvēt  
par  liberastiem - tīšuprāt, lai 
ra stos asociācijas ar „pederas-
tiem”. Baidos, ka tāda attieksme 
sāk raksturot arī dažu labu su -
perletiņu.

Nacionālās apvienības (NA) 
ģenerālsekretārs Aigars Lūsis, 
gandrīz vienlaikus atbildot uz in -
 tervētāju jautājumiem Neat ka-
rīgajā Rīta Avīzē (NRA) un Lat-
vijas Avīzē (LA), ārkārtīgi nie -
vājoši izteicies par liberālismu, 
turklāt nav īsti skaidrs, kā viņš      
to liberālismu izprot. Atceroties, 
kā viņš 2002. gadā vērsās pret 
Latvijas iestāšanos Eiropas Sa -
vienībā, Lūsis atzinis: “Bet ko 
viens cilvēks var darīt? Liberā-
lisms lien iekšā pa visām sprau-
gām.” Un Elita Veidemane steidz 

sprigani vaicāt: “Vai domājat,        
ka NA spēs kaut nedaudz aptu -
rēt šo lienošo liberālismu?”. Un 
Lūsis skumīgi konstatē, ka “kļu-
vis vēl sliktāk. Šobrīd ir atdota 
valsts suverēnitāte,” - taču tūdaļ 
saņemas, maina toni, raugoties 
uz nākotni “ļoti optimistiski”, 
kaut gan “šobrīd būtu tikai 10%, 
kas uzskata, ka Latvija var būt 
neatkarīga un „nacionāli kon -
ser vātīva valsts””. Iznāk, ka viņa 
un acīmredzot visas NA ideāls   
ir, lai Latvija pārvērstos “nacio-
nāli konservātīvā valstī”. Lai man 
piedod Aigars Lūsis, bet es at  gā-
dināšu, ka, piemēram, Ungārija 
starpkaŗu periodā bija tipiska 
nacionāli konservātīva valsts, ta -
ču demokratiska šī valsts ne bija 
vis. No tālākiem secinājumiem 
atturēšos...

Lūsis devis interviju arī Latvi-
jas Avīzei. Virsraksts – pēdiņās - 
skan: “Liberālisma ritenis labi 
ieeļļots,”. Viņš norāda, ka “ar So -
rosa fondu saistīti cilvēki” uzme-

tušies par ekspertiem sabiedrī -
bas saliedētības jautājumos. Tā -
lāk NA ģenerālsekretārs nāk       
kla jā ar ļoti izteiksmīgu kon-
statējumu: “Pašreizējā Saeima ir 
absolūti „neoliberāli” tendēta, 
bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav 
sabiedrības vairākuma viedok-
lis.” Kā viņš to zina? NA frakcijā 
ir tikai 14 (vai tikai 13) deputāti 
no 100.

Noklausījies Aigara Lūša teik-
to, Voldemārs Krustiņš secina: 
“No jūsu izteikumiem es sapro-
tu, ka jūs liberāļiem nekāds 
draugs neesat.” NA ģenerāl sek-
retārs paskaidro, ka valdībai jā -
atbalsta nacionālā buržuazija. 
Viņaprāt, vajagot kaut ko mainīt 
“tajā sistēmā, kas darbojusies 
gadiem. Tas ritenis ir tik spēcīgs 
un tik labi ieeļļots...” Spriežot pēc 
virsraksta, “tas ritenis” ir tas 
sasodītais liberālisms. Bet šis jē -
dziens tā arī netiek līdz galam 
atšifrēts. Kaut kas nelāgs un 
ļauns, bet kas īsti?

Biedrības „Latvijas attīstība” 
pār  stāvis Edgars Jaunups tās 
pašas LA slejās uzsveŗ: “Liberā-
lismam saku nē.” Šie trīs vārdi 
likti virsrakstā. Konkrētizējot šo 

noliegumu, Edgars Jaunups pa -
skaidro:  “Bezrobežu (!) liberālis-
mam saku nē, jo ilgstspējīga un 
nacionāli spēcīga valsts iespēja-
ma tikai tad, ja līdzās valodai, 
kultūrai, robežai šeit ir arī spēk-
pilns nacionālais kapitāls.” Teikts 
loģiski un skaidri. Atliek vienīgi 
cerēt, ka Edgaram Ja  nu pam nav 
iebildumu pret libe rā lismu kā 
pasaules uzskatu, kas balstās uz 
vārda brīvību un tiesiskumu, uz 
cilvēku pamattie sībām.

Atgriežoties pie jautājuma     
“Kas ir demokratija?”, gribētos 
citēt kādu anonimu komentē-
tāju, kuŗš tīmeklī reaģēja uz po -
lītolo ģes Ivetas Kažokas apgal-
vojumu, ka prasība aizliegt ko -
mū nistisko simboliku ir grūti 
sa  vienojama ar demokratiju: 
“Tad jau arī mūsdienu Vācija ir 
valsts, kur līdz ar nacismu iz -
sviesta arī demokratija. Aizlie-
gums Horsta Vesela dziesmai, 
nacistu sveicienam, svastikai, 
Mein Kampf utt. - vai tad de  mo-
kra tijās tā drīkst? “

Lieliski pateikts. Skaidri un 
gaiši. Bravo!

Franks Gordons

Piedodiet, Brīvās 
Latvijas lasītāji, bet 
šonedēļ nākas atkal 
rakstīt par Ameri-
ku. Ne tieši par tām 
briesmām, kas aiz- 
pagājušajā nedēļā 
notika Bostonā, bet 

saistībā ar to gan. Bostonas noti-
kumi apliecināja, ka, tāpat kā 
vienmēr šādos gadījumos, ame-
rikāņi bija vienoti, bija kopā. 
Ma ratona skrējēji, kuŗi jau bija 
beiguši distanci, skrēja atpakaļ, 
lai palīdzētu tiem, kuŗi cieta ter-
roristu uzbrukumos. Viņi devās 
uz slimnīcām ziedot asinis. Kā -
da ārste, kuŗa arī skrēja marato-
nā, palīdzēja cietušajiem. Viņa 
stāstīja, ka policija nav gribējusi 
pat ārstu laist cietušajiem klāt, 
bet viņa bijusi pietiekami uzstā-
jīga. Kāds puisis, kas sprādzienā 
zaudējis abas kājas, no komas 
pamodies, policijai varējis sniegt 
būtisku informāciju par uzbru-
cējiem. Un nu viens no uzbru-
cējiem ir beigts, otrs notverts.     
Lai ar viņu tiek galā tiesas un 
Dievs (vai viņa gadījumā acīm-
redzot Allahs).

Taču saistībā ar notikušo 
daudz reiz mazāk saprotams ir 
kas cits, kas pagājušajā nedēļā 
notika Amerikā, konkrēti – Va -
šingtonā un, vēl konkrētāk,      
ASV Senātā. Amerikā dzīvojošie 
lasītāji droši vien zina, ka Se - 
nāts noraidīja likumprojektu, 
kuŗā bija paredzēts tiem cilvē-
kiem, kuŗi vēlas pirkt šaujam-
ieroci, sarīkot stingrāku pārbau-
di, pirms viņiem dod iespēju 
nēsāt „stroķi”. Tas notika pēc 
tam, kad kļuva pavisam skaidrs, 
ka neizdosies apstiprināt sting-
rākus ierobežojumus, turklāt mi -
litāro kaujas ieroču turēšanu 
privātīpašumā un pārāk ietilpī-
gas patronu aptveres aizliegt 
vispār. Jāatzīst gan - ja arī Senāts 

Mosties, Amerika!
būtu apstiprinājis daudz mēre-
nāko priekšlikumu, tas diez vai 
būtu apstiprināts Tautas viet-
nieku namā, kuŗu kontrolē Re -
publikāņu partija.

Kā zināms, jautājums par šau-
jamieroču brīvu iegādi kārtējo 
reizi kļuva aktuāls pēc tam, kad 
kāds cilvēks Konektikutas pa -
valstī iegāja pamatskolā un no -
galināja divdesmit bērnus un se -
šus pieaugušos un pēc tam no -
šāvās pats. Tādas pašas sarunas 
risinājās pirms pāris gadiem,  
kad kāds cilvēks iegāja kinoteātrī 
Kolorado pavalstī un nogalināja 
divpadsmit cilvēkus un ievaino -
ja vēl daudz lielāku skaitu. Tā -
das pašas sarunas risinājās vēl 
dažus gadus pirms tam, kad kāds 
cilvēks Virdžīnijas techniskajā 
universitātē nogalināja trīsdes-
mit divus cilvēkus un ievainoja 
septiņpadsmit. Visos gadījumos 
runas tā arī apstājās. Jaunākajā 
gadījumā Senāts likumprojektu 
noraidīja, par spīti tam, ka ap -
taujas rāda – vismaz 80 procen - 
ti Amerikas iedzīvotāju vēlas 
stingrākas pārbaudes, pirms kā -
dam pārdod šaujamieroci. Gal -
va griežas par tādu bezatbildību.

Taču vēl nesaprotamāka, no 
Ei  ropas skatoties (un to es raks -
tu vairāk kā eiropietis nekā Ame-
rikā dzimis cilvēks), ir šī ame - 
ri kāņu lielā mīlestība pret ie -  
ro čiem, kuŗu vienīgais iemesls, 
ru  nāsim atklāti, ir kādu nogali-
nāt. It īpaši „pateicoties” tā dē -
vētajai Amerikas Šauteņu aso-
ciācijai, ir noraidīti vai tiesā ap -
strīdēti ab  solūti jebkuŗi centie -     
ni aizliegt, piemēram, policista 
bruņuvesti caururbjošas lodes 
vai arī jau mi  nētos militāros 
kaujas ieročus, vai arī ieroci nē -
sāt slēpti un jebkur, vai arī sting-
rākas pārbau des, vai arī … nu, 
pilnīgi un absolūti jebkādu iero-
bežojumu.

Nesaprotami tas ir arī tāpēc,  
ka Amerikas Konstitūcijas otro 
grozījumu šie ļaudis ir padarī -
juši par absolūtu fetišu. Minētajā 
grozījumā runa ir par pilsoņu 
miliciju laikā, kad, pirmkārt, jau-
nā valsts vēl nemaz nejutās tik 
droša, un, otrkārt, „briesmīgā-
kais” ierocis bija muskete. Mūs-
dienās šauteņu „fani” atkārtoti 
bļauj - grozījums nozīmē, ka jeb-
kuŗam cilvēkam drīkst piederēt 
absolūti jebkuŗš šaujamierocis 
un jebkuŗā skaitā. 

Vēl idiotiskāki argumenti ir 
dzirdēti kopš slaktiņa Konek ti-
kutas skolā. Tas nebūtu noticis, 
apgalvo šaujamieroču aizstāvji, 
ja arī skolotājām būtu bijušas 
šautenes. Vienīgais veids, kā ap -
turēt sliktu cilvēku ar šauteni,       
ir … nodrošināt labu cilvēku ar 
šauteni. Citiem vārdiem sakot, 
šaujam visi uz nebēdu, un tas 
nekas, ka pamatskola nu ir pē -
dējā vieta, kur atrasties jebkāda 
veida nāvējošiem ieročiem.

Amerika, pēc gluži neseniem 
datiem, ir ceturtajā vietā pasaulē 
to cilvēku skaita ziņā, kuŗi no -
galināti ar ieroci. Augstāk šajā 
sarakstā ir Dienvidafrika (rasu 
nesaticība), Kolumbija (narkoti-
ku kaŗi) un Taizeme (polītiski 
ne  mieri). Amerikai tas godu ne -
dara.

Te vērts izdarīt divus secināju-
mus. Pirmkārt, tajos gados, kad 
ASV prezidents bija Bils Klin-
tons, to cilvēku skaits, kuŗus no -
galināja šaujamierocis, sama zi-
nājās, jo tajā laikā militāru kau - 
 jas ieroču turēšana privātīpa -  
šu mā bija aizliegta. Kolīdz pie        
teik šanas tika ASV prezidents 
Džor džs Bušs jaunākais, šis aizlie 
-gums tika atcelts, un rezultāti ir 
bijuši paredzamie.

Ielūkosimies citu pasaules vals - 
tu pieredzē. Piemēram, Aust rā-
lija. Tur 1996. gadā kāds cilvēks 

vairāku stundu gaŗumā noslak-
tēja 35 cilvēkus un ievainoja      
vēl divdesmit trīs. Atšķirībā no 
Ame rikas Austrālija reaģēja zi -
benīgi - valstī tika aizliegti dažā-
da veida šaujamieroči (starp citu, 
par spīti tam, ka kampaņā pret 
aizliegumu iesaistījās jau minētā 
ASV Šauteņu asociācija), valsts 
samaksāja kompensāciju tiem, 
kuŗi savus ieročus atdeva brīv-
prātīgi. Kopš tā laika Austrālijā 
masu slepkavību ar šaujamie-
ročiem nav bijis. Amerikā traki 
cilvēki apgalvo, ka aizliegums 
nebūs efektīvs, jo noziedznieks 
tāpat lietos šauteni. Austrālijas 
piemērs uzskatāmi rāda, ka tā 
tam nav jābūt.

Otrkārt, aplūkosim Ķīnu. Pa -
gājušā gada decembrī kāds ga -
rīgi nevesels cilvēks iegāja pa -
matskolā un ievainoja vairāk 
nekā 20 bērnus. Ievainoja, jo 
viņam rokā bija nevis militārs 
kaujas ierocis, kā tas bija Ko  nek-
tikutā, bet gan nazis. Jā, nazis. 
Ķīnā nekavējoties tika pieņemts 
likums, ka cilvēkam, kuŗš vē -       
las pirkt lielāka izmēra nazi, ir 
jā  uzrāda personiskā identifi -        
kā cija, lai viņu varētu piere-
ģistrēt. 

Amerikas gadījumā acīmre-
dzot jārunā par kādu īpašu 
psīchozi. Republikāņiem derētu 
atcerēties, ka tas bija Ronalds 
Rei gans, kuŗš pateica, ka nevie-
nai privātpersonai nav iemesla 
savā īpašumā turēt kaujas iero -  
ci. Manuprāt, Reigans būtu ab - 
so lūti šausmināts par to, kas no -
ti cis ar viņa pārstāvēto Repub -   
li kāņu partiju (lai gan šaujam -   
ie roču gadījumā arī Demo -         
kra tu partija Amerikā nav bez 
grēka). 

Pagājušajā nedēļā pasaulē tika 
izplatīts video, kuŗā redzama 
odiozā Republikāņu partijas 
pārstāve ASV Kongresā Mišela 

Bachmane no Minesotas. Tautas 
vietnieku nama tā dēvētajā Inte-
liģences komisijā (šajā gadīju -  
mā vārdu „inteliģence” uztveŗot 
izlūkošanas, ne prāta spēju kon-
tekstā) jaunajam Centrālās izlū-
košanas pārvaldes (CIP) direk-
toram viņa uzdeva tik muļķīgus 
jautājumus, ka šis cilvēks neiz-
pratnē blisināja acis. Vēl bries-
mīgāk bija tas, ka M. Bachma -  
ne atklātā sēdē sāka uzdot jau-
tājumus par pilnīgi slepenām 
lietām, un CIP direktors uz tiem 
varēja vienīgi nomurmināt, ka 
par to gan droši vien būtu pa -
reizāk runāt aiz slēgtām durvīm. 
Šī kundzīte diskreditē jēdzienu 
„inteliģence” visās tā nozīmēs. 
Vi  ņa pārstāv to pašu partiju,       
no kuŗas nāk tādi „spīdoši” ap -
galvojumi kā, piemēram, doma, 
ka sievietes organisms automa-
tiski spēj novērst grūtniecību,       
ja viņa tiek izvarota; ka izvaro-
šana ir Dieva griba; ka ar pasau-
les klimatu nenotiek itin ne -       
kas slikts; ka orkāni, zemestrīces 
un citas dabas stichijas ir Dieva 
sods par to, ka Amerika ir tāda, 
kāda tā ir utt. ut.,jpr. 

Nudien žēl, jo daudzējādā ziņā 
Amerika pasaulē joprojām ir 
pozitīvs spēks, vēl arvien cilvēki 
visā pasaulē to uzskata par vietu, 
kur viņi gribētu dzīvot un dar-
boties. Taču viss iepriekš minē-
tais Amerikai un amerikāņiem 
nudien godu nedara, un man, 
kas esmu Amerikā piedzimis, iz -
glītojies un uzsācis karjēru, par 
to ir ļoti, ļoti skumji. Nezinu, kas 
būtu darāms, lai ārstētu apraks-
tīto psīchozi, bet kaut kas ir 
jādara, jo tādu mērkaķošanos 
lielajā polītikā tomēr nepieļautu 
neviena nopietni demokratiska 
valsts, it īpaši jau nu Eiropā. 
Mosties, Amerika! 

Kārlis Streips
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Zviedrijas latvieša ceļojums Padomju Savienībā 
1978.- 1979. gadā

(Turpināts no Nr. 16)
Laimonis Niedre

vismaz divi vai trīs no viņiem li -
kās kaukazieši - melniem matiem 
un ļaunu, nežēlīgu sejas izteiks -
mi. Tie sarunājās savā starpā, brī-
žiem pamezdami skatienu uz ma -
nu pusi. Nedaudz sapratu valodu 
un pēc roku kustībām redzēju,       
ka viņi ar riebumu runā par ma -
ni, – tādu spiegu vajadzētu tik ce -
ļā iz  grūst no automašīnas un kā 
suni grāvī nošaut. Daži no šiem 
tumš matainajiem bija iereibuši, 
un mani sāka pārņemt pāniskas 
bai les, – kas zina, varbūt  jau ir no -
lemts mani kaut kur ceļā likvidēt, 
lai tad vēlāk Zviedrijas valdībai 
pa  ziņotu, ka esmu bēgot nošauts.

 Pēc brīža istabā ienāca vēl citi 
čekas cilvēki, un viens no viņiem 
teica, ka nu ir laiks doties ceļā. Le -
jā, vestibilā, neredzēju nevienu 
ārzemju tūristu, bija tikai viesnī -
cas darbinieki. Čekisti izveidoja  
ap mani tādu kā apsardzes loku, 
un mēs pa plaši atvērtajām dur-
vīm izgājām ārā, kur stāvēja vakar-
dienas miniautobuss un krējuma 

krāsas „Volga”. Man ierādīja vietu 
autobusa vidus sēdeklī, priekšā   
pie šofeŗa nosēdās viens iereibu -
šais, nākamā sēdeklī kāds jauns 
apaļa auguma latvietis un aizmu-
gurē divi jauni puiši, no kuŗiem 
viens runāja latviski. Pēc brīža no 
viesnīcas iznāca vieglās vasaras 
drēbēs ģērbies slaida auguma pus-
mūža vīrietis  (kuŗu biju redzējis 
jau pirmajā vakarā) kopā ar trīs 
citiem (no kuŗiem divi pēc izska -
ta bija krievi) un iesēdās baltajā 
„Volgā”. Mazais autobuss tūlīt de -
vās ceļā, un „Volga” tam sekoja. 
Man priekšā sēdošais latvietis ie -
teica vēl paskatīties uz Tallinu, jo 
tā esot pēdējā reize, kad to redzu. 

Mēs braucām ārā no Tallinas pa 
vienu no galvenajām ielām un tā -
lāk pa lielu, diezgan taisnu šoseju 
dienvidrietumu virzienā. Apkārt 
bija redzami lieli, sazēluši tīrumi, 
aplokos govju bari, šur tur apdzī-
votas vietas, lielas, gaŗas govju kū -
tis. Bet es redzēju arī nelielas pe -
lēkas senās lauku sētas koku pu -

duŗu pavēnī. Priekšā sēdošais lat-
vietis sāka ar mani pieklājīgā vei -
dā aprunāties, jautāja par dzīvi 
Zviedrijā, kā arī stāstīja par sa  -
vām medību un makšķerēšanas 
interesēm. Bijām braukuši pāris 
stundu, kad es ieminējos, ka esmu 
izslāpis. Mans autobuss brīdi ap  -
stājās kāda meža malā, arī „Volga” 
piebrauca, un visi izkāpa ārā pa -
runāties. Drīz braucām tālāk, un 
apaļā auguma latvietis teica, ka 
nākamā ciemā nopirkšot ko dze -
ŗamu. Braucot cauri nelielai ap -
dzīvotai vietai kaut kur Pērnavas 
apkārtnē, abas automašīnas ap -
stā jās pie kāda veikala, un daži 
če  kas jaunekļi iznesa alus kasti ar 
diezgan daudzām pudelēm un ie -
lika autobusā. Tādu gabaliņu aiz 
ciema mazas upītes malā no  brau-
cām pļavā. Visi izkāpām ārā un, 
ēnā zem prāviem krūmiem stā -
vot, iztukšojām katrs savu alus 
pudeli.

(Turpinājums sekos)

Pēc vakariņām man atļāva iet 
gulēt, un divi vai trīs ap   sargi pali -
ka istabā, tie ik pa dažām stun -
dām mainījās. Nākamā rītā, 9. jū -
nijā, pēc brokastīm ienāca Lei-
narts un teica, ka te uz vietas visu 
nevarot noskaidrot un tāpēc 
šodien pat jābrauc uz Rīgu, lai iz -
meklēšanu turpinātu. Es Lei nar-
tam iebildu, ka, manai tūristu  
grupai svētdienas vakarā atgrie -
žo ties Helsinkos, krastmalā mani 
sagaidīt solījušies tuvinieki, un, ja 
es neieradīšos, tad viņi tūlīt cels 
trauksmi. Turklāt man kabatā bija 
mūsu dzīvokļa atslēga, bez kuŗas 
viņi nevar doties uz Zviedriju.

Leinarts man tūlīt pavēlēja sē  s-
ties pie galda un nodiktēja īsu 
vēstuli, kuŗā es paziņoju. ka esmu 
saņēmis atļauju apciemot māti     
un tāpēc aizbraucu uz Rīgu. Vēs-
tuli rakstīju zviedru valodā, un 
Lei narts vēl piedraudēja, lai es ne  -
mēģinu slepeni kaut ko paziņot,     
jo viņiem te viesnīcā esot ļoti labi 
zviedru valodas pratēji. Viņš pa -

lūdza manu dzīvokļa atslēgu un  
to kopā ar īso vēstuli ielika ap -
loksnē, – tā tikšot nodota tūristu 
grupas vadītājam un aizvesta uz 
Somiju. Pa to laiku istabā bija ie -
nācis tumšās drēbēs ģērbies jauns, 
bet ļoti resns ļauna izskata igau -
nis, cik nopratu, – viesnīcas čekas 
darbinieks, kas ar dziļu riebumu 
noskatījās uz mani un no Leinarta 
saņēma manu vēstuli.

Leinarts ieteica man sakārtot 
so    mas un būt gatavam, jo pēc kā -
das stundas, ap pulksten 10, pa  re-
dzēta izbraukšana. Vispirms esot 
jānogaida, lai ārzemju tūristi iziet 
savās pastaigās vai ekskursi jās,  
bet, ja, lejup ejot, es viesnīcas ves-
tibilā satiktu kādu no manas tū -
ristu grupas, tad lai sakot, ka te   
visi apsargi ir mani radi un mēs 
kopā ejam apskatīt Tallinu. Nekā-
dā ziņā nedrīkstu dot nekādu zī -
mi vai teikt, ka esmu apcietināts. 
Tad Leinarts izgāja un es paliku 
viens kopā ar apsargiem, no ku -
ŗiem daži bija jauni latvieši, bet 

Reti rokās nonāk grāmata, kas 
reizē ir kristīgas mīlestības un de -
tektīvromāniem raksturīgas sprie-
dzes pilna. Tāda ir Pauļa Kļaviņa 
un viņa meitas Lienes Liepiņas sa -
 kopots, divdesmit autoru sarak-
stīts un laikmeta dokumentiem 
papildināts atskats uz Rietumos 
dzīvojušas latviešu baptistu gru-
pas iestāšanos par viņu ticības 
brāļu cilvēktiesībām Latvijā oku-
pācijas pēdējos divdesmit gados.

Organizācija ar nosaukumu 
Gais  mas akcija attīstījās pama-
zām. Grāmatas ievadā lasām: 
„Divi galvenie darbības veidi – 
sle penais un atklātais – bija ne -
pieciešami, lai ne tikvien palīdzē -
tu atsevišķiem cilvēkiem, kas no  -
nākuši grūtībās, bet arī lai padom-
ju varas pārkāpumi nepaliktu ne -
vienam nezināmi un līdz ar to arī 
tās izpildītāji nevarētu tik droši un 
pašpārliecināti rīkoties. Slepenajā 
darbības daļā iesaistījās gan cilv ē -
ki Latvijā, gan Rietumu latvieši un 
cittautieši. Tikai Latvijas iedzīvo-
tāji varēja uzzināt un zināt, kas 
(Latvijā) notiek, savukārt tikai rie-
tumnieki varēja kustēties pāri ro -
bežām un šīs ziņas dot tālāk. At  -
klātā darbība, protams, varēja no -
tikt tikai Rietumos, tās saturs un 
mērķis bija izplatīt ziņas par ne -
taisni notiesātajiem un cita veida 
varmācību.”

Ar gudrību, viltību un bez bailēm
Paulis Kļaviņš, Gaismas akcija 1969-1989, Liecības un dokumenti par Gaismas akcijas slepeno un atklāto darbību 

dzelzs priekškara abās pusēs, izdevniecība „Drukātava”, 2012. g., 484 lpp.
Sākumā Paulis Kļaviņš ar do -

mubiedriem, daļēji arī rumāņu 
mācītāja, padomju cietumos ilgi 
cietušā Richarda Vurmbranda ie -
tekmē, vēlējušies Latvijā izplatīt 
Bī      beles un apmeklēt kristīgās 
draudzes un sākotnēji pētījuši,     
vai šī nolūka sasniegšanā palīdzī-
bu varētu sniegt bēdīgi slavenā 
Kul tūras sakaru komiteja. Kad iz  -
rādījies, ka „atšķirība pasaules uz  -
skatā” (52.-53. lpp.) starp abām 
pu  sēm bijusi pārāk liela, izvēlēto 
mērķu sasniegšanai izmantoti citi 
ceļi. Mazāk formālā sākotnējā ro  -
sība Gaismas akcijas formātu ie -
guvusi 1977.gadā, kad izstrādāti 
šādi organizācijas mērķi:  

1. Interesēties un noskaidrot atse-
višķa cilvēka situāciju, kuŗš zaudē-
jis veselību, nonācis trūkumā, sve -
šumā, apcietinājumā vai apcieti-
nājuma draudos nevis krimināla 
pārkāpuma dēļ, bet gan rīkojoties 
cilvēku elementāro tiesību ietvaros.

2. Palīdzēt garīgi un materiāli 
tiem, kam apdraudēta dzīvība, brī-
vība, tiesības un cieņa, – ziedojot 
savu laiku, līdzekļus un spējas.

3. Celt gaismā tumsības darbus 
un to darītājus, kas apdraud citu 
cilvēku dzīvību, brīvību, tiesības  
un cieņu, – tos eksponējot, bet ne -
tie sājot.

4. Atbalstīt Kristus vēsts neie  ro-
bežotu izplatīšanu ar radio un li   te-
rātūras palīdzību uz tām zemēm, 
kur kristīgās mācības izplatīšanu 
aizliedz, tās vietā uzspiežot jauna t-
nei materiālismu un ateismu, kas 
savukārt veicina tautas morālo 
grimšanu.(152.-153.)

Visus četrus mērķus papildina 
norādes uz vietām Jaunajā Derī - 
bā, kas to atbalsta. Kristietība, hu -
mānitārā palīdzība un vēršanās 
pret vārdā nenosauktu, bet mo -
mentā saprotamo padomju varu, 
kas nodarbojas ar „tumsības dar-
biem”, te sadodas rokām.

Grāmatā lasām par Pauļa Kļa-
viņa un vēlāk viņa ģimenes locek-
ļu uzturēšanos un gaitām Latvijā, 

par kontaktu uzņemšanu un uz -
turēšanu ar kristiešiem un disi-
den tiem Latvijā, pa daļai pārejot 
konfesionālās robežas. Lasām par 
Rietumos rīkotām neliela apjoma 
ielu demonstrācijām ar nolūku 
pievērst Rietumu sabiedrības uz  -
manību cilvēktiesību pārkāpu-
miem viņā pusē, lasām par Brū-
veru ģimenes iespēju pārcelties     
uz dzīvi Rietumos un radniecības 
saišu nodibināšanu ar Kļaviņu ģi -
meni. Minimāli gan pieminēts 
baptistu mācītājs Jānis Šmits, kas 
Vācijā nonāca ap to pašu laiku kā 
Brūveri. Šmitu ģimenei savā laikā 
pastiprināta sabiedrības uzmanī-
ba tika pievērsta tās prāvā bērnu 
skaita dēļ, tur bija kāds ducis bēr-
nu. Interesanti, vai Šmitu mērena 
ignorēšana skaidrojama ar to, ka 
viņu izkļūšanā Rietumos Gais -
mas ļaudīm bijusi mazāka loma? 
Jeb vai ar to, ka pēc nonākšanas 
Ziemeļamerikā kuplā Šmitu ģi -
me ne no turienes latviešu uzma-
nības loka pamazām izplēnēja?

Ir jau interesanti pameditēt par 
to, kas viss kopš 1989. gada noti -
cis ar Padomijas norieta laika un 
mūsu tautas atmodas laika varo-
ņiem un prominencēm. Paulis 
Kļaviņš brīvību atguvušajā Latvijā 
kādu laiku kalpoja Saeimā, bū -
dams gados vecākais no simt de -
putātiem. Grāmatas attēlos vai-
rāk kārt skatāmais Pāvils Brūvers, 
kādreiz medicīnas students, mel-
nas bārdas un enerģiskas sejas 
izteiksmes īpašnieks, tagad kļuvis 
sirms un skats tapis viedāks un 
apgarotāks. Pāvils Brūvers tagad   
ir viens no Latvijas ev. lut. Baznī-
cas bīskapiem, viņa kalpošanas 
ba  ze ir Liepāja. No luterāņu mā  cī-
tājiem, kam personu rādītājā grā-
matas beigās ir četras lappuses      
vai vairāk norāžu, lielāko ievērību 
Latvijas sabiedrībā joprojām gūst 
Juris Rubenis, bet atmodas laika 
ticības brīvības cīnītāji un reizē 
nacionālo centienu balsti Modris 
Plāte un Māris Ludviks, kad nu 

viņu „zvaigžņu stunda” gaŗām, 
sekmīgi koncentrējas uz saviem 
garīdznieku pienākumiem Jēkab-
pilī un Talsos. Bet Rolands Sila-
raups, kas, iedrošinoties 1987. ga -
da 14. jūnijā nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa, uz neilgu laiku 
kļuva par īstenu tautas varoni un 
par tādu tika uzskatīts arī latviešu 
kopienās Rietumos, kuŗas viņš 
apciemoja, tagad liekas tais pašos 
Rietumos pazudis. Varbūt pama-
nīs šīs rindas un pacentīsies raks-
tītāju korriģēt?

Grāmatas 425. lappusē izteikta 
doma, ka „Gaismas akcija varēja 
attīstīties tikai tādā sadraudzības 
vidē, kas sniedzās pāri nacionālai 
un konfesionālai šaursirdībai”. 
Se ko kādas sava laika vācu stu-
dentes, HMK (Palīdzība Mocekļu 
baznīcai) darbinieces vai atbalstī-
tājas plašāks raksts, tomēr tas grā-
matā parādās kā daudzinātā vien-
tuļā bezdelīga, kas nenes pavasa -
ri. Pamatos Gaismas akcija bija 
latviešu baptistu pasākums, kam 
veicās ar tilta izbūvēšanu uz da -
žiem nacionāli un humāni no -
skaņotiem Latvijas luterāņu mācī-
tājiem, bet kas nespēja panākt, ka 
ar to solidārizējas un to atbals ta 
sakaru jautājumos ar Latviju to  -
brīd piesardzīgā Pasaules brīvo 
lat viešu apvienība. Par Gaismas 
ļaužu attiecībām ar Helsinki-86 
ku  stību, ar Juri Vidiņu u.c. lasiet 
pa  ši! Kaut kā skaistāk šķita lasīt 
par Gaismas centieniem un sap-
ņiem tās sākuma gados, kad 
skaid  ri redzams bija ārējais ie -
naid nieks, bet mazāk skaisti par 
pēdējām tumsas stundām pirms 
rītausmas, kad grupējumi, kam 
visiem bija puslīdz vienāds mēr-
ķis, neiztika bez paplēšanās paši 
savā starpā par to, kā mērķi vis ēr-
tāk sasniegt.

Labāki Svēto rakstu pārzinātāji 
zinās pateikt, kur tajos meklējama 
mude cilvēkiem būt gudriem kā 
čūskām un bez viltus kā balo -
žiem. Bez visādām viltībiņām, ka -

mēr vien tās nerezultējās var dar-
bībā vai nevainīgo ciešanās, gud -
rie Gaismas akcijas ļaudis tomēr 
neiztika. Mazāk rutinētiem lasī -
tā jiem, kam visu itin biezo grā -
ma tu vārds vārdā izlasīt varētu   
būt pagrūti, iesaku lasīšanu izmē-
ģi nāt ar pag. gs. 80. gados raks tī  to 
do  kumentu „Derīgi padomi, 
Gais mas akcionāriem apmeklē -
jot Rī  gu”. (170. – 184.) Tur lasām 
par ār  zemnieku novērošanas pa  -
ņē mie niem, veidiem, „kā sastapt 
drau gus vaļsirdīgām pārrunām”, 
veidiem, kā nokratīt sekotājus jeb 
astes, kā lietot pastu, telefonu un 
taksometrus, kā un ko fotografēt 
un filmēt utt. 2013. gadā šāda do -
kumenta lasīšana sagādā iespēju 
ienirt gluži vai sirreālistiskā pa -
saulē.

Padomu pirmajām rindkopām 
likts virsraksts „Nebīsties!”. Tur ne 
vien pareizi novērtēta aktuālā si -
tuā cija, bet pravietiski paredzēts 
arī režīma drīzais gals: 

Noder līdzība par bailīgu suni, 
kuŗš tieši savu baiļu dēļ ir dusmīgs, 
izrāda varenu niknumu un kož 
tieši tam, kuŗš no viņa bīstas. Gluži 
tāpat ir ar padomju režīma funk-
cionāriem – viņi ierobežo, diriģē un 
pakļauj savai ietekmei tos, kas no 
viņiem bīstas. Bet viņi paši bīstas 
no tiem, kas no viņiem nebīstas. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi pazīt šīs varas 
garīgās aizkulises, lai tu nebaidī - 
tos nevietā un pilnīgi veltīgi, jā – lai 
tu ar savām bailēm pats sevi ne -
saistītu un nesagādātu pats sev ga -
līgi nevajadzīgas grūtības un ne -
uzliktu sev bez jebkādas īstas va -
jadzības kaut kādus ierobežoju-
mus. Tiešām varam teikt: nebīsties! 
Padomju Savienības imperijā tev   
ir darīšana ar mirstošu milzi, kas 
gan vēl ārēji (militāri) izrādās ļoti 
spēcīgs, bet iekšēji ir jau uz nāvi 
slims un tādēļ kļūst aizvien bailī-
gāks. Tāpēc nebīsties, lai tu nekai-
tētu pats sev!

Šī grāmata saista un iedvesmo.
Eduards Silkalns
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Režisore Dzintra Geka ar saņemto diplomu

Lepni paceltu galvu bijušais 
leģionārs un ilggadējs Latvijas 
DV vadītājs Jānis Pormals šī ga -
da 6. janvārī – Zvaigznes dienā 
nosvinēja 93. dzimšanas dienu, 
atskatoties uz tēvzemei Latvijai 
nesavtīgi atdoto dzīvi.

Bērnība Jānim aizritēja zem 
Sēlijas saulainajām debesīm tēva 
mājās „Staltāni”. To pagalmā au  -
gošā simtgadīgā ozola pakājē, 
spēlējoties sešu brāļu un māsu 
pulciņā, viņam veidojās nesalau-
žamā dzimtenes mīlestība, ozola 
sīkstums un staltums visa mūža 
gaŗumā.

Jaunības sapnis kļūt par tēvu 
zemes arāju un kopēju Jānim 
aizsākās, mācoties Jelgavas Lauk-
saimniecības vidusskolā. Kad 
1939. gadā viņš to absolvēja, pa -
malē jau dunēja kaŗa negaisi. Jā -
nis saprata, ka pirms stāsies pie 
arkla tēva tīrumā, jāprot to no -
sargāt. Tāpēc viņš tanī pašā gadā 
brīvprātīgi iestājās Latvijas ar -
mijas Autotanku pulkā, kur jau 
dienēja vecākais brālis Paulis.

Bet Latvijā ienāca sveša vara 
no Austrumiem. Jāni ieskaitīja 
jaunizveidotajā Sarkanarmijas 
24. territoriālajā korpusā par 
šoferi. Kopā ar atkāpjošos krie -
vu kaŗaspēku viņš tika ierauts 
dziļi Krievzemē. Pie Holmas Jā -
nis kopā ar domubiedriem de -
zer tēja un slepus atgriezās Lat-
vijā. 

1943. gadā viņu kā sagatavotu 
kaŗavīru iesauca Latviešu leģio -

Cauri laiku lokiem ar Latvijas sauli sirdī
nā un pirmo tūkstoš vīru sastāvā 
nosūtīja uz Austrumu fronti. Va -
sarā Volchovas cīņās Jāni ievai-
noja plecā un galvā. Pēc ārstēša-
nās Rīgā jau tā paša gada de -
cembrī viņu norīkoja jaunie-
saukto leģionāru apmācīšanai 
auto lietās. Pēc tam drošsirdīgo 
un prasmīgo kaŗavīru  nosūtīja 
uz virsnieku kursiem Vecmīlgrā-
vī. Ieņemot zināmu privileģētā 
stāvokli, jo bija dienējis Latvijas 
armijā, kaŗojis Ļeņingradas un 
Volchovas frontē un prata vācu 
valodu, Jānis bieži tika sūtīts 
speciālos, bīstamos komandē ju-
mos. Liktenīgajā 1944. gada au   -
gustā krievu kaŗaspēks ar pār -
rāvumu pie Tukuma sasniedza 
jūru, veidojot Kurzemes ielen-
kumu. Ar pulka stāba Paplakā 
komandējumu uz ģenerālstābu 
Rīgā Jānis netika tālāk par An  -
neniekiem. Tur viņš uzgāja pilnā 
darba kārtībā pamestus divus 
krievu tankus T-34. Izmantojot 
Jāņa tankista zināšanas un pras-
mes, vācu tanku vienības ko -
mandieris lika lietā viltību: no  rī-
koja abus T-34 braukt pa priekšu 
vācu tanku vienībai, imitējot it 
kā bēgšanu no vācu tankiem, pa 
reizei izšaujot atpakaļvirzienā. 
Sarkanarmijas Tukuma aizstāvji 
parādīja nemīnēto joslu iebrauk-
šanai it kā savējo tankiem. Tika 
likvidēts pārrāvums un atbrīvots 
Tukums. 

Ķemeru viesnīcas priekšā abus 
tanku vadītājus apbalvoja ar 

Dzelzs Krustu un tankistu trie-
ciennozīmīti.

Brāļa Pauļa mudināts, Jānis 
iesaistījās frontes izlūkgrupā 
„Ce  pelīns” darbam un partizānu 
organizēšanai pretinieka aiz  mu-
gurē. Izveidojoties Kurzemes cie-
toksnim, brāļi Jānis un Paulis 
Pormaļi Seces – Sēlijas mežos 
no   dibināja spēcīgu nacionālo 
par tizānu veidojumu „Vilkači”, 
uzņemoties tā vadību. Notika 
cīņas ar čekas kaŗaspēku un is  -
trebiķeļiem. Brāļi izdeva un vietē-
 jiem iedzīvotājiem izplatīja 18 
izdevumus „Vilkaču sauciens”, 
aicinot pretoties okupantiem.

Partizānu darbība kļuva tik 
bīs tama vietējai varai, ka čekas 
ģenerālis Eglītis izsludināja 
10 000 rubļu prēmiju par brāļu 
Pormaļu nodošanu. 

Nodevība – šis latviešu tautas 
lāsts - iedarbojās. Pirmo reizi 
čekisti nodotajiem partizāniem 
uzbruka 1945. gada rudens nak-
tī, kad tie atgriezās bunkurā.      
Pēc īsas cīņas partizāni atšaudo-
ties izlauzās, bet zaudēja divus 
biedrus. Jānim notikuma vietā 
palika cauršauta cepure. Otra 
reize – tā paša gada 16. oktobrī, 
arī pēc nodevības, abus brāļus 
ielenca mežsarga mājā. Jānis pa -
spēja atmuguriski izlēkt pa logu 
un atšaudoties izglābties. Pauli 
nogalināja. Nezinot, ka brālis no -
šauts, Jānis Uziņu kalnos ar no  -
runātas putna balss ūjināšanu 
velti gaidīja Pauli...

Pēc bunkuru un partizānu sa -
grāves Jānis cauri mežiem, pāri 
purviem aizgāja uz Kurzemes 
me  žiem, iekļaujoties E. Pakula 
vadītajā Kabiles partizānu gru -
pā. 1947. gadā viņš nodibināja 
sa  karus ar Zviedrijas izlūkoša -
nas pārstāvi R. Zandi. Čeka  viņu 
izsekoja un tā paša gada decem-
b rī apcietināja Mārupes pagasta 
„Druvās”. Pēc nežēlīgas spīdzin ā-
šanas un mocīšanas čekas ka -
merās Kaŗa tribunāls 1948. gada 
2. augustā Jānim  piesprieda nā -
ves sodu, vēlāk to aizstāja ar 25 
gadiem izsūtījumā Sibirijas lē -
ģeŗos. Lauzts, bet nesalauzts pēc 
18 gadiem – 1965. gada pavasarī 

Jānis atgriezās Latvijā. 
Tēva mājas pussagruvušas, 

zeme krūmiem aizaugusi, bet 
sapnis par brīvu, latvisku Latviju 
dzīvs!

Ar pirmajām Atmodas die -
nām Jānis iekļāvās sabiedriska -
jās aktīvitātēs. 1971. gadā stājās 
sakaros ar Berklava grupējumu 
un kopā ar brāli Arturu, kas bija 
kritis amerikāņu gūstā un dzī-
voja ASV, izkārtoja iespieddarba 
„17 komūnistu vēstule” izvešanu 
uz Rietumiem. 

Jānis Pormalis darbojās Na  cio-
nālo kaŗavīru, Nacionālo parti-
zānu, Latviešu virsnieku apvie-
nībā un Lāčplēšu dižcilts (dzelzs-
krustnieku) brālībā. Par apzi nīgu 
un teicamu dienestu Zemes-
sardzē saņēmis Atzinības rakstu. 

1990. gadā Jānis iestājās LDV 
un no 1992. gada vadīja šo orga-
nizāciju sešus gadus. Pēc tam bija 
LDV Goda priekšnieks.

Tagad Jānis dzīvo Rīgā, uzti-
cīgās, pašaizliedzīgās sievas Veri-
ņas aprūpēts un draugu apmek-
lēts, bet vasarās Saulkrastos paša 
rokām celtā vasarnīciņā ar skais-
tu, koptu dārzu.

Visa Jāņa Pormaļa dzīve ir 
apzīmogota ar patriotismu, ar 
nesalauztu ticību Latvijai, ar 
varonību, darba mīlestību. Tā ir 
un paliks paraugs ikvienam lat-
vietim, it īpaši jaunajai paaudzei.

Uzticīgs Jāņa domubiedrs un 
cienītājs Jānis Antmanis

Jānis Pormalis

Aprīlī Maskavas biedrība “Me  -
moriāls” izplatīja paziņojumu:

“Turpinot dokumentālā kino 
ciklu par Baltijas valstīm, pir- 
m ām kārtām par Latviju, mēs 
esam uzaicinājuši vienu no mērķtie  -    
cī gākajām neatkarīgā kino vei -
do tājām - dokumentālisti Dzin -  
t ru Geku. 17. aprīļa programmā       
ska tīsimies divas filmas - “Gvido 
Zvaigzne” – par kinooperātoru, 
kuŗa mūžs tika pārrauts 1991. 
gadā Barikāžu laikā Rīgā un “Ķe -
 kava - Omskas apgabals 1949”, 
filma, kas turpina režisores galve-
no temu - par deportācijām Lat-
vijā 1941. un 1949. gadā. 

Dzintra Geka pie mums bija 
jau otro reizi, viņas pirmās fil-
mas, ko redzēja maskavieši, bija 
„Piemini Sibiriju” un „Stacija 
Latvieši 1937”. Daudziem šīs fil-
mas atvēra acis. Latviešu un citu 
Baltijas valstu izsūtīto cilvēku 
likteņi atstāja spēcīgu emocio-
nālu iespaidu. Svarīgi par to ru -
nāt, jo redzam, ka valstīs, kur 
ko    mūnistu vara bija neierobežo -
ta un Rietumu valstu atbalstu  tās 
nesagaidīja, situācija bija apoka-
liptiska. Tikai tagad mēs Krievijā 
esam uzzinājuši, ka grūti atrast 
ģimeni Latvijā, kuŗu nebūtu 
skārušas deportācijas, kuŗās ģi -
me nes locekļi nebūtu cietuši no 
komūnistiskā režīma.” 

Dzintra Geka par piedzīvoto 
stāsta:

“17. aprīļa vakarā Maskavā, „Me -
  moriāla” zālē, bija ieradies Lat-
vijas vēstnieks Krievijā Edgars 
Skuja, sanākuši vietējie latvieši, 
vēsturnieki un interesenti. Tika 
paziņots, ka programmas sāku-

Režisore Dzintra Geka izbauda 
maskaviešu „viesmīlību”

mā režisore Dzintra Geka pastās-
tīs par savām iecerēm, skatīsimies 
filmas un pārrunāsim redzēto. 
Jau pirmā filma - par 1949. gada 
izsūtījumu uz Omskas apgabalu - 
izraisīja daudzus jautājumus. Cik 
daudz cilvēku izsūtīja? Kāpēc iz -
sūtīja? Kāpēc tas jārāda, un kam 
tas vajadzīgs? 

“Memoriāla” vadītājs Grigorijs 
Amnuels skaidroja, ka pagātnes 
vēstures mācība  jāņem vērā, se -
višķi kad Krievijas televīzijā 
diendienā tiek skandēts par cil-
vēktiesību pārkāpumiem Latvijā, 
avīzes raksta par SS armijas mar-

šēšanu Rīgas ielās. Padomju ar -
mijas atvaļinātie virsnieki, kas 
kuplā skaitā dzīvo Rīgā un gata-
vojas 9. maija svinībām, Krievi -
jas plašsaziņas līdzekļiem stāsta, 
ka viņiem tiks atņemti Otrā pa  -
saules kaŗa apbalvojumi, ka viņi 
tiek apspiesti. Tādā gaisotnē ru -
nāt par genocīdu, par tūkstošiem 
nevainīgu bērnu ciešanām, par 
vecu, paralizētu cilvēku deportā-
ciju esot nevajadzīgi!

“Memoriāla” zālē uzreiz uzra dās 
vēsturnieks, kuŗš speciāli bija gai-
dījis, lai varētu sākt uzbrukumu. 

Kā tādā situācijā, kad Latvijai ir 

tik daudz “pārkāpumu”, Dzintra 
Geka uzdrīkstas vest uz Maska -
vu un rādīt tālos notikumus pēc 
Otrā pasaules kaŗa? Vēsturnieks, 
kas pēc izskata un izturēšanās 
atgādināja atvaļinātu čekistu, kļu-
va arvien naidīgāks. Atcerējos,   
ka pirms filmu skates tieši viņš 
bija prasījis iedot visas manas fil-
mas, nesis man ūdeni padzerties. 
Ūdens bija rūgts, to skaidri atce-
ros. Ar grūtībām izdevās “biedru 
vēsturnieku” apklusināt. 

Sākās otra filma par 1991. gada 
janvāŗa barikāžu dienām Rīgā. 
Latvija jau bija brīva un neatka-
rīga valsts, bet Rīgā tika nogali-
nāti filmu operātori Andris Sla-
piņš un Gvido Zvaigzne. Jopro-
jām nav noskaidrots, kas noga-
lināja Gvido Zvaigzni un pārējos 
janvāŗa upuŗus. Tas, ka filmas se -
koja viena otrai, bija kā vēstī -
jums, kā komūnisma imperijas 
darbi turpinās. Pēc filmas divas 
stundas notika “apspriešana”. Bija 
sanākuši Maskavas kino cilvēki, 
viņi slavēja filmas par profesio-
nālismu, par emocionālitāti, jo 
zālē daudzi raudāja, taču vēstur-
nieki turpināja debates. Veltīgi 
maskavieši un ”Memoriāla” vadī-
tāji mēģināja apturēt uzbruku-
mus. Tikai vienpadsmitos vakarā 
es izskrēju uz ielas, taksometrus 
apturēt nav iespējams, braucu ar 
pazemi, pusdivpadsmitos naktī 
izkāpu savā metro stacijā, netālu 
no viesnīcas “Kosmoss”. Bija pa -
visam tumšs, pie ielas pārejas di -
vi vīrieši privātdrēbēs mēģināja 
mani aizturēt, bet es skrēju, līdz 
netālu no viesnīcas nonācu gais mā. 

 Naktī mani sāka kratīt drudzis, 
bija rūgtums mutē, nezinu - no 
ūdens vai no pārdzīvojumiem. 
Gribējās tūlīt braukt uz lidostu 
un atgriezties Latvijā, bet vaja-

dzēja piedalīties filmu festivāla 
Detectivfest programmā “Sabied-
rība un likums”. Festivāla organi-
zētājiem stāstīju, ka braucu pro-
jām agrāk, nekā bija paredzēts. 
Fe  stivāla direktors Jurijs Mitju-
šins iedeva man goda diplomu 
un sacīja, ka viņi cienot manu 
darbošanos, bet man esot jāsa-
prot, ka Krievijā šādas filmas ne -
tiks izrādītas. Kā ironija viesnī -
cas vestibilā tika tirgoti krekliņi 
ar uzrakstu “Paldies biedram 
Staļinam par mūsu laimīgo bēr-
nību”. 

Daudzi Sibirijas bērni stāstīja, 
ka viņiem bērnībā  vajadzējis 
skaitīt dzejoli par Staļinu un ka 
viņi vienmēr raudājuši. „Memo-
riāla” skatītājiem teicu, ka darbs 
būtu polītiķiem un vēsturnie-
kiem, jo vēsture pārāk maz  skaid-
rota un netiek uzklausīta. Tikai 
pirms dažām nedēļām plašsazi-
ņas līdzekļi  ziņoja, ka  cilvēktie-
sību nevalsts organizācijas Am -
nesty International Maskavas bi -
roju apmeklējusi prokurātūra. 
Raidsabiedrība BBC vēstī, ka      
visi dokumenti nodoti prokurā-
tūrai, taču iepriekš tie bijuši at -
klāti un pieejami. „Man - nodok-
ļu maksātājam - ir žēl, ka trīs 
prokurātūras darbinieki tērē    
savu dārgo laiku, lai pārbaudītu 
to, kas jau tāpat ir caurspīdīgs      
un zināms,” BBC komentējis or -
ga nizācijas Maskavas biroja va  -
dītājs Ņikitins. Viņš arī  pastāstījis, 
ka iepriekš varas iestādes apgal-
vojušas, ka nekādas pārbaudes 
Amnesty International Maskavas 
birojā šogad nav plānotas. 

BBC atgādina, ka prokurātūra 
piektdien devusies pārbaudīt arī 
citas nevalsts organizācijas, pie-
mē ram, Maskavas cilvēktiesību 
biroju „Memoriāls”.”
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V Ā R D S  J A U N A J I E M

Mājā, kur dzīvoja trīspadsmit 
latvieši - trīs ģimenes ar bēr-
niem, divi pusmūža jaunekļi un 
viena ilggadīga jaunkundze, -   
sen jau vairs nevaldīja saticība 
un vienības gars.

Vieni savā starpā kaut ko no -
slē pumaini sačukstējās, otri ga -
ŗāmejot tos sveicināja caur nā -
sīm (ja nebija iesnu) ar skaļu 
šņācienu.

Diezgan bieži sievieši virtuvē 
krustoja kastroļus un pannas, 
līdz kāda, izskrējusi ārā, samek-
lēja mazo Voldiņu un, kārtīgi      
to sapurinājusi, uzbļāva:

„Brēc taču, brēc, bērniņ, tā ka  -
za iesita tavai mammiņai ar pan-
nu!”

Voldiņš zināja, ka tādās reizēs 
jābrēc, cik jaudas. Tad saskrēja 
vīri kā lemeši, izsvaidījās ar ro -
kām un draudēja zvanīt polici -
jai, lai savalda agresorus. Atgrie-
zu šies ar savām ģimenēm savās 
bazēs, tie tur vēl ilgi rūca, vēra 
durvis vaļā un sita atkal tās ar 
blīkšķi ciet.

Kādā dienā pats mājas saim-

Vienības aparāts
Ernesta Rirdāna feļetons un zīmējumi par latviešiem Anglijā (Laiks, 1952. gada 26. jūlijs, izd. nr. 60)

nieks, sadabūjis kopā sevi un       
vēl divus vīrus, nosauca tos par 
iniciātoru grupu un, ievedis savā 
istabā, tos uzrunāja:

„Mīļie tautieši! Cik ilgi mēs         
tā plēsīsimies. Noraksim savus 
kaŗa cirvjus un pannas. Labāk 
izbrūvēsim vienu miera šņabi. 
Aparāts man jau sen gatavs. Iz -
ej viela – sīrups maksā 8 pensi 
mār  ciņā. Šņabja pašizmaksa – 
viens šiliņš pudelē.”

„Nū?!” pārējie izdvesa. „Tad 
gan, katrā ziņā!” Bez liekām de -
batēm vienojās. Tā pirmais solis 
uz vienību bija sperts.

Pēc tam pārējie vīrieškārtas 
iemītnieki bez iebildumiem pie-
vienojās šim lēmumam. Ģime -
ņu istabās reižu reizēm atskanēja 
stingras vīriešu balsis: „Muti! 
Nemaisies vīru darīšanās!”

Pienāca diena, kad visa māja 
sapulcējās lielākajā istabā un 
sagrupējās pēc pašreizējām par-
tijām un novirzieniem. Kaktā, 
kaklus stalti izslējušas, stāvēja ve -
sels ducis pudeļu. Kad pudeļu 
skaits kaktā bija samazinājies     

par vienu trešdaļu, tad istabā jau 
skanēja dzidri sieviešu smiekli 
un skaļi vīriešu spriedumi par 
techniskiem jautājumiem.

Drīz vien saimnieks uzrunāja 
klātesošos, sacīdams:

„Mīļā draudze, šis vakars lai 
paliek un ir mūsu vienības un 
draudzības sākums. No šī brīža 
mums, tā sakot, vienas bēdas, 
vienas ciešanas! Kā jau jūs zināt, 
par šņabja tecināšanu šinī zemē 
bargi soda.”

„Kas mums par daļu!” kādas 
sievietes balss iesaucās.  „Ne es, 
ne mans vīrs to tecinājis!”

„Bet arī līdzdalībniekiem,” 
saim nieks turpināja „kas bauda, 
kā šovakar, augļus no aizliegtā 
koka, draud tas pats, ja ne vēl 
bargāks sods. Piemēram, šinī ze -
mē zagtu mantu uzpircējus so - 
da bargāk nekā pašus zagļus.”

„Kā tā? Tā ir blēdība! Tās ir 
lamatas!” skanēja izsaucieni.

„Lai nu kā, bet tagad mēs esam 

vienoti ciešām saitēm un esam 
viena kopēja ērkšķainā ceļa gā -
jēji. Ja kāds sūdzēsies policijai, 
tad tas arī pats dabūs kārtīgi pa 
ādu. Tādēļ, mīļie bēdu brāļi un 
māsas, pacelsim glāzes uz mūsu 
vienības aparāta ilgu mūžu.”

Pēc šī vakara viss ienaids un 
nesaticība pazuda kā pēc burvja 
mājiena un mājas iemītnieki dzī-
voja kā viena trimdas kopības 
pa  raugsaime. Vīri nozvērināja 
sievas citai citu nekaitināt, lai 
atriebības skurbumā kāda ne  pa-
sūdzētos un tā visa māja in cor-
pore ar visiem sīkajiem bērni-
ņiem neietu cietumā.

Apklusa virtuvē sievu kastroļu 
divkaujas un vīru istabu durvju 
kanonādes. Mājinieki cits citu tā 
iecienīja un iemīļoja, ka laipnī-
bas nebeidzās ne nakts melnu-
mā. Ja vīri cits citam uzkāpa uz 
varžacīm, tad cietušais nesāka 
vis grūstīties un lamāties, bet 
sa cīja: „Nekas, nekas, esiett tik 

laipni un nekautrējieties.”
Sievas atkal cita citai: „Fuj, ko 

nu, ko nu! Kas par aušībām, cie-
nītā kundze! Es Voldiņam tūliņ 
tā noskaitīšu, ka nezinās, cik 
vecs. Ko domājies, jūsējais pui-
sītis nedrīkstēs šim ne smiltiņas 
pakaisīt matos, ne ūdentiņu pa -
liet aiz apkakles!”

Tā vēl šobaltdien vienības un 
saticības saulīte tais mājās nav 
norietējusi. Bet daudzi vēl nav 
atskārtuši šī vienotāja aparāta 
spēcīgo ietekmi uz trimdas vie-
nību, tās saglabāšanu un pat at -
jaunošanu, ja tā paspējusi saiet 
grīstē.

Tādēļ mūsu tēlniekiem tā at -
veids būtu dziļi jo dziļi jākaļ gra-
nītā kā vienotājs simbols. Un 
atsevišķos individus, kas ļaun-
prātīgi noniecina šo vērtīgo ierī-
ci, vajadzētu izstumt no trimdas 
sabiedrības garīgās territorijas, 
lai iet mālus mīcīt.

Rirdāns

Daugavas Vanagu Londonas 
namā, kad ceturtdiena iegadās 
mēneša ceturtajā dienā, notiek 
Po  kera turnīrs, pagraba velves 
piepilda sarunas un smiekli, 
klikšķ spēļu čipi un fonā skan 
latviešu mūzika. Saietā piedalās 
jaunieši, kas ir vienojušies sociā-
lā grupā LaLonda.

Vakara beigās grupas dibinā-
tājs Pēteris Baumanis pievieno -
jas man uz sarunu. Pēteris ir 
enerģisks jaunietis ar tiešu ska-
tienu un veselīgu humora izjū -
tu. Iecere par LaLondu radusies 
pirms nepilniem diviem gadiem, 
kad Pēteris, ar avantūrisku garu 
un atpakaļbiļeti kabatā ieradies 
Londonā, saprata, ka viņam sve-
šumā visvairāk pietrūkst drau -
gu un piederības izjūtas, kas, 
dzīvojot Latvijā, bija šķitis pašsa-
protami. Centieni rast saliedē-
tību, kāda ir nojaušama, pie mē-
ram, starp lietuviešiem vai po -
ļiem, latviešu sabiedrībā Londo-
nā nevainagojās panākumiem, 
tāpēc tika pieņemts lēmums or -
ganizēt domubiedru grupu.

Londona - mūsu otras mājas!
LaLondas darbības pamatā ir 

princips, ko izteicis H Fords:        
„Ja tu domā, ka vari vai arī ne -
vari ko izdarīt, tev ir taisnība.” 
Un izdarīt var! LaLonda pastā-
vēšanas laikā grupā ir apvie -   
 no jušies 800 aktīvi biedri, un,     
ie  vērojot  pašreizējo izaugsmes 
tem pu, drīz biedru skaits sa -
sniegs 2000, - tie ir jaunieši ar 
dažādām interesēm un idejām, 
kuŗas kopīgiem spēkiem tiek 
īste notas.

Pēteris atzīst, ka grupas panā-
kumu pamatā ir ticība saviem 
spēkiem un noliktam mērķim, 
kā arī fakts, ka grupai piederīgu 
cilvēku darbības fokuss ir gan-
darījums par paveikto un uz  dro-
šināšanās nospraust aizvien 
vairāk izaicinošus mērķus.

Atrodoties svešumā, dzīve ir 
daudz grūtāka, nekā tā varētu 
būt, dzīvojot Latvijā, kur mums 
ir ģimene, draugi un bieži vien 
priekšrocības, ko mēs neprotam 
novērtēt. Bet, pārvarot grūtības, 
kas ir saistītas ar dzīvi svešu -      
mā, rodas cits - pozitīvāks skats 

uz dzīvi. Tieši šī sajūta uzdrīk-
stēties un iespēja novirzīt domas 
un enerģiju, kas, Latvijā dzīvo -
jot, pārsvarā ir veltīta ātras peļ-
ņas gūšanai, - uz morālu vērtību 
attīstību, pēc Pēteŗa domām, ir 
lielākā atšķirība starp dzīvi Lat-
vijā un Apvienotajā Karalistē un, 
iespējams, daudzi cilvēki tāpēc 
iz  vēlas uzņemties risku un 
emigrē. 

Par lielāko un pozitīvāko no 
Latvijas sasniegumiem Pēteris 
min Valodas reformu un ir pār-
liecināts - lai arī kur latvieši dzī-
votu, ir jāsaglabā uzticība savai 
valstij un ir jāsniedz tai tik ļoti 
nepieciešamais atbalsts. Es ar 
prieku pievienojos šai idejai, jo 
arī man gribētos redzēt Latviju 
kā pilnvērtīgu valsti, kur cilvē-
kiem būtu līdzvērtīgas iespējas 
uzdrīkstēties un īstenot savas 
ieceres un būt savas valsts patrio-
tiem, kā, piemēram, tas ir Ap -
vienotajā Karalistē dzīvojo šiem - 
gan angļiem, gan arī cittautie-
šiem.

Karlis AlbergsDaugavas Vanagu nams Londonā



LAIKS 152013. ga da 27. aprīlis – 3. maijs

LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
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VEIDOSIM ŠO KALENDĀRU KOPĀ!
Ja vēlaties, lai par jūsu rīkoto notikumu uzzinātu avīžu Laiks un Brīvā Latvija lasītāji 

un abu mājaslapu apmeklētāji, lūdzu, sūtiet informāciju uz Rīgas redakciju: 
redakcija@laiks.us, redakcija@brivalatvija.lv, 

fakss: +371 67326784, tālr.: +371 67326761

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 orķestŗu defile 
programma 
14.00 Ziedu nolikšanas ceremonija
10.30 – 16.00 PAVASAŖA SPORTA FESTIVĀLS 11. novembŗa 
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 koŗi. Vairāk – www.

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

biedrības Īrijā jauktais koris “eLVē” sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
Īrijā. Uzziņai: ingunagrietina@lbi.ie vai embassy.ireland@mfa.gov.lv

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 
rajonā. 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 koncerts 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!”– divva-

lodu 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 

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

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

www.km.gov.lv
1. jūlijs – Latvijas Okupācijas mūzeja 20. gadadienas svinības, 

Latviešu strēlnieku laukumā 1, no plkst. 16. Laipni aicināti visi 
muzeja atbalstītāji! Vairāk: pr.okupacijasmuzejs@omf.lv

Arvīds Lūsis pie savas mājas Skotijas pilsētiņā Eirā

Latvietis Arvīds Lūsis dzīvo 
Skotijas pilsētiņā Eirā (Ayr), un 
viņa māju grezno pašrocīgi ko -
kā izgrebta izkārtne ar mājas vār-
du – „Livonija”.  Šādas mājas  nav 
nevienam citam. Tuvākā apkārt-
nē tikai pa kādam latvietim, tā -
pēc pensionārs Arvīds Lūsis, pa -
dzirdējis, ka netālu strādā puisis 
no Latvijas, kādu dienu uzmek-
lēja viņu un par saprašanās zīmi 
sniedza pretī Brīvās Latvijas jau-
nāko numuru.  Ziņas par dzīvi 
Lat vijā šis sirmais kungs iegūstot 
no laikraksta, ko saņemot otrā 
dienā pēc iznākšanas.

Kad kopā ar dēlu Jāni apcie-
mojām Arvīdu un viņa dzīves-
biedri Trišu, nevarējām vien no  -
priecāties par latviskā stilā ie -
kārtoto māju, kuŗā tik daudz kas 
darināts saimnieka paša rokām. 
Lustra, galdiņi, plaukti, svečtuŗi 
stāsta par meistarīgu roku pras-
mi un uzticību latviskajiem or -
namientiem. 

Arvīds Lūsis cēlies Piebalgas 
pusē, viņa viesistabā goda vietā  
ir glezna ar Vecpiebalgas skatu.  
„Pagājušā gadsimta trīsdes mi ta-
jos gados dzīvojām Katrīnas pa -
gastā Vidzemē. Tur mans tēvs 
iekrita parādos, jo bija lētticīgi 
galvojis vekseļus kādam kaimi-
ņam. Galviniekam atņēma jaun-
saimniecību, pēc tam dzīvojām 
starp Katrīnu un Leimaņiem. 
Kad beidzamo reizi ar dēla ģime-
ni bijām Latvijā, viens paziņa iz -
vadāja mani pa jaunības vie  - 
tām,” atceras Arvīds.

Arvīda Lūša  jaunība iekrita 
kaŗa laikā, viņš ir piedzīvojis ie -
saukumu leģionā, gūsta gadu 
Beļģijā, vēlāk mācījies lauksaim-
niecības skolā Alterfrādē, Vācijā, 
izvēlēdamies būvniecības nozari. 
Pārbaudījuma darbam bijis uz  -
devums darināt ripzāģa rāmi – 
bez skrūvēm, tikai ar koka ta -
pām. Kad kapteinis Saulītis, kas 
vadījis apmācību, nācis pieņemt 
darbu, viņš uzmetis rāmim ska-
tenu un licis, lai nes to ārā no 
šķūnīša. Nācies meistardarbu 
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pirmo piedāvās, tur iešu. Pirmais 
piedāvājums bija uz lauksaim nie-
cību. Un šie darbi bija Sko tijā.” 

Atbraucējus nometināja Moh-
līnā, kādreizējā italiešu kaŗa gū s-
tekņu nometnē. Bet strādnieki 
bija vajadzīgi dažādās farmās. 
Arvīds nolika  šofeŗa eksāmenu 
un ar automašīnu katru dienu 
izvadāja darbā savus likteņ bied-
rus. „Man, vecam zaldātam, tas 
nenācās grūti, turklāt tolaik bija 
nopērkamas armijas kartes, ku -
ŗās labi pārredzams katrs ceļš, 
katra saimniecība.”  

Pēc četriem gadiem, kad lī -
gums bija beidzies,  katrs varēja 
doties, kurp vēlas. Arvīds strā-
dāja dārzniecībā, audzēja gur -
ķus, tur arī sastapa savu nāka - 
mo sievu. Toties citi latvieši pa -
mazām aizplūda uz  Angliju, kur 
bija lielākas izredzes atrast pie-
mērotu darbu.

dienu nodzīvo ar devīzi – neko 
nevajag nožēlot. Dēls Val dis 
strādā bankā Londonā, vi ņam 
savukārt ir dēls Arvīds. „Kad 
2001. gadā visi bijām Rīgā, maz-
dēlam bija tikai gadiņš. Uz  ve- 
dām viņu Pēteŗbaznīcas tornī, lai 
paskatās uz Rīgu.” Darbīgais se- 
niors kāri tveŗ jaunākās ziņas par 
dzīvi tēvzemē un pauž savu ie- 
skatu par tās norisēm, - dau dzām 
labējām polītiskajām par tijām 
būtu svētīgi saliedēties, lai lēmu-
mus parlamentā pieņemtu ar 
vairākumu. 

Latvija arī Skotijā  Arvīdam ir 
visapkārt. Viņa brālis kaŗa bei-
gās, iesaukts gaisa izpalīgos, gājis 
bojā Pārdaugavā, sargājot lidlau-
ku, un ir apglabāts Brāļu kapos. 
„Mēs arī ziedojām naudu kapa 
plāksnei. Kad bijām to apskatīt, 
mana sieva, nevienam nezinot, 
bija pacēlusi dažas ozolzīles no 

Šo uzrakstu pie mājas Arvīds Lūsis darinājis savām rokām

Radās iespēja par brīvu mācī-
ties kursos kādu profesiju, un 
darbīgais puisis izvēlējās virpo-
tāja amatu. Darbu viņš atrada 
kuģu būves rūpnīcā, kur pēc 
precīziem zīmējumiem vaja dzē -
ja izvirpot daždažādas detaļas.  
Kuģu būves rūpnīcā nostrādāti 
20 gadi, un droši vien joprojām 
pasaules jūrās peld kuģi ar Arvī-
da Lūša darinātajām detaļām.

Pēc gada Arvīdam būs de -
viņdesmit. Viņš vēl aizvien pats 
vada savu automašīnu un katru 

ozola, kas aug pie brāļa kapa. 
Tagad mūsu mājas pagalmā no 
tām izaudzis jau paliels ozoliņš.”

Savukārt mēs abi ar Jāni sa -
vam Eiras paziņam uzdāvinā -
jām tvar tu ar Ilmāra Dzeņa 
dziesmām. Bi ju jau atgriezusies 
Latvijā, kad saņēmu ziņu – Ar -
vīds Lūsis, braucot automašīnā, 
katru mīļu brīdi klausoties šīs 
dziesmas ar aizgrābtību, tās at -
gādinot dzimteni, par kuŗu 
jādomā ik dienu.

Zanda Roze

izjaukt pa daļām, jo pa šaurajām 
durtiņām to laukā nevarējuši da -
būt. 

Uz Skotiju Arvīds Lūsis pār-
cēlies 1947. gadā. „Es negribēju 
atstāt Eiropu, daudz labāk bija 
pazīstami vecā kontinenta ap -
stākļi. Pirms braucām, bija jā  pa-
raksta līgums uz četriem g a - 
diem – apņemamies strādāt dar-
bu, ko Lielbritanijā mums pie-
dāvās. Piedāvāja darbu ķieģeļu 
ceplī, tēraudlietuvēs un lauk-
saimniecībā. Biju izlēmis – ko 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 16) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Ledus. 4. Sabile. 
7. Baumas. 11. Atkal. 16. Skald-
ne. 17. Rampa. 18. Arkls. 19. Nī  -
kulis. 20. Tīne. 21. Adata. 22. 
Bakas. 23. Ērce. 26. Nost. 27. 
Valis. 28. Risks. 29. Emma. 37. 
Paipala. 38. Asari. 39. Abpus. 40. 
Izlutis. 41. Traps. 42. Aptēst. 43. 
Atrast. 44. Tūska.  

Stateniski.  1. Lāsot. 2. Diagno s- 
tika. 3. Sēde. 4. Stends. 5. Bi -  
rete. 6. Līme. 8. Alkt. 9. Masa. 10. 
Sāns. 11. Auka. 12. Kalorimetrs. 
13. Luste. 14. Pavasaris. 15. Ba -
ravikas. 24. Liesma. 25. Skriet. 
26. Nupat. 30. Ausma. 31. Lats. 
32. Vaba. 33. Rast. 34. Mats. 35. 
Spēt. 36. Ilgt.           

Ogrē  „gadsimta plūdi” sākās naktī uz 15. aprīli. Ogres upe ledus 
iešanas laikā izgāja no krastiem, applūdinot 110 privātmājas, dažu 
līdz pat jumtam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
glābēji palīdzēja iedzīvotājiem evakuēties. Tomēr kādā mājā tika 
atrasta jau noslīkusi 90 gadus veca sirmgalve. Ledus plūsma bija 
pārrāvusi divus aizsargdambjus – vienu pēc visām techniskajām 
prasībām cēlis AS Latvenergo. 16.aprīlī, iegrūstot dambim pie No   r-
upītes, kopā ar ledus gabaliem straumē tika ierauts Ogres novada 
domes priekšsēdis Edvīns Bartkevičs un domes saimniecības pārzi-
nis Jānis Žvīgurs, kas nogādāts slimnīcā. Drošības nolūkos Ogres 
pilsētā un Ogresgalā uz divām dienām bija atslēgta elektrība 426 
klientiem. Pilsētā rit aktīvs darbs, lai, uzbeŗot šķembas un akmeņus, 
nostiprinātu trešo dambi un novērstu turpmāku pilsētas applūšanu.

Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā le -
dus iešana Daugavā izraisījusi plašus plūdus, tā ka izveidojusies 
ārkārtas situācija. Pašvaldības vadība un speciālisti, kā arī glābēji 
strādā pastiprinātā režīmā, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem un 
mājlopiem.

Rēzeknē no krastiem izgājusi Rēzeknes upe, applūdinot lielās 
Austrumlatvijas koncertzāles jaunbūvi un apkārtējās privātmājas. 
Tuvākajā laikā ūdens līmenis diezin vai kritīsies, jo Lubānas ezerā 
ledus tikai pēdējās dienās ir sācis kust. Ja ūdens celsies vēl par  vie nu 
metru, tad koncertzāle un Jauniešu mākslas centrs „aizpeldēs”.

Daugavpilī 16.-17. maijā notiks Tūrisma konference, kuŗas mēr-
ķis ir pilnveidot tūrisma pakalpojumu kvalitāti, populārizēt kul-
tūrvēsturiskos objektus. Galvenie akcenti tiks likti uz Daugavpils 
sadraudzības pilsētām ārzemēs, uz cietoksni un Marka Rotko 
mākslas centru, kā arī uz tūristiem atvērto Skrošu rūpnīcu un Māla 
mākslas centru. 

Balvos viesojās ASV vēstniecības kultūras atašeja Kerija Spind-
lere-Ranta, vēstniecības preses un kultūras nodaļas kultūras pro-
grammu speciāliste Lauma Brūvele un apmaiņas programmu asi s-
tente Ingrīda Bodniece. Viesi tikās ar Balvu novada domes ad -
ministrācijas pārstāvjiem, apmeklēja kultūras iestādes un aprunājās  
ar to darbiniekiem, lai rastu pieturas punktus turpmākai sadarbībai.

Rēzeknē, pilsētas Kultūras un atpūtas parkā, 1. maijā notiks 
tradicionālais gadatirgus „Rasādu opluots 2013”, kuŗā varēs ie   gā-
dāties Latgalē izaudzētus dekorātīvo krūmu un ziedu stādus, amat-
niecības izstrādājumus un lauku labumus. Vienlaicīgi noritēs No -
darbinātības Valsts aģentūras Vakanču gadatirgus. Darba meklētā-
jiem un  uzņēmumu vadītājiem būs iespēja tikties klātienē. 

No 22. līdz 28. aprīlim Latvijā  notiks Bibliotēku nedēļa. Latvi -
jas Bibliotēkāru biedrība aicina visas bibliotēkas informēt par bib-
liotēku sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, rīkot daudz veidī-
gas izstādes un sarīkojumus, iesaistīt iedzīvotājus sadarbības pro-
jektu īstenošanā un radošās aktīvitātēs. 

Rēzeknē 4. maijā – LR Neatkarības atjaunošanas dienā notiks 
vairāki sarīkojumi. Diena sāksies ar ziedu nolikšanu pie pieminek -
ļa „Vienoti Latvijai” un pūtēju orķestŗa „Rīga” mūzicēšanu. Rēzek -
nes kultūras un atpūtas parkā visas dienas laikā būs izstādes, radošās 
darbnīcas, rotaļas bērniem, sportiskas rosības un koncerts. Latgales 
Kultūrvēstures mūzejā būs apskatāma Latvijas Mākslas akadēmi -      
jas Latgales filiāles studentu mazo tēlniecības formu un medaļu 
izstāde „Brīvība”. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

27. aprīlī visā Latvijā notiek 
Lielā talka ar vadmotīvu „Tīra 
Latvija sākas tavā galvā!”. Tās 
mērķis ir aicināt iedzīvotājus 
ne tikai sakopt apkārtni, bet    
arī savā ikdienas dzīvē ievērot 
principus, kas atbilst Lielās       
talkas galvenajam mērķim – 
līdz 2018. gadam, Latvijas 100. 
dzim  šanas dienai, padarīt mū -
su valsti par tīrāko un vislabāk 
sakopto vietu pasaules kartē. 
2013. gada Lielās talkas patrons 
ir Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš.

Idejas Lielā talka Latvijā autore 
ir rakstniece un publiciste Anna 
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no 
Igaunijas, kur apkārtējās vides 
sa  kopšanu visas valsts mērogā 
pir mo reizi rīkoja 2008. gada 3. 
maijā. Latvijā pirmā Lielā talka 
notika tā paša gada 13. septem-
b rī un pulcināja 50 000 talcinie -
kus 364 pašvaldībās. 

LIELĀ TALKA PLŪDU ĒNĀ
Šogad Lielās talkas patrons 

Lat vijas prezidents A. Bērziņš, 
tie koties ar talkas rīkotājiem, 
sacīja: “Man ir gandarījums, ka 
ar katru gadu Lielās talkas ku   s-
tības dalībnieku un atbalstītāju 
skaits aug, taču šogad būtu jā -
maina talkošanas kustības fo -
kuss, proti, nebūtu tikai jāvāc 
citu cilvēku atstātie atkritumi, 
bet sakoptajās vietās jārada jau -
na vide. Mani priecē šā gada Lie-
lās talkas sauklis: “Tīra Latvija 
sākas tavā galvā.” Tāpēc aicinu 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju rī -
ko ties atbilstoši talkas devīzei, 
rūpējoties par apkārtējo vidi un 
dzīves telpu visa gada gaŗumā.” 

Lielās talkas vadītāja Vita Jaun-
zeme informēja, ka sadarbībā ar 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
rīkotāju Rīga 2014 talkas laikā 
īpaša uzmanība tiks pievērsta Rī -
gas pagalmiem. 

Lielā talka notiek jau sesto rei-
zi, un tās uzmanība lielākoties 
tiks pievērsta ūdenim – upju un 
ezeru tīrībai, ekoloģijai. Jau 3. 
martā notika Lielās talkas rīko-
tāju un atbalstītāju rosinātā Lo -
jas upes sakopšanas talka ūdens-
tilpju sakopšanas programmas 
ietvaros. Tā ir viena no Lielās 
talkas apakšprogrammām. Sa -
kop šanas talkā Loja tika attīrīta 
no sakritušajiem kokiem, za -
riem un citiem aizsprostoju -
miem, kā arī citādi sakopta, lai 
upi padarītu pieejamāku ūdens-
tūristiem. Marta sākumā bija 

grūti prognozēt, ka ūdens pilnā 
mērā būs aktuāls 27. aprīļa talkā. 
Par to bija parūpējusies bargā 
ziema ar biezo sniega segu un 
aizsalušajām ūdenstilpēm, tāpēc 
sākotnēji 20. aprīlī paredzētā 
talka tika pārcelta uz 27.aprīli. 
Sniega un ledus kušana Latvijas 
lielākajās upēs – Daugavā, Lie l-
upē, Ventā, Gaujā un to pietekās 
izraisīja neparedzēti lielus pa   v a -
saŗa palus un plūdus Ogres no -
vadā, Daugavpils pilsētā un no -
vadā, Ilūkstes un Pļaviņu nova-
dā, arī citviet. 

18. aprīlī notika Daugavpils 
pilsētas, Daugavpils novada un 
Ilūkstes novada apvienotās civī-
lās aizsardzības komisijas sēde, 
kuŗā trīs pašvaldības pieņēma 
lēmumu sasaukt ārkārtas sēdes 
un pieprasīt Ministru kabine -
tam izsludināt ārkārtas situāciju 
Daugavpils pilsētas territorijā uz 
Daugavas upes un tās ūdens ba -
seina radīto plūdu periodu. Ār -
kārtas situāciju pavasaŗa plūdu 
radītajos draudos lūdza izsludi-
nāt arī Ogres novada un Pļaviņu 
novada pašvaldība, jo simtiem 
cilvēku bija nācies pamest ap -
plūdušās privātmājas, no ārpa-
saules atgrieztajām lauku saim-
niecībām pat tika atslēgta elek-
trība. Lielu ganāmpulku nācās 
slaukt ar rokām un pienu izliet 
grāvī, jo piena savākšanas auto-
mašīnas netika pāri pārplū du-
šajiem ceļiem. Applūdušas pļa -
vas un graudaugu tīrumi, tāpēc 

vajadzēs pārsēt ziemājus, bet 
vasarājus labi ja varēs sēt maija 
vidū. 

Ministru kabinets 19. aprīlī 
aizsardzības ministra Arta Pab ri-
ka (aizstāja Ministru preziden -
tu) vadībā slēgtā sēdē secināja, 
ka ārkārtas stāvokļa izsludināša-
na nav nepieciešama. No valdī-
bas tikai vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Ed -
munds Sprūdžs un iekšlietu mi -
nistrs Richards Kozlovskis bija 
klātienē iepazinušies ar reālo 
situāciju plūdu skartajās vietās. 

Šāds lēmums izraisīja lielu sa  šu-
tumu pilsētās un novados. Dau-
gavpils pilsētas domes priekš  sēde 
Žanna Kulakova secina: „Slikti,   
ka nav izsludināts ārkārtas stā-
voklis. Mums ir ļoti lieli zaudēju-
mi - applūduši tīrumi, ceļi, sabo-
jāta infrastruktūra, - viss būs 
jāatjauno. Noteikti nāksies pie-
prasīt līdzekļus valdībai, paši galā 

netiksim. Vajadzētu veidot Lat -
vijas mēroga komisiju, kuŗa turp-
māk koordinētu visas darbības, 
kas šobrīd notiek visai chaotiski. 
Piemēram, ledus tika spridzināts 
nesaskaņoti, un lielas jēgas no 
tādas rīcības nebija.” 

Pašvaldībām ārkārtas stāvoklis 
esot bijis nepieciešams, lai varētu 
izmantot līdzekļus ātriem iepir-
kumiem bez Publisko iepirkumu 
likuma piemērošanas.

Par turpmāko rīcību lēma 22. 
ap  rīlī Krizes vadības padomes sē  -
dē, un nolēma izsludināt ārkārtas 
situāciju Daugavpilī un Daugav-
pils novadā

Visā Latvijā lielo Latvijas upju 
apkaimi skāruši pavasaŗa pali. 
Tāpēc Lielās talka 27. aprīlī aizri-
tēs plūdu seku likvidēšanas dar -
bos – no mājām sūknēs ūdeni, 
izvāks bojo iedzīvi, sakops piedra-
zoto apkārtni.

Valija Berkina 

Līmeniski. 1. Atspirdzinošs 
dzēriens. 4. Titāns sengrieķu 
mī toloģijā. 6. Pilsēta Kanadā       
pie Ontario ezera. 7. Deduktīvs 
slēdziens loģikā. 8. Apdzīvota 
vieta Ķeguma novadā. 10. Ing-
veru dzimtas augs. 13. Vingro-
šanas figūra. 15. Magnētiskā lau-
ka intensitātes mērvienība. 17. 
Su  ņu šķirne. 19. Strinkšķināmais 
mūzikas instruments. 20. Raksts 
par tikko miruša cilvēka dzīvi     

un darbību. 22. Audums ar   
smalku plūksnu vienā pusē. 23. 
Iesaukas. 26. Neprecējusies grā-
fiene; grāfa meita. 29. Uzdevums, 
kas noteikti jāpaveic. 30. Ap -     
dzī vota vieta Madonas novadā. 
31. Tuvākā apkārtne. 32. Plaša,   
ar mežu neapaugusi territorija. 
33. Ventas pieteka. 34. Zied-
kopa. 

Stateniski. 1. Novada centrs 
Latvijā. 2. Kazrags. 3. Čemurziežu 

dzimtas augs. 4. Žāvēta vīnoga 
bez kauliņiem. 5. Graudzāļu 
dzimtas augs. 7. Skaists. 9. Franču 
gleznotājs (1780-1867). 11. 
Teātŗa izrāde, kuŗā tēlo ti kai ar 
kustībām un mīmiku. 12. Debesu 
ķermeņu pētnieks. 14. Asa, vir-
cota. 16. Īpašas kavale rijas daļas 
kaŗavīrs. 17. Spēļu kārts. 18. 
Piena produkts. 21. Atdarinājums. 
23. Poļu rakstnieks (1847-1912). 
24. Valsts Eiropā. 25. 1988. gada 
zemestrī cē nopostītā pilsēta 
Armēnijas ziemeļos. 26. Aparāts, 
kas rāda ģeografiskā vai 
magnētiskā me  ridiāna virzienu. 
27. Izstaro -šana. 28. Izmeklēta 
sabiedrība.
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ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu

tautas tērpu
brunču drēbes

no vairākiem novadiem
732-842-4867

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

BŪS LABA IESVĒTĪBU DĀVANA

Meklēju personas:
JĀŅA (dzim. 1912.g.) un AUSTRAS (dzim.1917.g.) PELŪDES 

(sportisti, tieslietu maģistri) MEITAS. Pēdējā dzīvesvieta 
ASV bijusi Mineapoles pilsētā, Minesotas pavalstī.

Lūdzu atsaucieties, ja ir zināma jebkāda informācija!
Ilgonis Ūdris, Basu 10-4, Rīga LV 1058

Tālr. +371 67623856, Tālr. +371 22446372

Latviešu skautu kustība

meklē
bijušos skautus un vadītājus vai viņu pēctečus,
kuri laikā no 1950. līdz 1957. gadam darbojās 

sekojošās skautu vienībās:

Staburaga (6.) Colorado Springs, CO
Sidrabenes (15.) Indianapolis, IN

Durbes (18.) Palo Alto, CA
Liepājas (30.) Lincoln, NB

Alauksta (32.) Rochester, NY
Usmas (33.) Portland, OR

Raktes (35.) Minneapolis, MN
Mežotnes (46.) Longview CA

Burtnieku (48.) Philadelphia, PA

Latviešu skautiem 2017. gadā būs 100 gadi kopš
Latvijā dibinājās pirmie skautu pulciņi.

Tiek gatavota fotogrāfiju grāmata par šo simtgadu 
darbību, un gribam ievietot visu,

ko varam atrast no skautu darbības.

Lūdzam sazināties ar 
vad. Intu Rupneru

83 Brook Run Lane, Stamford, CT 06905
telefons: 203 - 322-6428

e-pasts: irupners@optonline.net

PĀRDOD  EZERMALU  
BLAKUS  GAŖEZERAM

Izmēri: 175'x 90'x 158'x 142',
Sākot ar $169 000.

Informācijai zvanīt: 
269 244 5181, Andrejs

Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
un

www.brivalatvija.lv
Rietumeiropas 

latviešu laikrakstu
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Ar dziļu mīlestību paturēsim atmiņā par bagāto mūžu

DR. PAUL FELIX 
DZINTARS

Dzimis 1921. gada 29. maijā Madonā, Latvijā,
miris 2013. gada 27. martā Rapid City, South Dakota

ARIADNE, VIŅA DZĪVESBIEDRE 68 GADUS LAIMĪGĀ LAULĪBĀ
VIŅA DĒLI VALDIS, GUNARS, EGONS, VIKTORS AR ĢIMENĒM

UN PIEDERĪGIE VISĀ PLAŠAJĀ PASAULĒSkumsti pēc manis mazliet –
 bet ne pārāk ilgi.
Skumsti pēc manis –
 bet ļauj man iet.

S A R Ī K O J U M I
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 Labyrinth 
Choir koncerts: Seasons & 
Seasonings dziesmas par pavasari 
un humoristiska oratorija The 
Seasonings. Ieeja $ 20. Pen sio-
nāriem 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. 
cen tra vad. R. Jergensena, tālr.: 
720-484-9857. Piektdienās 19:00 
tiekas latviešu deju grupa. Piekt-
dienās 20:30 notiek koŗa dzie-
dātāju 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 cie-
tokšņa, Latviešu leģiona un kri-
tušo karavīru piemiņas sarī-
kojums. 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 sestdienas 
spēles, plkst. 18:00 draudzes sa -
biedrisko notikumu ēkā notiks 
saviesīgs vakars ar mūziku, va -
kariņām un atspirdzinājumiem. 
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. 7. maijā 
11:00 Filadelfijas pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas, kā arī Modris Mednis 
ar savu dzeju. Pie kafijas galda 
svinēsim dzimšanas dienas un...
viesi arvien laipni gaidīti!

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

GRANDRAPIDI (MI)
Grandrapidu Latviešu biedrība 

(504 Grand N.E.).
5. maijā 11:30 pavasara sarīko-

jums.
16. jūnijā 16:00 sarīkojums 

aizvesto piemiņai.
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 Prātiņa.

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut.draudzes nams 

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

25. un 26. maijā notiks 60. 
Latviešu sporta dienas, kuŗas 

rīko ALAs sporta nozare un 
Minesotas latviešu sporta kopa 
’’Starts’’. ASV meistarsacīkstes 
basketbolā, volejbolā un drau-
dzības spēle hokejā (ASV–Ka -
nada). Sarīkojumu vietas ir 
vēsturiskā Mineapoles rajonā. 
Sacensības notiks De La Salle 
skolā, uz Misisipi upes salas.
Satikšanās un apmešanās vieta ir 
Depot hotelī. Apbalvošanas va -
kars būs Ukranian Activity Center, 
tuvu upes krastmalai. Sīkāka in -
formācija sekos. Mājas lapa: 
www.asvmeistarsacikstes.com 

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org 
27. aprīlī Jonkeru bazn. (254 

Valentine Ln, Yonkers, NY) no -
tiks LELBA Austrumu apgabala 
Dāmu komiteju konference.

11. maijā 19:00 Salas bazn. 
zālē  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 iegādāties pie dur-
vīm izrādes vakarā no 18:00). 
Fil  ma ir angļu valodā (dublēta). 
RSVP: lūgums pieteikties līdz 10. 
maijam, rakstot uz epastu: may13@
latvia-newyork.org. Jautājumi 
par izrādi: 1-917-402-2853.

26. maijā 15:30 Katskiļu no -
metnē tūdaļ pēc Kapu svētkiem 
laipni aicinām apmeklēt Ņujorkas 
Latviešu Kora (ŅLK) Pavasaŗa 
koncertu. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, koris piedāvās uzkodas 
un atspirdzinājumus pirms kon-
certa, sākot no plkst. 15:00. Pie-
dalīsies viesu koŗi: Rīgas Biznesa 
skolas koris, montreāliešu Atbalss 
un vairāki dziedātāji no Toronto. 
Daļa no paredzētās programmas 
būs no Vispārējiem XXV Dziesmu 
svētkiem. Sagaidām pāri par 100 
dziedātāju! Rīgas Biznesa skolas 
koŗa diriģents: Gints Ceplenieks. 
Atbalss koŗa diriģents: Andrejs 
Vītols. ŅLK diriģenti: Andrejs 
Jansons, 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 studen  -
tiem $ 10.Lūdzu pieteikties lai-
cīgi uz vakariņām ($ 15). Sekos 
saviesīgs vakars.

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

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
Priedainē (1017 State Route 33 

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

apmeklēt LNO Ģildes pavasara 
labdarības koncertu Mans pē  dē-
jais tango ar mezzo soprānu Lailu 
Saliņu, akordeonistu Bill Schim-
mel un čellistu Lutz Rath. Kok-
teiļu stunda, uzkodas, klusā lote-
rija, saviesīgs vakars un citi pār-
steigumi. Šis nebūs tradicionāls 
koncerts! Ieejas maksa $ 30 ar 
iepriekšēju pieteikšanos. Lūdzu 
rezervēt galdu 8 personām. Pie 
durvīm ieejas maksa $ 35, jau-
nie šiem un studentiem $ 15. Info: 
tālr.: 732-610-8227 (Sarmīte)

Aizsaulē aizgājis brālis un tēvocis

JĀNIS LAIMDODS 
MELNBĀRDIS

Dzimis 1922. gada 31. jūlijā Latvijā,
miris 2013. gada 16. martā Toronto

Mūžīgā mierā aizgājusi

VILMA BARLOTS,
dzimusi TIKIŅŠ BERĶIS

Dzimusi 1918. gada 8. novembrī Latvijā,
mirusi 2013. gada 13. aprīlī Vermontā

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu mīļā
māmiņa, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa

VALIJA ZENTA KRŪMIŅŠ
Dzimusi 1913. gada 1. oktobrī Sniķerē, Latvijā,

mirusi 2013. gada 20. aprīlī Stokholmā, Zviedrijā

Atmiņā turēs
BRĀLIS DAILIS AR SIEVU JUNE

UN BĒRNIEM LINDA, ROBERTS, LISA
BRĀĻU BĒRNI IVARS UN PAMELA,

BRANTS UN VALERIJA

Mīļā atmiņā paturēs
KRUSTDĒLS AR ĢIMENI

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
PĒTERIS UN MĀRA, MAIRA UN HANS

MAZMEITAS KATRINA, MARIE, LISA, MĀRĪT
MAZMAZBĒRNI ELINA, LUDVIGS, ALICE, ALVIN,

LUCAS, LOVE, ALBERT, OLLE, AGNES
KRUSTMEITA MUDĪTE AR VĪRU HENRIK

UN MEITĀM VERONIKA UN JOHANNA
KRASTU ĢIM. UN DĀBOLIŅU ĢIM., ASV UN KANĀDĀ

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē.
Kurzemniece man solīja
Sav` meitiņu malējiņu.

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava mīļā sirds.

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet.
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Mūžībā aizgājis mūsu Fil!

IMANTS SPALIS
Dzimis 1922. gada 28. septembrī Jelgavā,

miris 2013. gada 15. aprīlī Rolling Meadows, Illinois

Mūsu loceklis

Fil! ARTURS
PORMALS, Fr. Liv!

Dzimis 1926. gada 25. novembrī Jaunjelgavā, Latvijā,
miris 2013. gada 3. aprīlī Čikāgā, IL

FIL!
ARTURS

PORMALS
25.XI 1926 – 3.IV 2013

Brālēns un radinieks

VILNIS VIESTURS 
OZOLIŅŠ

Dzimis 1928. gada 15. decembrī Kaugurmuižā, Latvijā,
miris 2013. gada 10. aprīlī Park Ridge, Illinois

Sērās pieminot
TERVETIAS FILISTRU BIEDRĪBAS KOPA ĀRZEMĒS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORORĀCIJU KOPA

Sēro
FRATERNITAS LIVONICA

SAIME LATVIJĀ & ĀRZEMĒS

Sirsnībā piemin
IVARS UN INRA ANTENS

PAULIS, MARCIA UN MIĶELIS ANTENS
ĒRIKS UN DEBORAH ANTENS

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Dziļās sērās
BRĀLIS SAŠA AR ĢIMENI KALIFORNIJĀ

SIEVA IVETA CĒSĪS
MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI IGAUNIJĀ UN LUKSEMBURGĀ

Mūžībā aizgājis

IGORS GRAPS-GRĀFS
Čellists, dirģents, skolotājs

Dzimis 1925. gada 3. septembrī Liepājā,
miris 2013. gada 18. martā Cēsīs

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 na-

vas latviešu kluba gadskārtējais 
pavasaŗa sarīkojums. Sākums ar 
kokteiļa stundu. Programmu iz -
pildīs Detroitas ansamblis ’’Birze’’. 
Sekos bufete un mūzika. Pieteik-
ties 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 pieteikšanās 
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, Seat-
tle, WA 98125), tālr.: 206-362-
9894, Info: www.seattlelatvian-
center.com 

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.

7. maijā 10:00 biedrības valdes 
sēde.

21. maijā 13:00 videoizrāde – 
R. Blaumaņa luga‘’Trīnes grēki’’ 
Valmieras teātra iestudējumā. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums, sākot 
ar $ 3.00.

VISKONSĪNA 
Jauku iesvētību dāvanu piedāvā 

mūsu rotaslietu meistari Krikis 
Jewelers, P.O. Box 180230, Dela-
field, WI. Tālr.: 262-593-2503, 
e-pasts: parsla2krikisjewelry.com 
http://www.krikisjewelry.com/

VAŠINGTONA
9. maijā plkst. 19.00 – “Dream 

Team 1935” (“Sapņu komanda 
1935”) filmas pirmizrāde. Rīko 
LR vēstniecība ASV (Avalon 
Theater, 5612 Connecticut Ave. 
NW, Washington D.C. 20015). 
Filma ir angļu valodā (dublēta). 
Pieteikties rakstot uz: rsvp.em -
bassy.usa@mfa.gov.lv. Facebook/
Dreamteam1935, www.dream-
team1935.com

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. Lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 28. aprīlī 
11:00 dievk. ar dievg. Sv. Jura 
dienas iezīme. Māc. Jogita Ma -
zura. Info: trimdasdraudze@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 Liel-
dienu laika 5. Svētd. dievk., seko 
kafija. 12. maijā 14:00 Lieldienu 
laika 7. svētd. – Ģimenes dienas 
dievk., seko kafija. 26. maijā 
14:00 Trīsvienības svētku dievk., 
seko kafija. 

• Lankasterā: Mt. Calvary Lut-

heran Church (308 East Peters-
burg Rd., Lititz,Lancaster, PA 
17543). 19. maijā 15:00 Vasar-
svētki – Svētā Gara svētki –  Ģi  -
menes 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 Linden 
Place, Cresco, PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@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 mā -
 cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godina, tālr.: 720-484-9857. 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.:(30623 W. Twelve Mile 

Road, Farmington Hills, MI). 
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 Va   sar-
svētku dievk.. 26. maijā 10:00 
Trīsvienības svētku dievk. ar 
dievg., pēc dievk. Svētdienas sko-
las nodarbība. Draudzes māc. 
Aija Greiema (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. 
Lauderdale, FL). 17. novembrī 
14:00 dievk., pēc tam kafijas 
galds. 29. decembrī 14:00 dievk., 
pēc tam kafijas galds. Informāc.: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 28. aprīlī 
11:00 laju vadīts Lieldienu laika 
5. svētd. dievk., sekos dr. piln-
sapulce 12:15. 5.maijā 11:00 
Lield. laika 6. svētd. dievk. ar 
dievg., prāv. Kārlis Žols.12. maijā 
11:00 Lield. laika 7. svētd. dievk., 
māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: (100 Rock-
view 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.lat-
vianluthchurchphila.org 28. ap  -
rīlī 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 – pusdienas. 26. 
maijā ’’Memorial Day’’ nogale- 
dievk. nenotiks. 2. jūnijā 11:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu, sekos 
pikniks. 9. jūnijā 11:00 dievk.. 

16. jūnijā 11:00 Tautas sēru die-
nas 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., sekos filma un groziņu 
cienasts. 12. maijā 10:00 Ģimenes 
dienas dievk.. 19. maijā 10:00 
Vasarsvētki (kristības un iesvē-
tības). Inf. e-pasts: lejins@att.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave-
nue, 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. 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). 4. maijā 11:00 ģimenes 
dienas dievk.. Māc. Daina Salnīte. 
19. maijā 12:15 Vasarsvētku dievk. 
ar dievg.. Diakons Indriķis Ka -
ņeps. 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. Zusēviča, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 25. aprīlī 11:00 Bībeles 
stunda, kuŗu vadīs viesis Daniēls 
Godiņš. No 26. – 28. aprīlim 
Celsmes dienas! Lektors būs 
Rīgas ev. lut. Jēzus draudzes Alfa 
kursa vadītājs Daniēls Godiņš. 
28. aprīlī 10:00 Lieldienu laika 
piektā svētd., Celsmes dienu iet-
varos dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Sprediķos Denveras draudzes 
māc. Helēne Godiņa. Sekos 
sadraudzība Daniēla Godiņa iz -
kārtojumā. 5. maijā 10:00 dievk. 
un sadraudzība. 11. maijā 12:00-
15:00 pavasaŗa tirdziņš. 12. maijā 
10:00 Ģimenes dienas dievk. ar 
Sv.vakarēdienu un sadraudzību. 
16. maijā 11:00 Bībeles stunda. 
19. maijā 10:00 Vasarsvētku 
dievk. un sadraudzība. 26. maijā 
10:00 Trīsvienības dievk. ar Sv. 
vakarēdienu un sadraudzību. 2. 
jūnijā 10:00 dievk. ar sadraudzību, 
filma Tēvreize par latv. lut. bazn. 
vēsturi.9. jūnijā 10:00 dievk. ar 
māc. Daga Demandta ievešanu 

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

2013. gada Celsmes dienas! 
Tās notiks no 26. līdz 28. 
aprīlim. Lektors būs Rīgas ev. 
lut. Jēzus draudzes Alfa kursu 
vadītājs Daniēls Godiņš. Būs 

aizraujošas uzrunas visām pa  au-
dzēm, sadraudzība un diskusijas. 
28. aprīļa dievk. sprediķos Den-
veras dr. Jaunā mācītāja Helēne 
Godiņa.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Īstbransvikā (12 
Gates Ave, East Brunswick) 28. 
aprīlī 13:30 dievk.. Māc. I. Puš-
mucāne-Kineiko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com

Un jauks bij’ ceļš,
Ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...
(Nikolajs Kalniņš)

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis.
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Bostonas maratona dalībnieks 
Andis Vītoliņš

Cilvēki dodas 5 km garā skrējiena 
“Skrienam Bostonai” distancē...

S P O R T S

Latvietis skrēja 
Bostonas maratonā...
Bostonā notikušais maratons 

uzskatāmi apliecina – terrorakti 
publiskos sarīkojumos ir pārāk 
viegli iespējami, telefonintervijā 
ar TVNET atzina viens no tra-
ģisko sacensību dalībniekiem lat  -
vietis Andis Vītoliņš, kas dzīvo 
ASV. Valmierietis ar skriešanu no -
darbojas jau ilgāku laiku. Brīdī, 
kad netālu no finiša līnijas no -
grandis sprādziens, nogalinot trīs un 
ievainojot vēl vairāk nekā 160 cil-
 vēkus, viņš bija beidzis sacen sī bas 
un mērojis ceļu mājup ar auto.

„Man piezvanīja paziņa, pie kā 
biju pavadījis iepriekšējo nakti 

Latviešu golfa 
sacīkstes 2013. 
gadā Amerikā 

un Latvijā
Kā tas jau parasts, arī šogad 

golfa sezonu atklāsim ar Čikāgas 
LHHC turnīru 4. maijā. Tam 
sekos Detroitas turnīrs 18. un 19. 
maijā. Pilnīgs sezonas spēļu sa -
raksts ievietots raksta beigās.

Jauns sarīkojums šogad pare-
dzēts Rīgā Dziesmu un deju 
svētku laikā – notiks draudzības 
spēles starp ārzemju latviešiem 
un vietējiem golferiem. Ideju par 
šādām sacensībām izteica Trīs 
Zvaigzņu spēļu dalībnieki. Spēles 
notiek katru trešo gadu volejbolā 
un basketbolā.

Golfa spēles Rīgā  notiks 2. jū -
lijā, OZO laukumā. Informāciju 
par OZO un citiem laukumiem 
Latvijā var apskatīt www.golfs.lv. 
Šo sarīkojumu atbalsta ALAs 
sporta nozare un Golfa federācija 
Latvijā. Interesenti var pieteikties 
pie Andra Līzenberga, (dris.li -
zen bergs@gmail.com) vai šī rak-
sta autora. Galīgais spēļu formāts 
tiks noteikts vēlāk, kad būs zi -
nāms dalībnieku skaits un spēju 

līmenis. Katrā ziņā būs iespēja 
arī spēlēt līdzi neformāli un 
piedalīties kopējā sabiedriskā 
vakarā OZO kluba telpās. Golfa 
nūjas (vāles) var īrēt uz vietas, 
bet pārējo ekipāžu ir ieteicams 
ņemt līdzi, jo Latvijā viss maksā 
gandrīz divas reizes vairāk nekā 
ASV.

ASV latviešu golfa 
turnīri 2013. gadā
Pirmais šī gada latviešu golfa 

turnīrs – 11. Latvian Happy Hour 
Club (LHHC) Open notiks Či -
kāgā 4. maijā, Balmoral Woods 
laukumā Andŗa Velkmes vadībā 
(312) 203-8441. Jāpiesakās ar 
e-pastu: andrisvelkme@hotmail.
com pirms 20. aprīļa.

Sekos Detroitas 24. atklātās lat-
viešu golfa sacīkstes ar ASV 
Kausa izcīņu un korporāciju 
golfa sacensībām Detroitā 18. 
un 19. maijā – Toms Brože (419) 
882-1965, broze@buckeye-ex -
press.  com;DLGA mājaslapa www.
LatvianGolf.com 

V. Kores piemiņas turnīrs (Jāņu 
dienas Scramble) Gaŗezerā 22. 
jūnijā – Miķelis Kore, (269) 244-
5031, mkore@adelphia.net, un 

Modris Krautmanis, (269) 372-
2783, kmanismo@sbcglobal.net 

44. Ziemeļamerikas meistar-
sacīkstes Grandrapidos 13. un 
14. jūlijā – Jānis Daukšs (616) 
874-9634, daukss@sbcglobal.net 

32. Gaŗezera golfa sabraukums 
3. augustā – Svens Kīns (312) 
755-5603; skins@cookassociates.
com

Vidējo valstu meistarsacīkstes 
Klīvlandē 17. un 18. augustā – 
Pēteris Grava (440) 552-4949; 
Jānis Eglītis (440) 391-9577, vai 
janiscle@aol.com  

Sietlas latviešu 12. golfa sacen-
sības 7. septembrī – Rolands 
Abermanis (425) 398-9145, 
letinsh.rol@frontier.com   

16. Lansingas LHH golfa sa -
braukums 14. septembrī – Ligita 
Ķepītis (517) 930-9131, ligita@
voyager.net

Par Labor Day sabraukumu 
Garezerā un Čikāgas LHHC Fall 
Classic turnīru oktobrī sazināties 
ar Aldi Strīpnieku, astripnieks@
gmail.com

Jānis Priede,
ALAs Sporta nozares

golfa referents
(847) 869-3110

jplaides@msn.com 

Ziemeļamerikas 
latviešu un golfa 

kluba Viesturi
kausa izcīņa

Golfa spēlētāji un spēlētājas 
tiek aicināti pieteikt savu dalību 
pirmajai Ziemeļamerikas latviešu 
un golfa kluba Viesturi biedru 
golfa kausa izcīņai. Sacensību 
mērķis: sportiskā un latviskā 
gaisotnē veicināt personisko kon-
taktu izveidi starp tautiešiem – 
golfa spēlētājiem Ziemeļamerikā 
un Latvijā. Sacensības notiks 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku 2013. laikā – 
ceturtdien, 5. jūlijā pulksten 11 
Latvijas pirmajā golfa laukumā 
Viesturi – Jaunmārupē, Mārupes 
novadā. Sacensību dalībniekam 
jābūt Latvijas Republikas pil-
sonim vai latviešu izcelsmes (vis-
maz viens no vecākiem ir lat-
vietis), vai jāprot latviešu valoda 
(vismaz sarunu līmenī). Sacen-

sību formāts: Stableford; dāmas, 
kungi, seniori – atsevišķās gru-
pās; HCP neierobežots; 18 bedres 
– iespējams dažiem tikai 9 bed-
rītes. Dalības maksa: Green fee un 
dalības maksa – atbilstoši kluba 
biedru statusam. Ziemeļ amerikas 
spēlētāji tiek pielīdzināti Viesturu 
kluba biedru statusam. Green fee 
– 15.– LVL, dalības maksa 8.– LVL. 
Pusdienas kluba telpās – „19. bed-
rīte” iekļautas cenā. Pusdienas no -
drošina Golfa laukuma Viesturi 
restorāns – krogs „Vecmeita ar 
kaķi”. Ap  bal vošana: apbalvo 1.-3. 
vietu katrā grupā; balvas no  dro-
šina Golfa klubs Viesturi. Pie  teik-
šanās: pie  teikties elektroniski vai 
pa telefonu līdz 14. maijam. Ja 
nepie ciešams nomas inventārs – 
iepriekš pieteikties. 

Ar cieņu golfa kluba Viesturi 
prezidents Gunārs Pīlādzis. 

Kontakti: Ģirts Rēvalds – Golfa 
kluba Viesturi viceprezidents, 
e-pasts: revalds_g@inbox.lv; mo -
bilais tālrunis: +371 29215682. 
Vispārēja informācija par golfa 
laukumu Viesturi un atrašanās 
vietu: www.golfsviesturi.lv; www.
golfacademy.lv (Ģirts Rēvalds, 
golfa klubs Viesturi)

pirms maratona, un prasīja, vai 
viss kārtībā. Teicu, ka esmu jau 
ārpus Bostonas,” atcerējās Vīto-
liņš. „Kad uzzināju, kas noticis, 
man palika visai grūti ap sirdi. 
Tas varēja notikt ar jebkuru, kas 
tur skrēja. Arī ar mani.”

Apmeklējot klātienē Nacionālās 
basketbola asociācijas vai Nacio-

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Ņudžersijas 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.latvianme-
morialpark.org 8. jūnijā pare-
dzēts skolas izlaidums Priedainē 
(New Jersey Latvian Society, Rt. 
33, Howell Township, NJ). Go -
dātie Baznīcas Ziņu lasītāji! Baz-
nīcas Ziņu 2013.g. maija numurs 
ir iznācis. Saite uz jauno numuru: 
http://www.nydraudze.org/
docs/403/2013/BZ13-03a.pdf 
Saite uz iepriekšējiem numuriem: 
http://baznīcasziņas.nydraudze.org

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester, 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). 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 apmeklēt 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. Zols. Info: www.
Ivnc. org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 

-3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
28. aprīlī 10:30 dievk., seko 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 

• 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 Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. Biedrības namā 28.aprīlī 
11:00 Bībeles stunda. Baznīcā 5. 
maijā 14:00 dievk.. Biedrības 
namā 12. maijā 11:00 Ģimenes 
dienas svētbrīdis.

• Toronto – Sv. Andreja latv. 
ev. lut. bazn.: (383 Jarvis Street, 
Toronto, Ontario M5B 2C7 
Canada). Info: http://www.stan-
drewslatvian.org, tālr.:416-924-
1563. 27. aprīlī Namturības ko -
mitejas rīkotās pārsteigumu va -
kariņas! 28. aprīlī 11:00 dievk. 
latviešu val. Ar dievg.. Vadīs prāv. 
emer. Ivars Gaide. Māc. Ilzes 
prombūtnes laikā līdz 30. apr. 
lūdzam kontaktēt ar māc. Krist-
bergu vai Gaidi. May 5th 9:00-
11:00 Classy Brunch organized 

by the Aid to Latvia committee, 
11:00 Worship for all genera-
tions, in both languages. Please 
note: all services in English are 
with Holy Communion! 

It’s Camp Sidrabene’s 60th 
Anniversary(1953- 2013) and 
kids age 15 and under are invited 
to design an anniversary camp 
crest. The winning design will be 
printed on the camp T-shirts. 
Designs must be submitted for 
judging by May 1st, 2013. No late 
designs will be accepted. A prize 
will be awarded. ENTRY FORM 
available at the church or at 
http://www.standrewslatvian.
org/sidrabene 

Sidrabenes 60 g. (1953-2013) 
jubilejā bērni līdz 15 g. vecumam 
ir aicināti izveidot nometnes 
jubilejas ’’logo’’. Izraudzīto ’’logo’’ 
lietosim uz nometnes T-krekliem. 
Zīmējumi jāiesniedz līdz 2013.g. 
1. maijam. Vēlāk iesūtītie zīmē-
jumi netiks pieņemti.Par vis-
labāko ’’logo’’ – godalga. KON-
KURSA ANKETE pieejama baz-
nīcā vai šeit: http://www.stan-
drewslatvian.org/sidrabene 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 

dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-

3121). Svētdienās 9:15 Latviešu 
skola , 10:00 Zaķīši , 11:00 dievk.. 
Kafijas galds. Grāmatu galds. 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. Atzīmēšanai 
kalendāros – 4. maijā utenis. 
10.,11.,12. maijā draudzes dievk. 
notiks Catoctin kalnos, nomet-
nes ietvaros. Visi mīļi aicināti! 
19. maijā Vasarsvētki/ Latviešu 
skolas mācību gada noslēgums. 
Māc. prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. Baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org 

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
līdz piektdienai uz e-pastu: 
rasma@laiks.us 

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

nālās hokeja līgas spēles, Vītoliņš 
pārliecinājies, ka tur drošības or   ga-
 nizācija ir līmenī, taču ir kri  tisks 
pret šāda veida sacensībām, no  rā -
dot, ka „jebkuŗu bumbu var aiz -
nest uz jebkurieni”. Šis gadī jums 
kārtējo reizi apliecina, ka drošībai 
publiskos sarīkojumos jāpievērš 
īpaši stingra uzmanība. Tas ir tāds 
kā 11. septembŗa at  kārto jums, ti -
kai šoreiz vērsts pret sportistiem.”

Notikušais terrora akts gan nav 
mainījis attieksmi pret skriešanu. 
Vītoliņš, kuŗš piedalījies trijos 
Ņujorkas, divos Bostonas mara-
tonos, kā arī daudzos pusmara-
tonos, apliecina, ka sacensībās (vēl 
viena viņa aizraušanās ir orien tē-
šanās) plāno startēt arī turpmāk.

Skrējiens Mežaparkā 
„Skrie nam Bostonai”
Mežaparkā 16. aprīlī notika at -

balsta skrējiens “Skrienam Bos-
tonai”. Tajā tika pieminēti traģis-
kajā Bostonas maratonā bojā gā -
jušie un cietušie skrējēji un ska-
tītāji. Skrējiens iesākās ar klusuma 
brīdi, un vēlāk tā dalībnieki veica 
5 km gaŗu distanci.

Viens no Nordea Rīgas mara-
tona rīkotājiem Aigars Nords 
sa runā ar plašsaziņas līdzekļiem 
sacīja, ka sprādzieni Bostonas  
maratona finiša zonā liks ieviest 
stingrākus drošības pasākumus 
19. maija sacensībās Rīgā. “Bos-
tonā notikušais ir nožēlojams un 

bezjēdzīgs terrora akts, kas no -
teik ti ietekmēs visus pasaulē lie-
lākos maratonus. Protams, arī mū -
sējo. Domāsim, kā uzlabot dro-
šību, taču pārspīlēti pasākumi nav 
gaidāmi, jo Latvija neietilpst glo-
 bālo terroristu redzeslokā,” sacīja 
Nords.

P. Karlsons


