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No 3. līdz 5. maijam Sietlas 
pilsētā, Vašingtonas pavalstī, no -
tika Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) kongress. Rīkotāji bija 
Sietlas un tās apkārtnes latvieši 
– Latviešu biedrība Vašingtonas 
štatā. Kongresa Rīcības komiteju 
vadīja Sarmīte Davidsone. Kon-
gresā piedalījās 75 delegāti, pār-
stāvot 40 ASV latviešu biedrības, 

Sietlā veiksmīgi norit Amerikas latviešu apvienības 62. kongress
draudzes un citas organizācijas.

Dienu pirms kongresa, 2. maijā, 
notika labi apmeklēts ASV sa -
biedrisko organizāciju pieredzes 
apmaiņas seminārs, kur tika pār  ru-
 nāti jautājumi par biedru piesais ti, 
sarīkojumu rīkošanu, fi  nan cēm un 
komunikāciju tīkla veidošanu.

Šogad ar savu klātbūtni kon-
gresu pagodināja Latvijas vēst-

nieks ASV Andris Razāns, Vašing-
tonas universitātes Baltiešu stu -
diju programmas vadītājs Dr. 
Guntis Šmidchens un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents 
Dr. Ojārs Spārītis.

Organizāciju pārstāvji debatēs 
un pārrunās ievērojamu uzma-
nību pievērsa Latvijas Pilsonības 
likuma grozījumiem, kas jau dau  -

4. maijā  notika Saeimas svinīgā 
sēde, kuŗā uzrunu teica Saeimas 
priekšsēde Solvita Āboltiņa (Vie-
 notība).

Pirms 23 gadiem ārkārtīgi sa -
režģītā polītiskajā situācijā Aug-
stākā padome pieņēma Neat ka-
rības deklarāciju, ar kuŗu atjau-
noja Latviju kā neatkarīgu, de -
mokratisku valsti, atgādināja Sa -
eimas priekšsēde, uzsveŗot, ka 
starp deputātiem, kuŗi nobalsoja 
par deklarācijas pieņemšanu, bi  jis 
arī Imants Ziedonis. Viņš 3. maijā  
būtu svinējis astoņdesmito dzim-

Turēt dzīvus
neatkarības atgūšanas ideālus

šanas dienu.
„Latvija – demokratiska valsts 

balstās uz noteiktām pamat vēr-
tībām, kuŗas atspoguļojas gan 
simbolos, kāds ir 4. maijs, gan 
mūsu vēstures skaidrojumos un 
laikabiedru atmiņās. Mūsu spē-
kos ir kopt mūsu atmiņu polītiku 
un turēt dzīvus neatkarības at -
gūšanas ideālus. Tie ir bijuši un no 
jauna var kļūt par tautu vieno-
tājiem un attīstību virzītājiem spē -
kiem,” uzsvēra Saeimas priekšsēde.

Sēdē bija aicināti piedalīties arī 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 

Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. No labās: Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis, Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēde 
Solvita Āboltiņa, Satversmes tiesas priekšsēdis Gunārs Kūtris

dzus mēnešus pēc likuma atvēr-
šanas vēl tiek apspriesti Latvijas 
Republikas Saeimā, un izteica at -
balstu Latvijas uzņemšanai Eko-
nomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas valstu savienībā 
(OECD).

Darba grupu ietvarā tika ap -
spriesti būtiskākie jautājumi iz -
glītības, kultūras, sporta, finanču, 
informācijas un sadarbības ar 
Latviju nozarēs. 

ALAs rezolūcijas šogad par 
svarīgākajiem uzdevumiem iz  vir-
zīja Latvijas pārstāvēšanu ASV un 
Eiropas augstākajās pārvaldes 
institūcijās, Amerikas latviešu 
skolu darbības uzlabošanu, pie -
vēršot uzmanību informācijas 
izplatīšanai, jaunu ģimeņu pie-
saistei, skolotāju un vecāku atbal-
stam un mācību materiālu iz  strā-
dei, ALAs sporta nozares sadar-
bību ar ALJA (Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienība), ALAs no -
zares „Sadarbība ar Latviju” trīs 
„Drošā tilta” palīdzības program mu 
turpināšanu, otro Trimdas lat  vie šu 
archīvu un materiālās kultūras 
konferences programmas izveidi 
un ALAs valdes atbalstu kultūras 
nozares projektam „Latviešu tau-
tas deju vadītāju meistarklases”. 

Pateicība un atzinība tika iz -
teikta Apvienoto baltiešu komi-
tejai (JBANC) un Amerikas bal-
tiešu brīvības līgai (BAFL) par 
tautas vietnieknama pārstāvja 
Adam Schiff no Kalifornijas pie-
saistei par Baltic Caucus līdz-
priekšsēdi ASV kongresā un Mi -
nistru prezidentam Valdim Dom-
 brovskim par Latvijas Valsts Mi -
nistru kabineta lēmumu piešķirt 
līdzekļus Ls 334 000 apmērā dia-
sporas atbalstam, kā arī ALAs in -
formācijas nozarei par ALAs mā -
jas lapas uzlabošanu, infogram-
mu modernizēšanu un sociālo 
saziņas līdzekļu Facebook un 
Twitter mērķtiecīgu izmantošanu 
aizvadītajā gadā.

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) ir centrālā organizācija, 
kas pārstāv un vieno ap 100 000 
latviešu visā Amerikā. ALA ar 
vairāk nekā 160 dažādām latviešu 
organizācijām (biedrības, baz nī-
cas un kultūras organizācijas) un 
gandrīz 6000 biedriem no visām 
pavalstīm ir lielākā latviešu or -
ganizācija ārpus Latvijas.

(Par ALAs kongresu tuvāk la -
sīsiet „Laika” nākamajā numurā.)

Marta Mannenbacha

eksprezidenti, Ministru kabineta 
locekļi, Augstākās padomes de -
putāti, kuŗi savulaik balsoja par 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu, ārvalstu diplomā-
tiskais korpuss Latvijā un starp-
tautisko organizāciju pārstāvību 
vadītāji Latvijā. Pēc sēdēs notika 
tradicionālā fotografēšanās un 
ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa.

Par godu 4. maijam organizētos 
sporta un kultūras sarīkojumus  
Rīgā apmeklēja vairāk nekā 120 000 
iedzīvotāju. Uz svinībām 11. no -
vembŗa krastmalā visas dienas 
gaŗumā bija pulcējušies 25 000 
iedzīvotāju, kas piedalījās Pa  va-
saŗa sporta festivālā. Otrajās lie lās 
virves vilkšanas sacensībās šogad 
uzvarēja Daugavas kreisais krasts. 
Notika svētku lielkoncerts „Sa  mīļo 
Latviju jeb pavasarīgs dzimšanas 
dienas ceļojums”. Vairāk nekā 35 000 
iedzīvotāju un pilsētas viesu ap  -
meklēja atjaunoto Ziemeļblāzmas 
pili un tās parku. Vairāk nekā 
5000 interesentu piedalījās fizis kās 
nodarbēs jaunizveidotajā Lucav-
salas aktīvās atpūtas parkā. Valsts 
svētku svinētājus Rīga uzņēma arī 
Daugavas promenādē Ķengaragā, 
uz AB dambja un vairākās vietās 
Rīgas apkaimē.
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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
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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
Kāpēc

es negribu eiro?
Varētu domāt, ka nav jau tik 

svarīgi, kā sauc naudu, ko mēs 
ikdienā lietojam: par latiem, 
eiro, dolariem, rubļiem, mar-
kām, tugrikiem vai kā citādi. 
Un tomēr tas tā  nav. Pamēģi-
niet ASV pavalstniekam ieskaid-
rot, ka laiks būtu viņa dolarus 
pārvērst par juaņiem, pateikt 
zviedram, dānim vai holandie-
tim, ka viņu nacionālo valūtu 
laiks pagājis, un sagaidiet tādu 
sašutuma vētru, kādu pasaule 
vēl nav pieredzējusi. Pat Krie-
vijā, kur visi svarīgākie darījumi 
tiek pārrēķināti ASV dolaros 
jeb „baksos”, pamēģiniet tikai 
ķerties klāt viņu rublim, un lai 
Dievs jums ir žēlīgs! Taču mūsu 
valdība par katru cenu grib 
atteikties no mūsu nacionālās 
valūtas – lata kaut kāda īster-
miņa izdevīguma dēļ. 

Ir jau tiesa, mūsu Latvijas 
Banka latu tik cieši piesaistījusi 
eiro, ka tam „vai elpu žņaudz 
ciet”. Ļaujot savulaik ārzemju 
bankām izsniegt vietējos ilgter-
miņa kreditus ne tikai latos, bet 
galvenokārt eiro, ir maksimāli 
ierobežotas Latvijas Bankas ie -
spējas ar nacionālās valūtas 
kursa piesaisti ārvalstu valūtām 
rēgulēt tautsaimniecības attīs-
tību. Un tomēr mana vēlēšanās 
saglabāt latu nebūt nav radusies 
tikai nostalģisku atmiņu un 
patriotisku jūtu dēļ. 

Pirmkārt, Latvijas Bankai to -
mēr vēl ir iespēja krizes situācijā 
pieņemt patstāvīgus lēmumus. 
Līdz ar pāreju uz eiro šīs iespējas 
nebūs. Naudas polītiku diktēs 
Eiropas banka Frankfurtē, un 
ne jau nu Latvijas un citu mazu 
valstiņu intereses būs noteico-
šās tajā.

Otrkārt, Latvijas lats ir (vai 
vismaz skaitās, ka ir) nodrošināts 
ar Latvijas zeltu un drošiem 
aktīviem. Eiro, cik zināms, šāda 
nodrošinājuma nav, – tas balstās 
tikai uz dažu lielvalstu vieno-
šanos. Un, cik var spriest pēc 
ziņām plašsaziņas līdzekļos, 
Eiropas banka aizdevumu iz -

sniegšanai bankrotējošām val-
stīm pašlaik emitē tādus eiro 
miljardus, ka man rodas šaubas, 
vai drīz mēs atkal nepiedzīvosim 
valūtas krizi un hiperinflāciju. 

Un, treškārt, manā ieskatā 
pakāpeniska pārintegrēšanās 
Eiropas Savienībā jeb nākotnē 
Eiropas Savienotajās Valstīs ilg-
termiņā apdraud pašas Latvijas 
valsts pastāvēšanu. Nosaukums 
jau varbūt paliks; arī Padomju 
Savienībā Latvijas PSR skaitījās 
patstāvīga republika, tikai ar to 
patstāvību bija, kā jau nu bija. 
Vai tad Eiropas Savienotajās 
Valstīs vai Eiropas Federācijā 
(nav svarīgi, kā to sauks), būs 
citādi? Domāju, ka ne!

Un tāpēc manā ieskatā  mūsu 
valdības finanču polītika ir 
tuvredzīga, mūsu valsts brutāla 
iesaiste eirozonā, nerēķinoties 
ar tautas vairākuma negātīvo 
nostāju, ir noziedzīga, un īster-
miņa ieguvumi no tās neatsveŗ 
iespējamos gan polītiskos, gan 
financiālos zaudējumus tālākā 
nākotnē.

E. V. Upelnieks

Mans viedoklis
Laika/BL  27. aprīļa numurā 

ievietotais mācītāja Oļģerta 
Cakara raksts par vārdiem 
“laimīgs” un/vai “svētīts” Jaunās 
Derības jaunajā tulkojumā 
pamudināja mani paust savu 
subjektīvo viedokli. Kā zināms, 
neesmu kristietis, taču, kopš 
1972. gada dzīvodams Svētajā 
zemē, dziļi izjūtu senebrēju va -
lodas garu un jūdu lūgsnu 
semantiku. Par grieķu “kainos” 
neesmu tiesīgs spriest, taču 
esmu dziļi pārliecināts, ka 
minētajos tekstos īsti vietā ir 
tikai tas senebrēju vārds, kas 
atbilst angļu “blessed” jeb lat-
viešu “svētīts” (ne “svētīgs” un 
ne “svētlaimīgs”), proti – 
BARUKH, daudzskaitlī BRUK-
HIM. Jēzum sarunu valoda bija 
aramiešu, bet savus sprediķus, 
bieži citējot Veco Derību, teica 
senebrēju valodā, kuŗa ivrita 
veidolā kļuvusi par Izraēlas 
nacionālo valodu. Svētīts (bles-

sed) ir tas, kam dota Dieva 
svētība. Ja dažos angliskos 
tulkojumos pavīd vārds “for-
tunate”, tad tas manā izpratnē 
skan gaužām prozaiski, neie-
deras teksta „garā”. Ja lasām 
“brukhim” – “svētīti”, šie Kalna 
sprediķa teikumi uzreiz atbilst 
tā laikmeta un tās zemes 
patībai.

Franks Gordons

Meklē stipendijai
25. latviešu studentu

Kentas valsts universitāte 
meklē 25. latviešu izcelsmes 
studentu, kam varetu piešķirt 
Latviešu stipendiju. Tā ir $2000 
mācību gadā, un tiek izmaksāti 
$1000 katru semestri.

Pašreizējais stipendijas sa   ņē-
mējs Eduards Tērauds ir 24., 
kas šo stipendiju ir saņēmis 
kopš tās dibināšanas 1980. gadā. 
Pēc skaita 23. bija volejboliste 
Zane Malaševska, kuŗa, no  bei-
dzot tikai pirmo gadu, aizlidoja 
atpakaļ uz Latviju un pašreiz 
strādā Vecrīgas franču resto-
rānā par apkalpes pārraudzi. 
Otra volejboliste Līva Brīvule, 
pēc skaita 22., pabeidza univer-
sitāti ar bakalaura gradu un ir 
jau strādājusi par volejbola 
apmacītāju akadēmiskā līmenī. 
Maija vidū viņa ciemosies Klīv-
landē kopā ar savu māti no 
Latvijas, lai mātei divas nedēļas 
parādītu Ameriku.

Tuvāka informācija par visu 
augšminēto iegūstama pa tāl-
runi (330)-467-1232 vai e-pastu 
dvkukainis@aol.com. no Vil-
māra Kukaiņa, kuŗš jau 33 ga -
dus ir bijis universitātes apstip-
rināts, bet ne atalgots Latviešu 
programmas koordinātors. 

Latviešu un Dr. Viktoras 
Stankus administrētai Lietu-
viešu stipendijai līdzekļus ie -
gūst galvenokārt no organizā -
ciju, uzņēmēju un individuā -
liem ziedojumiem, kā arī no 
augļus nesošiem noguldī ju-
miem. Šinī semestrī jau dāsni 
$500 ir ziedojusi Latviešu Klīv-
landes kreditsabiedrība, bet 
katra pa $100 – DV apvienība 
Klīvlande, Latviešu biedrība, kā 
arī Rasma Dinberga. Katrs, kas 
ziedo vismaz $100, iegūst tie-
sības līdzrunāt stipendijas 
koordinācijas procesā.

V. Kukainis

Bostonas maratonā manas 
māsīcas Ritas Zvers meita Ariana 
Hilborna, kas uzaugusi Milvokos, 
ieguva 22. vietu starp sievietēm.

Eriks Petrovskis
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Tikšanās laikā Bostonas Trimdas draudzes baznīcā, no kreisās: šā 
raksta autors Ivars Galiņš, Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna

Vija Celmiņa. Zīmējums

Vija Celmiņa

Necerēti liels skaits bostoniešu 
bija ieradies uz Latviskā Man-
tojuma fonda rīkoto tikšanos ar 
laikraksta Laiks izdevēju Daci 
Rudzīti un redaktori Ligitu 
Kovtunu.

Tikšanās notika Trimdas drau-
dzes baznīcā, jo sarīkojuma zālē 
notika skautu un gaidu Sv. Juŗa 
dienas svinības.

Izdevēja sevi iepazīstināja kā 
„ieprecētu Rudzīti”. Viņa avīzi 
man  tojusi no sava vīra Lotāra 
Rudzīša. Lotāra nopietnās sli-
mības pēc viņa darbu vadību 
bijusi spiesta uzņemties septiņus 
gadus pirms vīra aiziešanas mū -
žībā. Uz Daci Rudzīti varētu 
at tiecināt latviešu teicienu, ka 
darbs māca darītāju, jo pirms 
tam par avīzes izdošanu nav 
daudz interesējusies. Viņa norā-
dīja, ka avīzes abonentu skaits 
strauji slīd uz leju. Caurmēra la -
sītāja vecums ir tuvu 80 gadiem. 
Ja agrāk, laikam ritot, avīzes 
abonēšanu pārņēma ģimene vai 
mantinieki, tad tagad pēcnieki 
abonēšanu nereti pārtrauc, jo 
paši nerunā latviski, citreiz pat 
pieprasot atmaksu par nesaņem-
tiem numuriem.

Vai nu tā bija baznīca, vai Dr. 
Ingridas Gutbergas atskaņotā 

PAR LAIKU
NĀKAMĀ LAIKĀ
Laika izdevēja un redaktore

viesojās Bostonā
niece Ināra Suuberga pasniedza 
rožu buķetes, un Dzidra Knechta 
bija sarūpējusi cienastu.

Avīzes Laiks īpašniece un iz -
devēja Dace Rudzīte nav cilvēks, 
kas mīl fotografēties, runāt par 
sevi vai apmesties privātās mājās. 
Nesniedz arī intervijas.

Par privilēģiju jāuzskata rak-
stītāja iespēja ieklausīties Daces 
stāstā, kas saistīts ar avīzi.

Lotārs Rudzītis no sava tēva 
Helmara avīzi un izdevniecību 
nematoja. Tēvs viņam to pārdeva 
un ne tikai par vienu dolaru, kā 
tas palaikam notiek ģimenēs. 
Avīzes un izdevniecības ziedu 
laiki jau bija beigušies. Peļņa ar -
vien samazinājās.

Kad bija pienācis Daces laiks, 
runa bija par izdzīvošanu, lai gan 
netrūka to, kas teica, lai viņa „pa -
grābjot sauju no Rudzīšu naudas 
maisiem”.

No sarunas izrietēja, ka avīze 
Laiks nekļūs par Daces Rudzītes 
labdarības objektu. Viņai ir divi 
dēli, divas meitas, trīs diždēli un 
trīs dižmeitas.

Ir tikai viens atrisinājums 
avīzes pastāvēšanai – jauni abo-
nenti. Katram Laika lasītājam 
būs kāds radinieks vai paziņa, 
kas varētu atļauties avīzes pa  sū-

ērģeļu prelūde, sarunām un 
stāstījumiem piemita atklātība, 
vienkāršums un sirsnība. Redak-
tore Ligita Kovtuna, stāstot par 
pieredzi Bostonas Latviešu sko-
las bērnudārza klasē, pat neslēpa 
aizkustinājuma asaras.

Abām viešņām LMF priekš-

tināšanu un arī pats no tā iegūtu. 
Lai cik patīkama bija bostoniešu 
tikšanās ar Rīgas un Ņujorkas 
viešņām, avīzes tālākai pastā vē-
šanai ar skaistiem ziediem un 
vārdiem vien nepietiks.

Ivars Galiņš

Piepulcēsim jaunus „Laika” lasītājus!
Ir skaidri zināms, ka mūsu avīze pastāvēs vien tad, ja būs pietiekami daudz tās
abonentu. Nav arī noslēpums, ka abonentu skaits no gada gadā sarūk –
to rāda sēru ziņas avīzes slejās.

Aicinām jūs, cienījamais abonent, uzrunāt kādu savu draugu vai paziņu, kuŗš
vismaz 6 mēnešus nav pasūtinājis „Laiku”, un aiciniet kopā ar Jums to 
abonēt par maksu $119.00 dolaru katram jeb $238.00 dolaru abiem kopā!
Izdevīgi un lietderīgi!

Mans abonements
Vārds, uzvārds __________________________________________________
Adrese ________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Mana drauga abonements
Vārds, uzvārds __________________________________________________
Adrese ________________________________________________________
______________________________________________________________

Čeks rakstāms uz “Latvian Newspaper Laiks, Inc.” vārda
un nosūtāms: Latvian Newspaper Laiks, Inc.

596 Middlesex Ave, Metuchen, NJ 08840
____________________________________________________________________________________________________________________

Kupons derīgs tikai līdz 2013. gada 23. jūnijam.
Šī akcija darbojas tikai ASV

____________________________________________________________________________________________________________________

Nākamajā 2014. gadā Rīgai 
piekritis gods būt par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu. Jau il -
gāku laiku radošo darbinieku 
prāti aizņemti ar idejām, kā šai 
laikā mūsu galvaspilsētas un 

Rīgā nākamgad būs Vijas Celmiņas 
darbu izstāde
atrodamas ziņas par aktuālām 
kultūras norisēm valstī, uz  sva  ru 
liekot uz Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas notikumiem.

Plānoto kultūras sarīkojumu 
piedāvājumā īpašu interesi saista 

valsts unikālitāti parādīt pa -
saulei un apzināties pašiem. 
Tagad nākusi klajā 2014. gada 
sarīkojumu programma, sācis 
darboties informātīvais tīmekļa 
portāls  www.riga2014.org, kuŗā 

2014. gadā no 11. aprīļa 
līdz 22. jūnijam būs 
izstāde „Vija Celmiņa. Darbi”. 

Vija Celmiņa ir dzimusi 
Latvijā, bet plašā pasaulē pa -
zīstama kā amerikāņu māk-
sliniece. Viņas darbi kopš pa -
gājušā gadsimta 60. gadiem 
atrodas visnozīmīgākajās  mūs-
dienu mākslas kollekcijās pa -
saulē. Tostarp Mūsdienu māk-
slas mūzejā Ņujorkā, Vitnija 
Mākslas mūzejā, Mētropolī  -
tēna mākslas mūzejā, Pompidū 
mākslas centrā Ņujorkā, Teita 
galerijā Londonā u.c.

Topošās izstādes kurātore 
Elita Ansone raksta:

„Mēs esam lepni, ka varēsim 
parādīt Vijas Celmiņas darbus 
Rīgā – ap četrdesmit viņas gra -
fikas, ogles un grafīta zīmē-
jumus, gleznas un dažus objek-
tus, kas nāks no Modernās 
mākslas mūzeja Ņujorkā, Na -
cionālās mākslas galerijas Va -
šingtonā, Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja kollekcijas, kā 
arī Vijas Celmiņas mākslas 
darbu kollekcijas un citām 
mākslas kollekcijām”.

solījums – Rīgā būs 
skatāmi Latvijā dzi  mu-
šās mākslinieces Vijas 
Celmiņas darbi. Māk-
slas mūzejā Rīgas birža 
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Diriģente Gunta Plostniece vada Filadelfijas latviešu kamerkori
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(Turpināts 5. lpp,)

Dace Aperāne

Uz divām dienām 13. un 14. 
aprīlī latviešu mūziķi un garīgās 
mūzikas cienītāji no ASV Aus-
trumkrasta un Vidienes, Kanadas 
un Latvijas sapulcējās kuplā 
skaitā XIV Ērģeļu dienās, kuŗas 
notika Sv. Jāņa draudzes baznīcā 
Filadelfijas priekšpilsētā (New-

XIV ZIEMEĻAMERIKAS ĒRĢEĻU DIENAS FILADELFIJĀ
IEDVESMO UN SAPULCINA TAUTIEŠUS NO ASV, KANADAS UN LATVIJAS

Gaide (Kanada), Dr. Ingrīda 
Gutberga (ASV), Dāvids Heinze 
(ASV) un Sv. Jāņa draudzes ēr -
ģelniece Mudīte Streipa-Pizzini. 
Piedalījās 10 dziedātāji un in -
strumentālisti – Linda Aļļe-
Murphy (čells, ASV), Ivars Gaide 
(tenors, Kanada), Laila Ganserta 
(flauta, ASV), Iveta Ivansone 
(soprāns, ASV/Latvija), Guna 

Atklāšanas koncerta beigās Dr. 
I. Gutberga aizkustinoši inter-
pretēja savu meistarīgo pārlikumu 
ērģelēm no Jāņa Mediņa “Ārijas”.

Otrajā koncertā, kas notika 
13. aprīļa pēcpusdienā Sv. Jāņa 
draudzes dievnamā, soprāns 
Iveta Ivansone liriski dzidri 
nodziedāja G. Hendeļa “Ombre 
ma fu”, Viktora Baštika “Cik tālu 
sniedz skati” un A. Malotes 
“Mūsu tēvs” Mudītes Streipas-
Pizzini pavadījumā. Tenors Ivars 
Gaide nodziedāja divas dziesmas 
no Romualda Jermaka kantātes 
“Paceliet sirdis” – “Laiks apstājies” 
un “Lūk, dzimtenes takas”, piepil-
dot tās ar maigumu un smalk-
jūtību. I. Gaide ir minētās kan-
tātes teksta autors; šo skaņdarbu 
pirmatskaņoja pagājušos Ka  na-
das dziesmu svētkos Hamiltonā. 
Ērģelnieks Dāvids Heinze sajūs-
mināja klausītājus ar spilgto 
interpretāciju L. Vjernes opusā 
“Tokāta si bemol minorā”. Kon-
certu noslēdza soprāns Gunta 
Plostniece, izjusti un niansēti 
dziedādāma A. Dvoržāka “23. 
Psalmu”, Viktora Baštika “Vien-
tu ļais koks” no kantātes “Drau dze” 
un Lolitas Ritmanes melodisko 
“Mans Dievs, Tev pateicos”.

Trešais “Viesu mākslinieku” 
koncerts notika 13. aprīļa vakarā 
amerikāņu Sv. Lūkasa ev. lut. 

skaits latviešu un amerikāņu 
klausītāju. Vairāki apmeklētāji 
bija atbraukuši no Ņujorkas, 
Ņudžersijas un Vašingtonas.

Ceturtais koncerts 14. aprīļa 
rītā, notika reizē ar dievkalpoju-
mu, kuŗā piedalījās garīdznieki 
māc. Ieva Dzelzgalve ar Ievad-
vārdiem un Svētīšanu, prāv. 
Anita Vārsberga-Pāže ar Garīgu 
ievadu un mācītājs Uldis Ukstiņš 
no Baptista draudzes ar Lūgšanu. 
Koncerta sākumā Dr. I. Gutberga 
svinīgi nospēlēja amerikāņu 
kom ponista S. Veslija “Korāļa 
dziesmu”. Dr. A. Gaides ērģelspēle 

šanu”, pēc kuŗas sekoja Pēteŗa 
Vaska “Vakara mūzika” saksofo-
nista Arta Sīmaņa un ērģelnieces 
Kristīnes Adamaites atska ņo ju-
mā. Dāvids Heinze klausītājus 
iepriecināja ar mūsdienu ame-
rikāņu komponista Dāna Perna 
kompozicijas „Tricentenial Two-
step for Benjamin Franklin”, 
pirmatskaņojumu, kas izskanēja 
raitā tempā.

Pēc daudzveidīgas mūzicēšanas 
dievkalpojums beidzās ar Dr. I. 
Gutbergas degsmīgi spēlēto Al -
frēda Kalniņa “Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils”; kājās piecēlušies, 
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Ivars Gaide un Dr. Ingrīda Gutberga

13. aprīļa koncerta dalībnieki, no kreisās: Ivars Gaide, Dr. Anita Gaide, Gunta Plostniece, Iveta 
Ivansone, Mudīte Streipa-Pizzini, Dāvids Heinze

town Square). Saulainā 13. aprīļa 
rītā Sv. Jāņa draudzes īpašums ar 
krāšņiem narcišu, ķiršu un citiem 
pavasaŗa ziediem, atgādināja bo -
tānisku dārzu. Ienākot dievnamā, 
varēja apbrīnot skaistos altāŗa 
ziedu sakārtojumus, kā arī rīta 
saulē mirdzošās vitrāžas. Sv. Jāņa 
draudzes Rīcības komiteja ar tās 
rosīgo vadītāju Māru Buku sa  gai-
dīja Ērģeļu dienu apmeklētājus 
un mūziķus, apveltīja tos ar Ēr  -
ģeļu dienu vadoņiem un vārda 
kartītēm. Vadonī bija lasāmi ap -
sveikuma raksti, Andras Zvār -
gules apraksts par Sv. Jāņa drau-
dzes 120 pastāvēšanas gadiem, 
ērģelnieku biografijas un Ērģeļu 
dienu norise. Visu Ērģeļu dienu 
laikā čaklie un izpalīdzīgie Rī -
cības komitejas locekļi bija re -
dzami nemitīgā darbošanās vir-
pulī virtuvē, pie reģistrēšanas 
galda, izdalot programmas. Pa -
teicoties viņu sirsnībai un vies-
mīlībai, ikviens dalībnieks jutās 
kā mājās. Pateicoties saimniecēm, 
kas strādāja Rutas Ores vadībā, 
Ērģeļu dienu apmeklētāji un 
dalībnieki tika pacienāti ar brī-
nišķīgām maltītēm.

Ērģeļu dienās notika četri kon-
certi,  kuŗos mūzicēja 16 mūziķi no 
ASV, Kanadas un Latvijas. To -
starp bija 5 ērģelnieki – Kris tīne 
Adamaite (Latvija), Dr. Anita 

Pantele (soprāns/vijole, ASV), 
Gunta Plostniece (soprāns/di -
riģente, ASV), Artis Sīmanis (alta 
saksofons, Latvija), Aija Tighe 
(vijole, ASV), Augustins Tighe 
(vijole, ASV), Kirils Tighe (vijole, 
ASV), Una Tone (vijole, ASV).

Noslēguma koncertā piedalījās 
arī Filadelfijas latviešu koncert-
koris 20 dziedātāju sastāvā, ko 
diriģēja Gunta Plostniece. Latvie -
šu Kultūras biedrības TILTS 
Mūzikas nozare un LEĢA bija 
aicinājusi Kristīni Adamaiti un 
Arti Sīmani piedalīties Ērģeļu 
dienās, kā arī abiem māk sli nie-
kiem izkārtojusi koncerttūri 
piecās pilsētās (Ņujorkā, Vašing-
tonā, Mineapolē, Klīvlandē un 
Toronto).

Atklāšanas koncertu 13. aprīļa 
rītā Sv. Jāņa draudzes dievnamā 
ievadīja Dr. Ingrīda Gutberga, 
atskaņodama Jāņa Mediņa vie-
nīgo ērģelēm komponēto darbu – 
“Variācijas par Alfrēda Kalniņa 
temu”. Čelliste Linda Aļļe-
Murphy izteiksmīgi un ar siltu 
toni spēlēja J. S. Bacha “Adagio” 
un Silēzijas tautasdziesmas mel-
diju “Pestītāj Jēzu” ar Mudīti 
Streipu-Pizzini pie ērģelēm. Jau-
nais latviešu ērģeļu virtuozs 
Dāvids Heinze dinamiski izteik-
smīgi spēlēja J. S. Bacha Tokātu 
un fūgu Fa mažorā (BWV 540).

baznīcā, netālu no Sv. Jāņa baz-
nīcas. Greznajā un akustiski 
dzidrajā baznīcā mūzicēja ērģel-
nieces Kristīne Adamaite un Dr. 
Anita Gaide, ērģelnieks Dāvids 
Heinze, vijolniece Una Tone un 
saksofonists Artis Sīmanis. Pro-
grammā tika atskaņoti mūsdienu 
latviešu komponistu – U. Prau-
liņa, A. Stepiņa, A. Kalēja un E. 
Ešenvalda darbi, kā arī ukraiņu 
komponistes G. Grigorjevas, ka -
nadiešu G. Beila un Tālivalža 
Ķeniņa opusi.

Koncertu apmeklēja ievērojāms 

uzbūra impresionistiskas skaņu 
ainavas Romualda Jermaka tē -
lainā opusā “Aglona”. Klausītāji 
ar lielu uzmanību klausījās Hel  -
mera Pavasaŗa “Meditāciju”, ku -
ŗas plašās frazes ar dziedošu toni 
un dziļu izjūtu spēlēja vijolniece 
Una Tone, Dr. A. Gaides eleganti 
reģistrētā erģeļu pavadījumā. Dr. 
A. Gaide izcēla ritmiskos un 
dinamiskos kontrastus kanadiešu 
komponista M. Šebāna “Ievadā 
un Korālī” no viņa Svītas ērģelēm. 
Soprāns Iveta Ivansone skaisti 
nodziedāja Viktora Baštika “Lūg-

klausītāji nodziedāja minēto 
korāli.  Pēc dievkalpojuma Ērģeļu 
dienu apmeklētāji, kuŗu skaitā 
bija daudz vašingtoniešu, kas bija 
noīrējuši speciālu autobusu, lai 
atbrauktu uz Filadelfiju, atvadījās 
pie skaisti klātiem un ar ziediem 
izpušķotiem pusdienu galdiem.

Bez koncertiem, notika arī čet-
ras lekcijas. Pirmo – “Baznīcas 
korālis” lasīja ASV Ērģeļu dienu 
“sirds un dvēsele” Dr. Ingrīda 
Gutberga. Dr. I. Gutberga pie-
dāvāja arī otru lekciju “Ērģeles – 
visu instrumentu karaliene”. 
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atbalstīt LEGAs mērķus un ēr -
ģelnieku piedalīšanos turpmākās 
Ērģeļu dienās. Visi bija vienās 
domās, ka Svētā Jāņa draudzes 
rīcības komiteja bija veikusi izcilu 
darbu, organizējot XIV Ērģeļu 
dienas. Pilnsapulces dalībnieki 
izlēma norunāt tikšanos rudenī, 
lai turpinātu iesāktās pārrunas 
par nākamajām Ērģeļu dienām 
un LEGAs turpmāko darbību.

Koncertos un lekcijās dzirdētie 
skaņdarbi patiesi atspoguļoja un 
aicināja klausītājus iejusties Ēr -
ģeļu dienas temā “Ērģeles – dvē -
seles skaņas”. Vairāki klausītāji 
izteicās, ka šajās Ērģeļu dienās 
viņi izjutuši īpašu garīgu staro-
jumu gan no mūzikas, gan no 
mūziķiem un arī no klausītājiem. 
Šķiet, ka šo garīgo dimensiju ļoti 
veicināja mācītājas Ievas Dzelz-
galves ievadvārdi Ērģeļu dienu 
atklāšanā, kad viņa mudināja 
visus izjust Dieva klātbūtni ik  -
vienā koncertā un sadraudzības 
reizē. Var tikai priecāties par 
Filadelfijā pavadītām XIV Ērģeļu 
dienām, kuŗas apliecināja to, ka 
latviešu garīgas mūzikas vērtības 
ir arvien dzīvas latviešu sabiedrībā 
ārpus Latvijas un ka ar vairāku 
organizāciju morālo un financiālo 
atbalstu ir iespējams sarīkot 
vē rienīgu kultūrālu notikumu 
Ziemeļamerikā, kuŗā iesaistās ne 
tikai vietējie mūziķi un intere-
senti, bet arī viesmākslinieki no 
citām Ziemeļamerikas pilsētām 
un Latvijas. Bija prieks, ka uz 
Filadelfiju bija atbraukusi Vija 
Zuntaka-Bērziņa, PBLA Kultūras 
fonda priekšniece, lai apsveiktu 
dalībniekus un apmeklētu visu 

Artis Sīmanis – saksofonists Sv. Jāņa draudzes dievnamā
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(Turpināts no 4. lpp.)

(Ojārs Celle) Gadskārtējais 
Ērika Raistera piemiņas balvas 
pasniegšanas sarīkojums, kas 
šogad notika 20. aprīlī Priedainē, 
ir jau kļuvis par tradiciju, ko 
katru pavasari apmeklē šī fonda 
uzticamie līdzdarbinieki un li  te-
rātūras cienītāji.

Ē. RAISTERA PIEMIŅAS FONDA
2013. GADA LAUREĀTE VITA GAIĶE

Fonds darbojas jau 43 gadus un 
savā gaŗajā darbības laikā ir dau-
 dzinājis un sargājis dzejnieka, žur -
nālista un ilggadīgā Laika līdz-
redaktora Ērika Raistera dzīvi, 
darbu un spilgto personību. Ēriks 
Raisters dzimis 1905. gadā Ran kā. 
Kaut dzejoļus publicējis jau kopš 

1924. gada, viņš studē 
pavisam „sauso” taut-
saimniecību, studijas 
beidzot 1932. gadā, 
līdztekus strādādams 
Latvijas Pastā. Sas-
limis ar „žurnālista 
bacili” (kā to vēlāk 
raksturoja kollēga, 
Laika redaktors Kār-
lis Rabācs), 1936. ga  dā 
Raisters pāriet strādāt 
laikraksta Rīts redak-
cijā. Parallēli šiem 
darbiem viņš turpina 
dzejot. Iznāk dzejoļu 
krājumi „Man” (1931) 
un „Plosti” (1937). 
Ievērību viņš izpelnās 
kā viens no rosī gā-
kajiem mākslinieku 
biedrības „Zaļā vār -
na” locekļiem. Savas 
jautrās iedabas dēļ 

viņu uzlūkoja par biedrības „sirdi 
un dvēseli”.

Raisters turpina dzejot un strā-
 dāt žurnālistikā trimdā, kur 1950. 
gadā iznāk krājums „Es un mans 
laiks”. Tajā pašā gadā, pēc iera-
šanās ASV viņš uzsāk žur nālista 
un līdzredaktora darbu Ņujorkā 
Laika redakcijā, kur turpina strā-
dāt līdz sava mūža galam.

Pēc Ē. Raistera agrās aiziešanas 
no dzīves 1967. gadā kollēgas, 
cienītāji un draugi nolēma viņa 
piemiņai dibināt fondu, kuŗa 
uzdevums būs izraudzīt un 
godalgot ik gadu kādu latviešu 
kultūras izcilnieku. Šo tradiciju 
ĒRPF iesāka 1975. gadā. Pirmais 
laureāts bija toreiz Zviedrijā 
dzīvojošais publicists un vēstur-
nieks Uldis Ģērmanis. Nākamajos 
gados viņam sekoja rakstnieki, 
dzejnieki, žurnālisti un kultūras 
darbinieki, no kuŗiem daži bija 
arī ieradušies uz šī gada svinībām. 
Fonda īstais dzinējspēks ir priekš-
sēde Eleonora Šturma, šā vakara 
galvenā vadītāja un runātāja.

Par Fonda sazaroto devumu 
runāja dzejniece Rita Gāle. Viņa 
apliecināja, ka pati bijusi vien-
tulīgs bērns, daudz skatījusies 
spogulī. Par šādu spoguli uz pa -
sauli varot dēvēt arī laikrakstu 
Latvija Amerikā, kuŗas galvenajai 
redaktorei šogad tiek pasniegta 
balva.

Balvu laureātei Vitai Gaiķei E. 
Šturma aicināja pasniegt valdes 
vienīgo vīrieti, gleznotāju un 
dzej nieku Voldemāru Avenu.

Laureāte, pateicoties Fondam 
par atzinību, sacīja, ka šī balva 
viņai ir ļoti nozīmīga. Tā palīdz 
saprast, cik ilgus gadus latvieši 
šeit izcīnījuši grūto pastāvības un 
latvietības darbu. Viņa ieradusies 
Kanadā no Latvijas 1999. gadā, 
sākusi salicējas darbu avīzē Lat-
vija Amerikā, mācījusies un 
au gusi līdzi ar laikrakstu, pakā-
peniski pārņemdama grūtāku un 

atbildīgāku darbu. Žurnālistes  
un redakcijas darbā viņas galvenā 
izglītotāja bijusi toreizējā redak-
tore Ingrīda Vīksna. Avīzes ziedu 
laiki jau pagājuši, lasītāju skaits 
samazinājies. „Mūs atbalsta Dau-
gavas Vanagi un citi, bet nezinām, 
cik ilgi vēl turēsimies,” teica jaunā 
Latvija Amerikā galvenā redak-
tore. Interesanti, ka viņas oriģi-
nālā akadēmiskā izglītība Latvijā 
nav bijusi saistīta ar žurnālistiku 
un redakcijas darbu. Šis „bacilis” 
pielipis tikai šajā krastā. Blakus 
avīžu darbam Gaiķe ir arī Jaunās 
Gaitas līdzstrādniece, viņa palīdz 
sagatavot Latvijas grāmatu apska-
tus. Viņa Jaunā Gaitā publicējusi 
arī apceres. Vita apbrīno lielo 
darbu, ko daudzus gadus šī izde-
vuma sagatavošanā iegulda Rolfs 
Ekmanis ar saviem līdzstrād-
niekiem. Viņa izteica apbrīnu 
par latviešu sabiedrības spējām 
nākamajās paaudzēs ieaudzināt 
latvietību. „Jūs varat par to būt 
ļoti, ļoti lepni.” Šādas pienākuma 
sajūtas pret latvietību tā nejūtot 
tauta Latvijā, nejutusi arī to viņa 
pati, pirms nonākusi svešajā 
pusē. Vita Gaiķe izteica cerību, 
ka šī sabiedrība vēl kādu laiku 
spēs audzināt pēcnācējus par 
latviešiem.

Laureāti apsveica Fonda valdes 
locekle un laikraksta Laiks iz -
devēja Dace Rudzīte, novēlot V. 
Gaiķei ilgu un ražīgu kalpošanu 
rakstītajam vārdam.

Apbalvošanai sekojošā kon-
certdaļā dzirdējām čellisti Lindu 
Aļļi un Guntu Plostnieci pie 

klavierēm. Johanna Sebastiana 
Bacha klasiski skanīgajam 
„Adagio” ievadam sekoja Pēteŗa 
Vaska laikmetīgais skaņdarbs 
„Grāmata”. Tam sagatavojoties, 
čelliste izklāja uz diviem nošu 
statīviem trīs kopā salīmētus 
nošu lapu „dvieļus”, tad nosēdās 
aiz tiem ar savu instrumentu. 
Pub lika sasprindzināti sekoja 
vir tuozajam grūtā skaņdarba at -
skaņojumam, kuŗā kakafoniski 
modernās, trauksmainās mūzi-
kas skaņas, kas atgādināja liel-
pilsētas trokšņaino nemieru, 
mijās ar klusākām, harmonis-
kām nianšu spēlēm, ko brīžam 
papildināja mūzicētājas vokālais 
sniegums. Aļļe ar sarežģīto kom-
poziciju un nošu „dvieļiem” tika 
galā bez kādām grūtībām, izpel-
noties par šo priekšnesumu 
vētrainus aplausus. Abas māksli-
nieces koncertu turpināja ar K. 
Sensansa „Allegro Appasionato” 
un Jāņa Mediņa „Āriju”. Man 
čella spēle ar savu sulīgo ska-
nīgumu vienmēr ir atgādinājusi 
kamenes rāmo dūkšanu, kad tā, 
medu vākdama, ceļo no zieda uz 
ziedu. L. Aļļe no šī instrumenta 
izvilināja meistarīgu koncertu, 
ko lieliski papildināja Guntas 
Plostnieces devums pie kla vie-
rēm. Kaut arī bija spēcīgi un ilgi 
aplausi, klausītājiem neizdevās 
izkaŗot piedevas.

Sarīkojuma beigās notika zie-
doto grāmatu un citu dāvāto 
mantu izloze un rīkotāju sagādāts 
mielasts.

Laureāte Vita Gaiķe

Šogad kā 29. šās balvas laureāte 
tika godināta laikraksta Latvija 
Amerikā galvenā redaktore Vita 
Gaiķe.

Programmu vadīja Fonda 
priekšsēde Eleonora Šturma, 
pastāstot par Ērika Raistera Pie-
miņas fonda (ĒRPF) rašanos, 
darbu un šā darba nolūkiem. 

Latviešu skolas bērniem bija 
iespēja ne vien noklausīties Dr. I. 
Gutbergas stāstījumu par ērģeļu 
toņu krāsām, bet arī pašiem 
apsēsties pie ērģelēm un im  pro-
vizēt. Vienā brīdī, kad apmēram 
astoņi bērni vienā reizē spēlēja 
uz ērģeļu manuāļiem un pe -
dāļiem, viss dievnams dimdēja 
ar līdz šim nedzirdētiem, ļoti 
krāšņiem akordiem – bērniem 

darbu atskaņošanai. Ceturto lek-
ciju lasīja Kanadas Ērģeļu dienu 
otra “sirds un dvēsele” Dr. Anita 
Gaide, stāstīdama par jaunā-
kajiem pētījumiem mūzikas te -
rapijā. Lekcijas apmeklētājiem 
bija iespēja izmēģināt dažādas 
mūzikas terapijas metodes. Viena 
no tām – di  riģēšana – izraisīja 
īpašu sajūsmu no apmeklētāju 
puses.

Svētdienas rītā pirms dievkal-
pojuma Dr. I. Gutberga novadīja 

XIV Ērģeļu dienu norisi. Viņa 
atzinīgi novērtēja Ērģeļu dienu 
koncertus un lekcijas. Rakstiskie 
apsveikumi no prāv. Laumas Zu -
šēvicas, prāv. Anitas Vārsbergas 
Pāžas, LEĢAs priekšsēdes Dr. 
Ingrīdas Gutbergas, Rīcības ko -
mitejas priekšsēdes Māras Bukas 
un XIV Ērģeļu dienu māksli-

nizāciju padome, LELBA, LELBA 
Austrumu apgabals, Filadelfijas 
latviešu skola, Latviešu Ērģelnieku 
ģilde Kanadā, Latviešu kultūras 
biedrība TILTS un Latvijas kul-
tūrkapitāla fonds. Rīcības komi-
tejas kasieris Vilnis Ore ziņo, ka 
Ērģeļu dienas financiāli sarīkotas 
ļoti sekmīgi, bez iztrūkuma.

Dace Aperāne un Māra Buka
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nieciskās vadītājas Daces Ape rā-
nes bija nodrukāti Ērģeļu dienu 
vadonī.

Ērģeļu dienas saņēma dāsnu 
atbalstu no 10 organizācijām 
ASV, Kanadā un Latvijā un dau-
dzus labvēļu ziedojumus. Zie  do-
tāji ir: Latviešu Ērģelnieku ģilde 
Amerikā, Latviskā mantojuma 
fonds Bostonā, ALA Kultūras 
fonds, Filadelfijas latviešu orga-

Liela pateicība pienākās Rī -
cības komitejai – Mārai Bukai, 
Rutai un Vilnim Orēm, Andrai 
Zvārgulei, Ieviņai Bundžai, Intai 
Eckersonai, Intai un Andrim 
Grundēm, Sv. Jāņa draudzes 
priekšniecei Mudītei Jansonei un 
mācītājai Ievai Dzelzgalvei, kā arī 
visiem mūziķiem un garīdz nie-
kiem par daudzveidīgo un skais to 
darbu XIV Ziemeļamerikas lat-
viešu Ērģeļu dienās!

un viņu skolotājiem par prieku. 
Trešo lekciju – “Saksofons un 
ērģeles” lasīja Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas profe-
sors saksofonists Artis Sīmanis. 
Izmantodams skaņu un video 
ierakstus, A. Sīmanis stāstīja par 
saksofona vēsturi un par viņa un 
ērģelnieces Kristīnes Adamaites 
koncertprogrammām, kuŗās no -
zīmīga vieta allaž ierādīta mūs-
dienu latviešu komponistu skaņ-

Latviešu Ērģelnieku ģildes 
Amerikā (LEGA) pilnsapulci. 
Klātesošie LEGAs valdes dalīb-
nieki (A. Gaide, I. Gaide, M. 
Laķe, D. Aperāne) ar aklamāciju 
apstiprināja Dr. I. Gutbergu par 
LEGAs priekšnieci; jāatzīmē ka 
I. Gutberga ir vadījusi LEGA kopš 
tās dibināšanas Filadelfijā 1985. 
gadā. Pilnsapulcē radās pārrunas 
par veidiem, kā latviešu draudzes 
Ziemeļamerikā varētu aktīvāk 
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Pašportrets. 2012. gads

Albuma vāks

Vīrietis ar granātābolu. 2012. gads

Rīgas uzraksts

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Rīgā, Dekorātīvās mākslas un 
dizaina mūzejā, 22. martā at -
klāja dizainera Valža Celma 70 
gadu jubilejai veltītu izstādi 
„Pieskārieni – unikālais di -
zains, kinētika, fotomontāžas, 
plakāts”. Nosaukums rāda māk-

Pieskārieni laikam
plašu pētījumu „Latvju raksts un 
zīmes” (2007). Grāmata piedzī-
vojusi trīs izdevumus un 2010. 
gadā tulkota arī lietuviešu valodā. 
Valdis Celms ir latviešu dzī-
vesziņas kopējs, dievtuŗu diž-
vadonis.

Kaut arī māk-
slinieks ir pieda-
lījies dažādās gru-
pu izstādēs un 
rīkojis arī savu 
darbu skates, to -
starp gleznotus 
latvju ornamen-
tus, tomēr šī ir 
pirmā viņa per-
sonālizstāde, tur-
klāt tik plaša un 
aptverīga un vēl 
mūzejā,  aplieci-
not, ka viņa daiļ-
rade tiek valstiski 
akceptēta. Tā pir-
mo reizi atklāj 
Valža Celma no -
zīmi un iegul dī-
jumu latviešu di -
zaina attīstībā, 
viņa domas vē -
rienu un oriģi nā-

litāti (vismaz bijušās PSRS ro -
bežās), sasaisti ar pasaules at -
klājumiem un novitātēm, viņa 
ideju neparastumu, kas jo bieži 
netika materiālizētas, jo bija 

pārāk savdabīgas. Padomju  laikā 
Valža Celma darbi  likās pārlieku 
nepieņemami, tie nesaskanēja ar 
komūnistisko ideoloģiju, Tie ap -
liecināja vispārcilvēciskās vēr tī-

zīmējumi un skices. Līdzīgs lik-
tenis piemeklēja daudzus citus 
Valža Celma darbus, ko pat pie-
ņēma īstenošanai, atzīstot par 
labiem, taču līdz ražošanai tie 

17. janvārī galerijā „Daugava” 
atklāja gan Birutas Delles kār -
tējo gleznu izstādi, gan mākslas 
maģistres Andas Trei jas sastā-
dīto albumu par šo mākslinieci. 
Tā bija arī Birutas Delles 
dzimšanas diena (dzim. 1944).

Albums par gleznotājas Golgātas ceļu
augumu slēpj melns triko džem-
peris, kuŗam virsū uzvilkts plats, 
rūtains krekls. Kalsnajās rokās 
kūp neiztrūkstošā cigarete. Seju 
apņem kuplais matu ērkulis. 
Tumšajās acīs var izlasīt, cik 
daudz māksliniece savā mūžā ir 
pieredzējusi, pārdzīvojusi un ka 
no nākotnes neko labu negaida. 
Skatiens ir ārpasaulei visai ne -
uzticīgs, jo tā var ielauzties viņas 
rūpīgi sargātajā garīgajā laukā. 
Sakniebtajās lūpās jaušams rūg-
tums un arī spīts. 

„... bez gleznošanas nevaru. Tā 
būtu augstākā, piepildītākā laime, 
ja varētu gleznot katru dienu, 
kad prāts atslēgts no visa cita un 
būtu tikai darbs.” Ar šo Birutas 
Delles domu un minēto paš por-
tretu iesākas nule izdotais al  bums. 
Mākslinieces sacītais ir patiesība. 
Gleznotājas piezīmēs atrodams 
uzskaitījums, cik stundu dienā 
viņa varējusi pavadīt pie mol-
berta un krāsām. Ja nu kādu 
iemeslu pēc tas nav noticis, viņa 
jūtas nelaimīga. Šādas dienas no 
dzīves būtu izsvītrojamas. 

Māksliniece spēj sevi apliecināt 
tikai gleznojot – tas ir arī Andas 
Treijas albuma vadmotīvs. Bi   ru-
tas Delles privātā dzīve mākslas 
zinātnieci nav interesējusi. Tai 
viņa pieskārusies tikai tik daudz, 
cik bijis nepieciešams stāstīju mam. 
Ja nu kāds patiesi kāro iepazīt 
mākslinieci otrpus krāsām un 
molberta, tam jāsameklē viņas 
pašas sarakstītā grāmata „Mans 
ceļš” (2007), kur  gleznotāja visai 
atklāti stāsta arī par intimāko 
savā dzīvē. Mākslinieces biografe 
gan vairākkārt apgalvo, ka viņas 
portretējamās gleznotājas dzīve 
neatspoguļojas viņas darbos. Šo 
domu pauž arī Biruta Delle pati, 

uzsveŗot, ka gleznu tēli un sižeti 
pie viņas atnākot paši, „no aug -
šas”, tie neesot ar prātu izdomāti. 

Teiktajam gan līdz galam ne -
gribas piekrist. Daudzus gadus 
esmu bijis pietiekami ciešā sa -
skar  smē ar mākslinieci, tāpēc va  ru 
liecināt, ka gleznotāja daudz  kārt  

Te nu māksliniece iebilstu, ka vi  ņas 
dzīvē nekas nenotiek, viņa tikai 
glezno. Tas ir vērtīgākais, kas ar 
viņu notiek. Un tomēr Bi rutas 
Delles gleznās jaušama dziļdziļa 
vien tu lība, alkas pēc maiguma un 
mīlestības, pēc silta pieskāriena, 
pēc tuva cilvēka at  zinības par to, 

240 attēlu. Albumu lieliski iekār-
tojis Juris Petraškevičs.

No lielā gleznu daudzuma, ko 
savā mūžā Biruta Delle  uzglezno-
jusi, ir atlasīts labākais, kas bijis 
sastādītājas rīcībā. 

Stāstījums par mākslinieces daiļ -
radi ir ļoti saistīgs un kon centrēts. 

norēta. Tagad šie darbi modeļu 
veidā apskatāmi izstādē. Sadar-
bībā ar Anduli Krūmiņu un 
Artūru Riņķi Valdis Celms sa -
rīkoja kinētiskās mākslas izstādi 
„Forma. Krāsa. Dinamika” (1978), 
kas atklāja dizaina lielo lomu 
vides veidošanā.

Valdis Celms  radījis robežzīmi 
„Rīga”, kas nav novecojusi un vēl 
joprojām sagaida ikvienu iebrau-
cēju galvaspilsētā.

Daudzu Latvijas iedzīvotāju 
atmiņā droši vien palikusi izstāde 
Brīvdabas mūzejā „Zīme. Telpa. 
Mīts” (kopā ar Egonu Garklāvu, 
1990), kuŗā pirmo reizi atklāti 
tika runāts par latvju ornamentu 
kā mūsu tautas garīgās pasaules 
kārtības veidotāju. 

Valdis Celms ir arī folkloras 
festivāla karoga un simbolikas 
autors (1991). Bijis iekļauts 2008. 
gada Dziesmu un deju svētku 
lieluzveduma „Izdejot laiku” ra -
došajā grupā. Arī patlaban sadar-
bojas ar deju virsvadītājiem, sa -
gatavojot šīgada Dziesmu un 
deju svētkus.

Aktīvākais Valža Celma daiļra-
des posms ir tieši 20. gs. 70.-80. 
gadi. Galvenokārt šim posmam ir 
arī veltīta aplūkojamā izstāde. Tā 
ir pieskaršanās bijušajam laikam, 
kad mākslinieks bija visražīgākais.

Māris Brancis

slinieka daudzās darbības jomas, 
taču tās nebūt nav visas. Vēl, 
piemēram, būtu jāmin viņa 
zinātniskā darbība latviešu orna-
menta jomā, kas vainagojusies ar 

Valdis Celms izstādes atklāšanā

bas, kas rodamas ārpus polītikas. 
Tajos pār mēru bija uzsvērta 
garīgā brīvība.

Valža Celma daiļrade ir bijusi 
ļoti sarežģīta un dziļu grambu 
izvagota. Vēl būdams Latvijas 
Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās 
mākslas (dizaina) nodaļas pēdējā 
kursa students (beidzis 1970), 
topošais mākslinieks tika pie-
saistīts Baldones observātorijas 
radioteleskopa antenas māksli-
nieciskā veidola radīšanā. Šo 
observātoriju PSRS militāristi 
sākotnēji gribēja pārveidot par 
lielu novērošanas bazi, taču vēlāk 
nodomi mainījās, un tāpēc antena 
netika reālizēta. Palikuši tikai 

nenonāca. 
Pag. gs. 70. gados mākslinieku 

saistīja foto kollāžas, apliecinot 
viņa moderno domāšanu. Valdis 
Celms pievērsās plakātu mākslai, 
bet arī šeit viņa drosmīgie tēli 
dažkārt funkcionāriem likās 
pārāk revolūcionāri, padomju 
ideoloģijai nepieņemami.

Valdis Celms viens no pirma-
jiem nodarbojās ar kinētisko 
mākslu Latvijā, radot „Rotējošos 
cilindrus” (1972), „Pozitronu” 
(1976). Kopā ar Andu un Māri 
Ārgaļiem viņš pēc Gustava Kluča 
darbu motīviem izveidoja  kinē-
tisko objektu „Bāka” (1978). Jāat-
gādina, ka padomju varas gados 
Gustava Kluča daiļrade tika ig -

Izstādē mēs ieraudzījām Bi -
rutas Delles portretus un ļoti 
vienkāršās, smalkos toņos bū -
vētās rudens ainavas. Portretus 
viņa kādu brīdi gan bija atstājusi 
novārtā un tiem atkal pievērsusies 
tikai pēdējā gada laikā. Tie nav 
tradicionālie portreti, kur būtiska 
ir portretiskā līdzība, anatomiski 
un dokumentāli precīzs modeļa 
sejas un apģērba attēlojums. Bi -
rutas Delles portretiem tomēr ir 
pozējuši konkrēti cilvēki, tajos 
var saskatīt viņu individuālos 
vaibstus, taču detaļas, žesti un 
nosaukumi vēstī par zināmu 
vispārinājumu. Izmantoti arī  
groteskas elementi, kas māksli-
niecei ir ļoti raksturīgi. Darbi 
saistīja ar maigo, tonālo krāsu 
lietojumu.

Starp citām ģīmetnēm izstādē 
sevišķi pievilka pašportrets. Tas 
tapis pagājušajā gadā. Trauslo 

rādījusi skices, kas radušās pēc 
kādiem notikumiem. Televīzijā 
redzētais – visbiežāk tas skaŗ 
notikumus pasaulē – izraisījis 
viņā kādus emocionālus pārdzī-
vojumus. Tātad ne tikai fantazija 
vai „mājieni no augšas” radījuši 
kompozicijas un tēlus, bet arī 
dzīve visapkārt. Reti kad idejas 
nākamajām gleznām skaŗ māk -
slinieces personiskos pārdzīvo-
jumus. Viņa no tiem norobežojas. 

ko viņa dara. Vai 
tomēr glezno tā ja 
savos darbos ne -
  runā par to, kā vi  -

ņai pietrūkst, pēc kā viņa ilgojas? 
Vai visi sir  reālie sižeti nav par to?

Albums „Biruta Delle” ir jau 
trešais šāda veida izdevums, ko 
sarūpējusi galerija „Daugava” un 
Anda Treija (atcerēsimies iepriek  -
šējos albumus, kas veltīti glez-
niecības lielmeistariem Imantam 
Vecozolam un Birutai Baumanei). 
Tā ir bieza liela formāta grāmata 
ar daudzām gleznu reproduk-
cijām. Šoreiz to ir mazāk nekā 
iepriekšējos izdevumos – gandrīz  

Var just, cik pamatīgi albuma au  to-
 re ir iedziļinājusies Birutas Del  les 
radošās darbības labirintos, neie-
slīgstot detaļās. Sānceļu, klupienu 
un staignāju Birutas Delles dzīvē ir 
bijis pie  tiekami daudz, taču Anda 
Treija ļoti profesionāli turējusies 
pie galvenā – pie Birutas Delles 
glez niecības attīstības izpētes, pie 
tā, ko māksliniece pati sauc par 
Golgātas ceļu, kas katru dienu 
jāsāk no jauna. Tas ir bijis gana 
stāvs un akmeņains, taču mākslas 
zinātniece ir prasmīgi izvairījusies 
no visa liekā un mazsvarīgā. Par 
to Anda Treija ir īpaši jāuzslavē.

Māris Brancis
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Ārsts Aleksandrs Bērziņš, 
dzim. 1878.22.10.

Latvijas uzņēmēju tikšanās dalībnieki

2013. gada 24. martā 
notika pirmā latviešu uz -
ņēmēju tikšanās, kuŗā 
piedalījās jauniebraucēji 
no Ņujorkas un Ņudžer-
sijas apkārtnes. Tikšanās 
notika Daces Spanier 
mā  jās Maplewood, Ņu -
džersijā. 

Šīs tikšanās ierosinātājas un 
sponsores bija Dace Spanier, 
CPA /dacespaniercpa.com / un 
Terēze Apsīte /Latviantaste.
com/. Uz tikšanos ieradās lat-
viešu uzņēmēji no Ņudžersijas 
un Ņujorkas pavalstīm.

Tikšanās notika ļoti mājīgā 
un siltā gaisotnē. Kamēr viesi 
malkoja kafiju un baudīja 
Terēzes Apsītes gardos speķa 
pīrādziņus un biezpiena plāts-
maizi, mājas saimniece Dace 
Spanier iepazīstināja viesus citu 
ar citu.

Jānis Leja ievadīja oficiālo 
iepazīšanās daļu ar Priedaines- 
Ņudžersijas Latviešu centra 
prezentēšanu. Dace Spanier 
turpināja ar pateicību par da -
lībnieku atsaucību un pieda-
līšanos šajā pasākumā, viņa 
dalījās pārdomās par to, ka bieži 
vien, meklējot kādu preci vai 
pakalpojumu, mēs nezinām, ka 
to piedāvā latvieši! Nevienam 
nav noslēpums, ka latviešu 
uzņēmēji parasti ir uzticami 
kvalitātīvas produkcijas vai 
pakalpojumu sniedzēji. Dace 
pastāstīja par savu pieredzi, par 
to, kādus pakalpojumus ir iz -
mantojusi, sadarbojoties ar lat-
viešiem. Viņa ierosināja, ka mēs, 
savstarpēji sadarbojoties, varētu 
cits citam palīdzēt piesaistīt 
klientus, darbaspēku, sadarbī-
bas partneŗus, un varbūt pat 
ielikt pamatus kādam lielākam 
darījumam. 

Turpinājumā katrs uzņēmējs 
pastāstīja par savu biznesu, 
atbildēja uz jautājumiem un 
izdalīja vizītkartes.

Īsumā par tikšanās 
dalībniekiem

Dace Spanier, CPA ir zvē ri-
nāta revidente ar Ņujorkas un 
Ņudžersijas licencēm un pie-
dāvā nodokļu pakalpojumus 
individuāliem klientiem un 

Ņudžersijas un Ņujorkas latviešu uzņēmēju tikšanās
nelieliem uzņēmējiem. Pakal-
pojumos ietilpst nodokļu at -
skaišu sagatavošana, konsul-
tācijas par nodokļu jautāju-
miem, piem., par piemērotākās 
komercdarbības formas izvēli 
(Sole Proprietorship, LLC, S-Cor-
poration, C-Corporation utt.), 
un par nodokļu plānošanu, 
piem., kad uzņēmējiem ir iz -
devīgāk iegādāties jaunu īpa-
šumu (biroja techniku, ražoša-
nas iekārtas, transporta līdzek-
ļus utt.), lai tos labāk norakstītu. 

JĀNIS GRIGALINOVIČS-
LEJA

Dažādi remonta darbi: Handy-
man. Kontaktinformācija: Tel: 
732-610-8226 vai jgleja@aol.
com

ILONA VILCIŅA
Darbojas ar vairākiem pro-

jektiem. Viens no latviešiem 
vispazīstamākajiem ir portāls 
www.LatvianUSA.com, kas dar  -
bojas jau 5 gadus. Vēl viens 
latviešu projekts ir nometņu 

utml., kā arī drīzumā Web-di -
zains un mobilās aplikācijas.

Vai jūsu logo izskatās un at -
bilst jūsu  uzņēmuma kvalitātei 
un pakalpojumiem? 

Kontaktinformācija:  Tel: 973-
998-1025 vai sinddesign@
gmail.com

DAIGA UN ANDRIS 
BRŪVERI

AllStar Motors. Lietotu auto-
mašīnu pārdošana, mechānis-
kais auto remonts. 

Kontaktinformācija: Tel: 845-
729-9921. Email: nils@exclu-
sivewoodwork.com; Web: www.
Exclusivewoodwork.com

TAINA LAIVIŅA
Latviski rokdarbi.  
Kontaktinformācija: Tel.: 908-

322-2205 vai tlaivins@comcast.
net

VALDA RAINEY
Gowns by Valda – Kāzu un 

svinību kleitu šūšana.
Elderly Assist Home Care – 

Veco ļaužu apkopšana.
Masāža un ReiKi dzied-

niecība.
Kontaktinformācija: Tel.: 201-

203-9731, 973-768-8921 vai 
valdarainey@hotmail.com

INA PELSE
Šūšana – labojumi.  
Kontaktinformācija: Tel.: 201-

203-9731, 973-768-8921

IRĒNA JANUŠEVICA
Palīdzība bērnu pieskatīšanā, 

veco ļaužu apkopšanā.  Kontakt-
in formācija: Tel.: 407-738-2539 
vai janusevica55@inbox.lv

VITA SANDOVAL, Arbonne 
Sales Consultant. Pure Bota-
nically Based Products, formu-
lated without petroleum and 
cancer causing chemicals. 
Arbonne.com ID# 19544895 

Kontaktinformācija: vsevery-
thing@yahoo.com, Tel: 908-
242-4825

IVONDA STRAUTNIECE
Māju uzpkopšana. Kontakt-

informācija: Mob.: 732-600-
3721 vai ivondastrautniece@
inbox.lv 

Tikšanās laikā tika izteikti 
vairāki interesanti ierosinājumi 
un pat noslēgti daži savstarpēji 
darījumi. Tika arī apspriesta 
Austrumkrasta Latviešu uzņē-
mēju kluba dibināšana.

Vēlāk visi pulcējāmies virtuvē, 
baudot Terēzes Apsītes sautētos 
kāpostiņus ar desiņām, zirņiem 
un citus gardumus.

Noslēgumā tika ierosināts, ka 
nākamā tikšanās varētu notikt 
Priedainē jūnijā.

Bet vēlāk, aprunājoties ar 
da žiem Ņujorkas uzņēmējiem, 
radās doma organizēt tikšanos 
arī Ņujorkā.

Sestdien,
18. maijā plkst 9:00pm 
BROOKLYN BLOOM 

kafejnīcā
notiks

PAVASARA BALLE.  

Pirms balles,
plkst. 7:00pm 
tiek plānota

Latviešu
uzņēmēju tikšanās! 

Pieteikšanās pa tālruni:
917-668-7501
vai e-pastu:
LatvianUSA@gmail.com

Ilona Vilciņa

Dace var palīdzēt arī nodokļu 
audita laikā. Kontaktin formā-
cija: Dace Spanier, dace.spanier@ 
 cpa.com, mob.: 551-358-5832, 
www.dacespaniercpa.com 

TERĒZE APSĪTE
Tereze’s Catering- Ēdināšanas 

pakalpojumi, mājas pala: www.
latviantaste.com .

Mob.: 732-614-9824 vai ta@
latnet.lv.

SARMĪTE LEJA-
GRIGALINOVIČA

Ņudžersijas Latviešu biedrība  
– Priedaine. Aicina apmeklēt 
latviešu sarīkojumus, lielākā 
Jāņu svinību vieta NJ, PA, CT 
apkārtnē (300-500 līgotāji). 
Piedāvā Priedaines telpu un 
parka izīrēšanu pasākumiem.  
Kontaktinformācija: Tel: 732-
610-8227 vai SarmiteL@latnet.lv, 
mājas lapa: www.priedaine.com.

portāls www.Nometnes.net. 
13 gadus darbojas par kom-

pānijas LegalShield pārstāvi, 
pie  dāvājot Juridiskos pakalpo-
jumus par saprātīgu maksu, 
vairāk info: www.greatlegalben-
efit.com.

Kompānijas 4Life pārstāvis 
un ReiKi Meistars – viss, kas 
saistīts ar veselību un imūni-
tātes stiprināšanu, info www.
IlonasBlog.com. Kontakt in for-
mācija: Tel: 917-668-7501 vai 
ivilcina@gmail.com

SINDIJA JOHNSON
Jau vairāk nekā ar 10 gadu 

stāžu ir galvenā grafiskā dizaina 
māksliniece savai kompānijai 
SinDDesign, ko aizrautīgi mīl. 
Sinddesign palīdz klientiem 
atrisināt vizuālās komunikaci-
jas jautājumus. Reklāmas, logo, 
biznesa kartes, publikācijas 

Mājas lapa: www.soautore-
pair.com Kontaktinformācija:  
Privāti: abruveris@yahoo.com 

Mob.: 732-310-8087; Klien-
tiem: soauto@emrdata.com Tel: 
973-821-5410, 973-762-8771

PAULS STOPIŅŠ
Pārstāv  galdniecības un būv-

niecības kompāniju Design by 
Zander – virtuvju, bibliotēku, 
mēbeļu un telpu koka apdare 
pēc individuāla pasūtījuma. 
Vairāk: www.designbyzander.com

Kontaktinformācija: Tel: 203-
979-9459 vai Pauls@designbyz-
ander.com

LIENE KASPARSONS 
Licencēta nekustamā īpašuma 

aģente. Ja vēlaties pirkt, pārdot 
vai īrēt, Liene var palīdzēt! Ar 
pašreizējām cenām un zemajiem 
aizņēmuma procentiem ir ļoti 
labs laiks iegādāties īpašumu 
pašu vajadzībām vai arī veikt 
ilgtermiņa ieguldījumu. Dar-
bojas plašā Ņujorkas pavalsts 
apkārtnē, ja dzīvojat ārpus NY, 
varat zvanīt, un Liene centīsies 
palīdzēt. Kontaktinformācija: 
Weichert Realtors, Tel: 845-
598-5995 Email: lkasparsons@
weichert.com

NILS KASPARSONS
Exclusive Woodwork, Inc. – 

projektējam un izgatavojam 
augstas kvalitātes privātus un 
komerciālus interjerus: virtu-
ves, bibliotēkas, ofisus, vīna 
pagrabus, bārus, gan iebūvētas, 
gan arī neiebūvētas mēbeles un 
citus kokamatniecības izstrādā-
jumus. Esam iekļauti procesā 
no pašas sākotnējās dizaina ide-
jas, kas pārtop skicē, un tālāk 
tiek uzprojektēts, uzbūvēts un 
uzstādīts.

Meklēju Amerikā sava vectēva 
brāli Aleksandru Bērziņu, dzi -
mušu 1878. 22. 10. Protams, ne 
jau pašu A. Bērziņu, bet viņa 
pēctečus, un, ja iespējams, vē -
lētos uzzināt, kur viņš apglabāts. 
Lieta tāda, ka viņš savā laikā 
aizbrauca uz Ameriku, studēja 
medicīnu, izmācījās par ārstu. 
Doctor of medicine – tā viņš 
rakstīja vēstulēs, ko sūtīja uz 
Latviju. Vēstules nav saglabā ju-
šās, līdz ar to nav zināma adrese; 
iespējams, ka viņš dzīvoja Ņu -
jorkā. Pēc krievu ienākšanas 
Latvijā vectēvs baidījās rakstīt 
uz Ameriku, līdz ar to sakari 
pazuda. Domāju, ka viņš ASV, 
iespējams NY, veica ārsta prak-

Meklēju radinieku!
si. Domāju, ka kaut kādām 
pēdām taču vajadzēja palikt. 
Savā laikā griezos Latvijas Sar-
kanajā Krustā, bet veltīgi. Mek-
lē jumus sarežģī tas, ka uzvārds 
Bērziņš latviešu vidū visai iz -
platīts. Mēģināju sameklēt caur 
facebook , bet tur daudz Bērziņu, 
taču neviena manējā. Lūdzu  
jums kādu gudru padomu. 
Varbūt ar laikraksta laipnu 
starp niecību mani meklējumi 
beidzot vainagojas ar panāku-
miem. 

Ar cieņu
Aigars Cimmermanis
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Top kliņģeri

1. rindā no kr.: Daina Jauntirāne, Mārīte Plūme, Armands Birkens, Kristīna Čunčule-Granta, Ruta 
Priedkalne-Zirne, Māra Jauntirāne. 2. rindā – Leo Trinkuns, Ināra Bundža, Dace Ķezbere, Laura 
Ludika, Dana Šaltāne. 3. rindā Reinis Kalnājs, Aivars Osis, Jānis Vilciņš

Kā darināt visgardāko dzim ša -
nas dienas kliņģeri? Kā izcept vis -
mīlīgākos svētku pīrādziņus? Kā 
vispār gatavot šos tautiskos gar-
dumus? To šā gada 20. aprīlī Va -
šingtonas sabiedriskajā centrā mē -
ģināja atklāt pāri par 30 da   līb-
nieku Vašingtonas Daugavas va  -
nadžu rīkotajā kulinārijas se  mi  nā -
rā. Kaut kliņģeris un speķa rauši ir 
neatņemama latviskā svētku gal  da 
rota, tie nebūt nav latviešu iz  gud-
roti. Kā īsā ievadā paskaidroja rī -
kotāja Dagnija Krēs liņa, gan viens, 
gan otrs iz  strādājums vēstures 
gaitā atklīdis no austrumiem un 
ir pazīstams arī kaimiņu kultūrās. 
Tomēr ar speķi pildītie pīrāgi 
esot raksturīgi tieši latviešiem.

Dalībnieki bija sasēdināti pa 
grupām pie glīti klātiem, ar vir-
tuves piederumiem apgādātiem 
galdiem. Priekšā, pie „katedras” 
darbojās semināra pasniedzējas – 
meistarcepējas. Kliņģeŗa demon-
strē jumā tādu bija vesela kollēģija, 
ieskaitot Daugavas vanadžu priekš-
nieci Māru Bērziņu un čaklo 
maizes cepēju Edīti Tālmani. 
Taču īstā zinātāja bija vecākās 
paaudzes pārstāve Rasma Siliņa. 
Kaut arī viņa vadījās pēc Dzidras 
Zeberiņas 1965. gadā klajā laistās 
recepšu grāmatas „Cepumi – kā 
vēl nekad!”, varēja manīt, ka viņa 
balstās arī uz personisku izjūtu 
– kad kaut ko piebērt vairāk vai 
ietilpināt kaut ko receptē nepa-

KLIŅĢEŖI UN PĪRĀGI – KĀ VĒL NEKAD!
redzētu. Tā kā kliņģeŗa demon-
strējumā pārējiem nebija pare-
dzēts darboties līdzi, tad šī ap -
mācību daļa mazliet aizpeldēja 
pašplūsmas ceļā, ar čalām un 
pārrunām pie atsevišķajiem gal-
diem. Daļa klātesošo dāmu nebija 
pirmo reizi „ar pīpi uz jumta”; 
viņu vidū bija pieredzējušas 
kliņģeŗu cepējas, kas teicās esam 

šanā saskatīja saikni ar latvisko 
kultūru. Lai viss būtu saprotams 
ikvienam, paskaidrojumi tika 
sniegti gan latviski, gan angliski.

Ar laiku klātesošie saplūda ap 
darba galdu, lai tuvplānā no  ska-
tītos, kā veidojas kliņģeŗa koši 
dzeltenā mīkla, kuŗas maisīšanā 
savu spēku varēja parādīt arī 
pāris kursantu vidū esošie kungi. 

ģeri, bet to darīšot, tiklīdz tikšot 
mājās. Varbūt viņa jokojās.

Ja kliņģeŗa mīklas maisīšanu 
dalībnieki tikai noskatījās, tad 
pīrāgu mīklas gatavošanā visiem 
bija iespēja darboties līdzi. Šo 
pro grammas daļu vadīja piere-
dzējusī skolotāja Daina Bloka 
(Block), kas visu paskaidroja pēc 
rūpīgi sagatavota stundas plāna. 

cesam, liekot viņiem visu atda-
rināt pie saviem galdiem. Lielās 
līnijās Daina vadījās pēc vecmā-
miņas receptes, bet neslēpa, ka 
mērīšanā un jaukšanā bieži uzti-
coties savai intuīcijai. Viņa atklāja 
dažus pašas iecienītus gājienus 
un ticējumus: piemēram, ka kar-
damons vislabāk saberžams mie-
zerī ar roku spēku; tāpat arī, ka 
mīklas maisīšanā obligāti jālieto 
koka karote, jo arī tā ietekmējot 
garšu, un, galvenais – ka viss esot 
jādara mierīgi un nesasteigti, 
neko nepārspīlejot. Pie galdiem 
veidojās dzīva sadarbošanās, kat-
rai komandai, gluži kā vidussko-
las ķīmijas laboratorijā, vērojot, 
kā iedarbojas raugs un kā rodas 
šķidrums, kam esot jāizskatās kā 
auzu pārslu putrai. Tā kā pēc 
priekšrakstiem mīklai vēl visu 
nakti jārūgst ledusskapī, tad da -
lībnieki to saņēma jau gatavu, lai 
vingrinātos pīrādziņu izveidošanā.

Šķiet, ka Vašingtonas Daugavas 
vanadžu pasākums izdevās! Da -
līb nieces pauda vēlēšanos mācī-
ties gatavot arī citus latviskā 
galda gardumus: tortes, galertu, 
skābētus kāpostus un Jāņu sieru. 
Vanadzes iecerējušas nākamo se -
mināru rudenī. Tas nozīmē, ka 
Vašingtonas apkārtnē būs vēl vai  -
rāk izcilu saimnieču. Visas plašās 
baudītāju saimes vārdā varu ap -
liecināt: mēs priecājamies!

Vilnis Baumanis

2013. gada 17. februārī Latviešu 
namā notika 78. Čikāgas Latviešu 
biedrības gada sapulce, kuŗā pie-
 dalījās 21 biedrs. Priekšsēdis Ar  -
mands Birkens pēc kvoruma kon -
statēšanas atklāja sapulci un lū   dza 
klātesošos ar klusuma brīdi at  -
cerēties biedrus, kuŗi aizgājuši 
mūžībā 2012. gadā – Vilnis Ga -
gainis, Kārlis Grundulis, Ingrīda 
Jurēvics, Ilmārs Ķimsis, Eduards 
Kress, Tira Kupcis, Kārlis Leg-
zdiņš, Lidija Nīkurs, Mirdza 
Puriņa, Daumants Tomsons un 
Vilis Vārsbergs. Par pilnsapulces 
vadītāju ievēlēja Jāni Vilciņu, bet 
par sekretāri Māru Jauntirāni. 

Pilnsapulces dalībnieki pieņēma 
darba gaitu un iepriekšējā gada 
protokolu. Amatpersonu ziņojumi 
iesākās ar priekšnieka Armanda 
Birkena ziņojumu. Birkens patei-
cās gan valdes locekļiem, gan 
Biedrības draugiem, kuŗi nav (vēl!) 
biedri, par nākšanu talkā Bied-
rības sarīkojumos un darbā. Viņš 
pieminēja patīkamo parādību, ka 
uz vairākiem Biedrības sarīkoju-
miem kuplā skaitā bija atnākušas 
ģimenes ar bērniem. Priekšnieka 
vietniece Dace Ķezbere arī pie-
minēja, ka cittautieši interesējas 
par mūsu darbu un mūzeju.

Kasiere Mārīte Plūme sniedza 
kases pārskatu, paziņojot, ka 
Biedrība beidza 2012. gadu ar 
atlikumu. Viņa pateicās gan savai 
palīdzei Inārai Bundžai, gan 
visiem palīgiem un sarīkojumu 
apmeklētājiem.

Informācijas nozares vadītāja 
Daina Jauntirāne izstāstīja klāt-
esošiem, ka ČLB mājas lapa ir ga -
tava, kamēr viņas palīdze Benita 
Plūme izsniedza biedriem past-
kartītes ar tās adresi: www.cika-
gaslatviesubiedriba.com (vai www. -
chicagolatvianassociation.com 
angļu valodā). ČLB turpinās iz -

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS GADA SAPULCE
sludināt sarīkojumus visos iespē-
jamos medijos. Nākamais pro-
jekts Informācijas nozarei ir 
e-pasta informācijas izplatīšanas 
sistēmas uzstādīšana.

Kultūras nozares palīdze Laura 
Ludika sniedza pārskatu par sarī-
kojumiem nozares vadītājas Da  nas 
Šaltānes vietā. 2012. gadā bija  
bagāts pasākumu klāsts, par ko 
liecina pagājušā gada sarīkojumu 
saraksts: Super Bowl futbola spēles 
pārraide, Kentucky Derby sarīko-

Dzintras Gekas viesošanos un 
Super Bowl futbola spēles pārraidi. 
Biedrība joprojām uzsver pasā-
kumu kvalitāti un dažādību, ne 
kvantumu.

Māra Kīns, ČLB Saimniecības 
nozares palīdze, pateicās visiem 
par palīdzību iepriekšējā gadā. 
Saimniecības nozare cer, ka nāks 
vairak palīgi uz visiem sarīkoju-
miem. Saimnieks Andris Antons 
vairs nekandidēja uz šo amatu 
2013. gadā.

2013. gadā remontēs labierīcības. 
Viņš arī pateicās par ziedoju-
miem nama remonta nolūkam. 

Leo Trinkuns ziņoja par biblio-
tēkas darbu. 2012. gadā bibliotē-
ka pārsūtīja 806 grāmatas uz 
Latviju. Bibliotēka ir pateicīga 
par katru ziedojumu, kas palīdz 
šajā darbā. Viņš pateicās bibliotē-
kas brīvprātīgiem darbiniekiem 
Rasmai Priedei, Silvijai Štei  nerei-
Jēgenai un Mārim Preissam par 
viņu ziedoto laiku.

jums, lugas “Ragana” izrāde, fil-
mas” Bermontiāde” pārraide, “Pa -
 sakas par ziediem” Igauņu namā, 
Čikāgas Piecīšu pēcpusdiena ar 
filmu “Par mani, draudziņ, nebē-
dā”, Danču vakars ar Denveras 
Jūrmalniekiem, Miķeļu tirgus (ar 
bērnu nodarbībām) un puzuru 
gatavošanas pēcpusdiena. 2013. 
gads sācies ar Pēteŗa Vaska un 

Sekoja biedrzines Kristīnas 
Grants ziņojums. 2012. gadā Bied-
rībai bija 183 biedri, starp kuŗiem 
ir 68 mūža biedri, 6 biedri, kas ir 
atbrīvoti no biedru maksas, 6 go  da 
biedri un 103 rēgulārie biedri. 

Nama pārvaldnieks Reinis Kal-
nājs paziņoja, ka 2012. gadā izda-
rīti struktūras labojumi, lai uztu-
rētu Latviešu namu labā stāvoklī. 

Māras Erkmanes fonda vārdā 
Armands Birkens pateicās ziedo-
tājiem un paziņoja, ka 2012. gadā 
Fonds atbalstīja filmas „Bermon-
tiāde” izrādi, Ogres koŗa koncertu, 
„Pasakas par ziediem” izrādi un 
Danču vakaru. Fonds saņēma 
ziedojumus no Larisas un Ainas 
Saleniecēm, Ilmāra Erkmaņa un 
draugiem un Ināras Bundžas.

Revīzijas komisijas locekļi Jo  nas 
Baipšys, Jānis Sedliņš un Paulis 
Duks diemžēl nevarēja ierasties 
uz pilnsapulci. To vietā Mārīte 
Plūme nolasīja viņu ziņojumu. 
Komisija pārbaudīja Biedrības 
kases grāmatas, protokolus, no -
dokļu formas un pārskatus, un 
atrada, ka šīs grāmatas ir parei-
zas un tās saskan ar ierakstiem 
un atbilstošiem dokumentiem.

Pēc budžeta pieņemšanas ar 
aklamāciju, pilnsapulce pieņēma 
priekšlikumu dot valdei tiesības 
izpētīt ČLB statusa maiņu no 
501c4 uz 501c3 organizāciju, 
kam ir zināmas priekšrocības. Ja 
pētījumu rezultāts būs pozitīvs, 
tad valdei tiks dotas tiesības īste-
not šo  maiņu. Pēc tam tika ievē-
lēta valde 2013. gadam:

Priekšsēdis – Armands Birkens
Priekšsēža vietniece – Dace Ķezbere
Kasiere – Mārīte Plūme
Kasieres palīdze – Ināra Bundža
Informācijas nozares vadītāja – 

Daina Jauntirāne
Informācijas nozares vadītājas 

palīdze – Benita Plūme
Sekretāre – Māra Jauntirāne
Kultūras nozares vadītāja – 

Dana Šaltāne
Kultūras nozares vadītājas pa -

līdze – Laura Ludika 
Biedrzine – Kristīna Grants
Biedrzines palīdze – nav kandidāta
Saimniecības nozares vadītājs 

– nav kandidāta
Saimniecības nozares vadītāja 

palīdze – Māra Kīns
Nama pārvaldnieks – Reinis Kalnājs
Valdes locekļi speciāliem uzde-

vumiem – Aivars Osis, Ruta 
Priedkalne-Zirne, Jānis Vilciņš

Revīzijas komisija – Paulis Duks, 
Jānis Sedliņš, Jonas Baipšys

Novēlam valdei un Biedrībai 
rosīgu darbību un panākumu 
pilnu 2013. gadu!

atnākušas, lai redzētu, kā to dara 
citas. Bet vairums piederēja jau-
nākām, vēl strādājošām paau-
dzēm, arī latviski nerunājošām, 
kas kliņģeŗa un pīrādziņu cep-

Un arī – lai sīkāk izprašņātu da -
rītājas. Kas kliņģeŗa mīklas jauk-
šanā ir vissvarīgākais? Kuŗā brīdī 
kaut kas varētu saiet grīstē? Jau -
neklīgā Inga Bebre atzinās, ka vēl 
nekad nav mēģinājusi cept kliņ-

Pastāstījusi, ka speķa raušu cep-
šanu viņa esot iemācījusies no 
vecmāmiņas un ka tā esot viņas 
ģimenē iemīļota tradicija, viņa 
soli pa solim izvadīja kursantus 
cauri mīklas sagatavošanas pro-
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(Turpinājums 10. lpp.)

Valsts prezidents 
Azerbaidžānā 

Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš ar lielu uzņēmēju delegā -
ciju  divu dienu vizītē bija iera-
dies Azer baidžānā. Tiekoties ar 
Azerbaidžānas prezidentu Ilha-
mu Alijevu, tika pārrunātas abu 
valstu sadarbības paplašināšanas 
iespējas polītikā un ekonomikā. 
Latvija augstu vērtē sadarbību ar 
Azerbaidžānu un saskata tajā ie  -
vērojamu potenciālu.

Andris Bērziņš sveica atjau-
noto Baku Latviešu biedrību un 
vēlēja tai izaugsmi un būt dina-
miskai. Prezidents aicināja visus 
apmeklēt Rīgu 2014. gadā, kad  
tā būs Eiropas kultūras galvas-
pilsēta.

Latvijas Valsts prezidents An- 
d ris Bērziņš  un Azerbaidžānas 
prezidents Ilhams Alijevs pre-
ses konferences laikā rezidencē 
Zugulbā

*
Valsts prezidents Andris Bēr -

ziņš nosūtījis vēstuli jaunajam 
Nīderlandes karalim Vilemam 
Aleksandram, apsveicot viņu par 
atbildīgā amata uzņemšanos. Sa  -
vā un Latvijas tautas vārdā Bēr-
ziņš  sūta vislabākos vēlējumus 
karalim Vilemam Aleksandram 
un novēl labklājību Nīderlandei 
un tās tautai. 

***
Robertu Ķīli nomaina 

Vjačeslavs Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrs 

Roberts Ķīlis iesniedza demisijas 
rakstu Ministru prezidentam 
Valdim Dombrovskim, un do -
kuments tika pieņemts. Savukārt 
Re    formu partijas pārstāvis Vja-
česlavs Dombrovskis savā iesnie-
gumā apliecināja gatavību kan-
didēt uz izglītības un zinātnes 
mi  nistra amatu. Pēc Ķīļa demi-
sijas Vjačeslavs Dombrovskis sa  -
runās ar valdības koalicijas pār-
stāvjiem bija saņēmis atbalstu 
vi  ņa apstiprināšanai izglītības 
ministra amatā.

Saeimas deputātu vairākums 
apstiprināja izglītības un zināt-
nes ministra amatā līdzšinējo 
Re   formu partijas  Saeimas frak-
cijas vadītāju un Saeimas Taut-
saimniecības komisijas vadītāju 
Vjačeslavu Dombrovski.

Izglītības un zinātnes ministrs 
Vjačeslavs Dombrovskis

Par Dombrovska  apstiprinā-
šanu balsoja 46 deputāti, pret bija 
28, neviens neatturējās. Par bal-
soja koalicijas pārstāvji no Vie  no-

tības, Reformu partijas  Na    cio nā-
lās apvienības frakcijas un neat-
karīgie deputāti, pret nobalsoja 
visi klātesošie Saskaņas centra 
frakcijas deputāti.  Balsojumā ne -
piedalījās Zaļo un Zemnieku sa -
vienības deputāti, kā arī Imants 
Parādnieks (NA).

*
Jaunievēlētais izglītības minis-

trs Vjačeslavs Dombrovskis no  -
lēmis nopietni strādāt ar paida-
gogu atalgojuma paaugstināša -
nu. LNT raidījumā 900 sekundes 
ministrs atzina, ka  cienīgs atal-
go jums paidagogam bez pārstrā-
dāšanās  būtu vismaz 500 lati 
pirms nodokļu nomaksas. Dom-
b rovskis norādīja, ka jau visdrī-
zākajā laikā ķersies pie šī jau-
tājuma, tomēr atzīstot, ka neva-
ja dzētu būt pārāk optimistis -
kiem par iespējām gūt ļoti lielu 
papildu financējumu nozarei.

***
Latvijas biznesa iespējas 

Dienvidamerikas reģionā
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs tikās ar Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
biedriem, lai pārrunātu Latvijas 
ekonomiskās intereses Dienvid-
amerikas valstīs. Sarunā piedalī-
jās tie uzņēmumu pārstāvji, kuŗi 
jau pašlaik darbojas Dienvid-
amerikā vai plāno uzsākt tur sa  -
vu biznesu tuvākajā laikā. Ārlie -
tu ministrs minēja pozitīvo ten-
denci – attīstīt ekonomisko sa  -
darbību ar reģioniem ārpus Ei -
ropas Savienības un Neatkarīgo 
valstu savienības reģiona, tādē-
jādi dažādojot Latvijas tirdz nie-
cības un investīciju bilanci. 

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-
vičs (pa labi) un Ārlietu minist-
rijas Ārējo ekonomisko sakaru 
veicināšanas nodaļas vadītājs 
Rudolfs Brēmanis

Ministrs pauda cerību, ka, at -
veŗot vēstniecību Brazīlijā, celsies 
iespējas Latvijas uzņēmēju sa -
dar bībai ar agaidām maz apgū - 
to Dienvidamerikas reģionu. To -
mēr  ministrs aicināja uzņēmē -
jus aktīvi sadarboties ar goda 
konsulātu tīklu reģionā. Jau šo -
brīd Latvijai goda konsuli ir Bra-
zīlijā, Venecuēlā, Čīlē, Kolum-
bijā, Peru, Urugvajā. Drīzumā 
plā nota arī goda konsulāta at -
vēršana Arģentīnā.

***
Vizītē Latvijā ierodas 

SVF eksperti 
Vizītē Latvijā līdz 13. maijam 

uz   turēsies Starptautiskā valūtas 
fonda (SVF) eksperti. Vizītes lai-
 kā tiks vērtēta Latvijas makro-
ekonomiskā attīstība - fiskālā, 
monētārā polītika un finanču 
sektora attīstība. Ar SVF eksper-
tiem tiksies finanču ministrs 
Andris Vilks (Vienotība) un citas 
mūsu valsts amatpersonas. Lat-
vija pagājušajā gadā pirms ter-

miņa atmaksāja krizes laikā 
starptautiskajā aizdevumu pro- 
g  rammā saņemto SVF aizdevumu.

***
Zaļo „Olimpiskās olīvas zars” 

Lai gan bija skarbi laika ap stāk-
 ļi, Lielā talka Latvijā bija pulcējusi 
ievērojamu skaitu da  lībnieku  un 
sagādājusi arī daudz sakoptu vie-
tu, kas turpmāk priecēs gan ap -
kārtējos iedzīvotājus, gan viesus. 
Viena no šādām vietām atrodas 
Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīcas territorijā Rīgā. Čaklie 
talcinieki, spītējot lietum, sakopa 
apkārtni un sagatavoja vietu pie-
miņas plāksnes izvietošanai Lat-
vijas sporta vēsturē pirmās olim-
piskās zelta medaļas ieguvējai – 
šķēpmetējai Inesei Jaunzemei.

Iniciātors šīs vietas sakopšanai 
ir spēkavīrs Raimonds Bergma-
nis (attēlā). Viņš ir  I.Jaunzemes 
aizsāktās kustības „Olimpiskais 
olīvas zars” turpinātājs. Kustības 
mērķis ir, stādot kokus, aplieci-
nāt Olimpisko spēļu garu to di  -
mensijās – sportā, kultūrā, vides 
aizsardzībā.

***
Mežaparka Lielajā estrādē - 

lielākais Latvijas karogs  
Mežaparkā Veselīga dzīves vei-

da dienas sarīkojuma laikā lie -
lajā  estrādē tika izklāts liels sar-
kanbaltsarkanais karogs. Lat -
vijas valsts galveno simbolu dari-
nājis uzņēmums Latvijas tekstils. 
Lielais karogs ir uzņēmuma sim-
boliska dāvana savai valstij 95 
gadu jubilejā. Šāda ideja īstenota 
arī tāpēc, ka tieši uzņēmums Lat-
vijas tekstils ir viens no lielāka-
jiem Latvijas karogu un karoga 
suvenīru ražotājiem valstī.

Svinīga lielā karoga izklāšana 
Mežaparkā 

Lielākais Latvijas karogs ir 22,5 
m plats un 45 m gaŗš, vairāk ne -
kā 1050 kvadrātmetrus liels. Ka  -
roga darināšanai  izmantoti vai-
rāk nekā 800 metri poliestera 
auduma, kuŗa kopējais svars ir 
aptuveni 83 kilogrami.

***
Vēstniecībā Francijā svin 

Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienu

Latvijas vēstniecībā Francijā 
kon certu par godu Latvijas Re  -
pub likas Neatkarības atjauno-
šanas  dienai sniedza tradicionā-
lās dziedāšanas grupa „Saucē -
jas”. Uz sarīkojumu bija aicināta 
Fran cijā dzīvojošā latviešu dia-
spora, Latvijas draugi un dažu 
UNESCO dalībvalstu delegāciju 
pārstāvji.

Pēc Parīzes pilsētas teātŗa (Théât-
re de la Ville) ielūguma grupa snie-
dza koncertu Abeses teātrī (Théâtre 
des Abbesses).

Folkloras grupa Saucējas 

2012. gadā Saucējas ieguva M ū-
   zikas ieskaņojumu gada balvu 
par Labāko tautas mūzikas albu-
mu „Dziediet, meitas, vokorā”.

***
Igaunijā tekstilmākslas izstāde

Tallinā, Igaunijas Nacionālās 
ope  ras Estonia Ziemas dārzā, 
Lat   vijas vēstnieks Kārlis Eichen-
baums, svinot Latvijas Neatka-
rības atjaunošanas 23. gadadie-
nu, rīkoja tekstilmākslinieces Ie -
vas Krūmiņas personālizstādi 
„Tekstils” un Emīla Dārziņa sko-
las audzēkņu koncertu. Svinību 
viesi augstu novērtēja Latvijas 
talantu sniegumu.

Attēlā (no labās): Latvijas vēst-
nieks Igaunijā Kārlis Eichen-
baums ar kundzi Ināru Eihen-
baumu un Emīla Dārziņa sko-
las audzēkņiem

Izstādi un koncertu apmeklēja 
ārvalstu vēstnieki, Igaunijas po -
lītiķi un amatpersonas, Igaunijas 
sabiedrības un kultūras pārstāvji, 
kā arī daudz Latvijas diasporas 
aktīvistu.

***
LNO ar Mocarta operas „Dons 

Žuans” iestudējumu  Polijā
Latvijas Nacionālā opera Polijā 

ar V. A. Mocarta operas “Dons 
Žuans” iestudējumu piedalījās 
20. Bidgoščas operas festivālā.

Mocarta operas “Dons Žuans” 
iestudējumā, ko veidojis režisors 
Andrejs Žagars, scēnografs An- 
 d ris Freibergs (attēlā) un kostīmu 
māksliniece Kristīne Pasterna -
ka, piedalījās LNO solisti Jānis 
Apeinis, Sonora Vaice, Raimonds 
Bra  manis, Richards Mačanov- 
s kis, Inga Šļubovska, Juris Ādam-
sons un Romāns Poļisadovs. 
Kopā ar mūsu solistiem un koŗa 
māksliniekiem mūzicēja Opera 
Nova teātŗa orķestris, pie diri-
ģenta pults bija Gints Glinka.

***
Latviešu mākslinieki Austrijā
Austrijā Zalcburgas galerijā 

Seywald 30. aprīlī  atklāja gale-
rijas “Pegazs” pārstāvēto latviešu 
mākslinieku – gleznotāja Ilgvara 
Zalāna, grafiķes Ineses Lieckalni-
 ņas un tēlnieka Ivara Miķelsona  
izstādi.

Ilgvars Zalāns

Izstāde ilgs līdz 25. maijam. Tā 
ir daļa no abu mākslas galeriju 
sadarbības projekta, kas aizsākts, 
gatavojoties Rīgas kultūras 
galvaspilsētas gadam.

***
Vēsture bez robežām

Liepājas mūzejā 3. maijā  sācies 
pirmais Eiropas unikālo privāt-
kollekciju festivāls “Vēsture bez 
robežām”. Latvijas, Lietuvas, Dā  -
nijas, Vācijas, Francijas un Krie-
vijas dalībnieki izstādījuši desmit 
vērtīgas kollekcijas, kas atspo gu-
ļo Eiropas un Krievijas cent rālo 
notikumu un vēsturisko per sonu 
ietekmi uz Latvijas vēstu res līk-
ločiem un tautas likteņiem.

Festivāla grafika „Napoleons 
un Eiropa”

 
Izstāde atklāj gan latviešu pa  š-

apziņas veidošanos, gan kultūras 
savdabību. Festivāla kollekciju 
vidū ir “Napoleons un Eiropa”, 
“Lie pāja un Romanovi” , “Padom-
ju laika māksla”, “Austrumu pa  -
klāji”, kā arī lietuviešu izcelsmes 
pasaules vārdu ieguvušā scēno-
gra fa Mstislava Dobužinska grafi-
kas.
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ir jāprot apvienot abas kultūras, - 
šādu viedokli radio Baltkom 
raidījumā “Razvorot” paudusi 
Frein d  licha. „Ir jāsaglabā sava 
kultūra, valoda, savas saknes un 
tradicijas. Taču, to darot, ir jāprot 
pielāgoties tās valsts tradicijām, 
valodai un saknēm, kuŗā tu dzī-
vo. Ja tu dzīvo šeit, - pielāgojies! 
To var lieliski apvienot, bez jeb -
kādām ambīcijām,”sacīja  aktrise.

***
Par eiro ieviešanu

Lai tautai piešķirtu tiesības 
lemt par eiro ieviešanu, izrādās, 
jāgroza nevis viens, bet gan divi 
Satversmes panti. Viens no bied-
rības “Par latu, pret eiro”  Centrā-
lajai vēlēšanu komisijai  iesnieg-
tajiem Satversmes grozījumu 
pro jektiem paredz tautas no   bal-
sošanas ceļā mainīt Satversmes 
68. pantu, nosakot, ka iniciātīva 
rosināt tautas nobalsošanu par 
maiņām ES dalības nosacījumos 
pieder arī tautai, nevis tikai Sa  -
eimas deputātiem, kā tas pare-
dzēts pašlaik.

Vērtējot konstitūcijas grozīju-
mu projektu, kas paredz, ka ini-
ciātīva rosināt referendumu par 
maiņām Eiropas Savienības  dalī-
bas nosacījumos pieder arī tau-
tai, nevis tikai Saeimas deputā-
tiem, Tieslietu ministrija  norāda, 
ka šādas maiņas prasītu ne tikai 
Satversmes 68. panta, bet arī 79. 
panta grozīšanu.

***
Rubikam par saviem vārdiem  

jāatbild
Latvijas Universitātes sociālās 

atmiņas pētnieks Mārtiņš Kap-
rāns iesniegumā ģenerālpro ku-
roram Ērikam Kalnmeieram lū  -
dzis izvērtēt, vai Eiropas Parla-
menta  deputāta Alfrēda Rubika 
publiskajos izteikumos, attaisno-
jot padomju režīma izdarītās  
represijas pret Latvijas iedzīvo tā-
jiem, nav saskatāms krimināl-
pārkāpums. Rubiks televīzijas 
rai dījumā teicis: “Tās represijas, 
kas bija 1949. gadā, nevar vērtēt 
viennozīmīgi. Tur daudzi tika 
represēti pēc nopelniem, jo tie 
bija tie, kas sadarbojās ar fašis-
tiem.” Arī uzrunā sociālistu tra -
di cionālajā 1. maija mītiņā Grī-
ziņkalnā Rubiks noliedza oku pā-
cijas faktu – Latvijas pievienoša-
na PSRS, viņaprāt, bijusi tikpat 
brīvprātīga kā iestāšanās Eiro -
pas Savienībā.

Savā iesniegumā Kaprāns raks-
ta: „Latvijas tiesu praksē un 
virknē Latvijas polītikas doku-
mentu padomju represijas tiek 
traktētas kā noziegums pret 
cilvēci. Lūdzu pārbaudīt, vai Al -
frēda Rubika izteikumos par 
padomju represijām nav kon- 
s tatējamas noziedzīga nodarīju -
ma pazīmes.”

Ziņas sakopojis P. Karlsons

s tīm NATO lielākās mācības 
sniegs neatsveŗamu pieredzi uz  -
ņemējas valsts atbalsta nodroši-
nāšanā. Tā būs iespēja pārbaudīt 
un attīstīt uzņēmējas valsts at  -
balsta spējas ne vien teorētiskā, 
bet arī praktiskā līmenī.

***
„Ušakova četrgadi” 
Rīgā vērtē divējādi

Rīgas pilsētas galvas Nila Uša-
kova  (Saskaņas centrs) valdīšanu 
četros gados polītiķi, uzņēmēji, 
žurnālisti un iedzīvotāji vērtē 
dažādi. Vieni cildina bezmaksas 
transportu pensionāriem un sko-
lēniem, kā arī sakopto vidi, citi 
norāda, ka pašvaldības uzņēmu-
mi kropļo konkurenci uzņēmēj-
darbībā, nav skaidra to finan -
ciālā situācija, nav iesākta māju 
silti nā šana, slikts ir tiltu un ielu 
techniskais stāvoklis, valda ko -
rupcija.

„Jā, ir bērnudārzu remonti, jā, 
ir skolēniem un pensionāriem 
bezmaksas sabiedriskais trans-
ports. Šobrīd ir skaidrs tikai tas, 
ka tas ir noticis uz deficita palie-
lināšanas rēķina. Jā, Ušakovs uz  -
reiz var teikt, ka mēs to varam 
atļauties, jo ir rezerve. Vai ir at  -
rasti veidi, kā intensificēt uzņē-
mējdarbību Rīgā? Es šaubos,” 
norāda žurnāliste Anita Daukšte.

Cits žurnālists Igors Vatoļins 
skaidro, ka, no vienas puses, ir 
pa  veikti dažādi darbi, kas tika 
darīti arī, piemēram, tēvzemieša 
Jāņa Birka laikā. Tomēr, no otras 
puses, caurspīdīgums varēja būt 
lielāks. Aptaujātie rīdzinieki pār-
svarā min vides sakoptību un 
bezmaksas transportu. Savukārt 
kritiķi – žurnālisti un opozicijas 
polītiķi – ir atturīgāki. Žurnāliste 
Zane Stankeviča norāda, ka Sa  -
skaņas centra vadītā dome rei-
zēm vēlējusies sadārdzināt da   žā-
dus projektus bez pamatojuma. 
Tiltu techniskais stāvoklis ir 
kritisks.

Vienotības polītiķis Olafs Pulks  
atgādina gan neskaidro pašval-
dības uzņēmumu stāvokli, gan 
neiesākto māju siltināšanu un 
slikto ielu stāvokli. Uzņēmēji no -
rāda uz pašvaldības uzņēmumu 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, 
kro pļojot konkurenci.

***
Latvijā piektais augstākais 

bezdarbs ES
Latvijā martā bijis piektais 

augs tākais bezdarba līmenis Ei -
ropas Savienībā, liecina publis-
kotie ES statistikas pārvaldes 
Eurostat dati. Saskaņā ar tiem 
Latvijā bezdarba līmenis martā  
bijis 14,3%. Latvija tādējādi mar-
tā nedaudz apsteigusi Kipru 
(14,2%), Īriju (14,1%) un Lietuvu 
(13,1%). Igaunijā bezdarba lī -
menis atbilstīgi Eurostat datiem 
iepriekšējā mēnesī bijis 9,4%.

***
„Ja esi krievs un dzīvo 
Latvijā, – pielāgojies!”

Krievijas kulta aktrises Alises 
Freindlichas darbu sarakstā ir 
daudz lielisku kinolomu, tomēr 
Latvijas skatītājiem viņa visla -
bāk zināma kā košā Ludmila 
Kalugina 1977. gadā uzņemtajā 
Eldara Rjazanova filmā „Die-
nesta romāns”.

Krieviem, kuŗi dzīvo Latvijā,   

vairāk nekā no 20 valstīm. Rīgas 
iedzīvotāji un citi interesenti bez 
maksas varēs apmeklēt dažādus 
regates sarīkojumus - vērot kuģu 
parādi, uzkāpt uz lielu burinieku 
klājiem, kā arī aprunāties ar ap -
kalpes locekļiem.

Regates direktors Kristers Sa -
muelsons stāsta, ka viņš ar šādu 
sarīkojumu organizēšanu nodar-
bojas jau vairākus gadu desmi-
tus, un slavē Rīgu par lielo da -
lībnieku atsaucību. „Rīga jau līdz 
šim ir paveikusi milzīgu darbu, 
un vasarā mēs to varēsim izbau-
dīt. No savas puses varu apsolīt, 
ka atvedīsim uz Rīgu daudzus 
krāšņus kuģus un sarūpēsim pil-
sētniekiem skaistus svētkus.” Sa  -
muelsons atminas, ka jau iepriek-
šējās reizēs Rīga ir pratusi labi 
uzņemt regates dalībniekus.

***
Aerodium būvēs vēja tuneli 

Dienvidkorejā
 Uzņēmums Aerodium plašāku 

uzmanību saistīja ar savu vēja tu -
neli Latvijas stendā izstādē World 
Expo 2010 Šanhajā. 

Tagad Aerodium līdz nākamā 
ga  da sākumam plāno Dienvid-
korejā uzbūvēt vēja tuneli  mili-
tārām vajadzībām. Šādus tuneļus 
armijā izmanto ne vienā vien pa -
saules valstī, lai uzlabotu kaŗa-
vīru iemaņas lēkšanaā ar izpletni. 
Militārā tuneļa būve Dienvid-
korejā ir pašā sākuma stadijā - 
plānotos darbus vēl saskaņo, un 
tas ilgs pāris mēnešu. Līdz šim 
Aerodium dažādās valstīs uzbū-
vējis četrus tuneļus militārām va  - 
jadzībām. Jaunais tunelis Dien-
vidkorejā no saviem priekšgā-
jējiem atšķirsies ar to, ka tas būs 
lielāks un jaudīgāks. Šādi tuneļi 
ir pieejami tikai armijniekiem.

***
Būs starptautiskas mācības
Latvijā vasarā un rudenī pare-

dzētajās divās starptautiskajās 
mā  cībās piedalīsies aptuveni 1100 
ārvalstu militārpersonas. No 3. 
līdz 14.jūnijam Igaunijā, Latvijā 
un Lietuvā norisināsies militārās 
mācības Saber Strike 2013. Šo 
mi    litāro mācību vadošā valsts 
būs Lietuva, Latvijā plānots rīkot 
mācību praktisko daļu.

Savukārt  no 2. līdz 9. novem-
b  rim Latvijā un Polijā norisināsies 
NATO pēdējo gadu lielākās mā  -
cības Steadfast Jazz 2013. Šajās 
mācībās NATO apvienoto spēku 
virspavēlniecība Brunsumā tiks 
sertificēta vadīt NATO ātrās rea-
 ģē  šanas spēkus 2014. gadā. Lat-
vijai - vienai no uzņēmējām val-

Ingrīda Levrence un Pekinas 
Svešvalodu universitātes prorek-
tors Dzjans Sjufans. Īpašu klāt -
eso šo sajūsmu izpelnījās iespēja 
folkloras grupas mākslinieku va -
 dībā pašiem izmēģināt dziesmas 
un deju soļus, kā arī universitā -
tes latviešu valodas kursa stu-
denta latviski teiktā ievadruna.

Ceiruleits priekšnesums

Priekšnesums tika organizēts, 
sadarbojoties folkloras grupai 
Ceiruleits, Latvijas vēstniecībai 
Ķīnas Tautas Republikā un Peki-
nas Svešvalodu universitātei, kur 
kopš 2011.gada ķīniešu studen-
tiem ir iespēja apgūt latviešu va -
lodu.

***
Latvijas jaunie mākslinieki 

Edinburgā
Skotijas pilsētā Edinburgā     

līdz 17. maijam skatāma Latvijas 
Māks las akadēmijas (LMA) ab  -
solventu darbu izstāde Gradua-
tion. LMA izstādē pārstāvēti vai -
rāk nekā desmit spilgti māks -   
li nieki, kas studijas beiguši pē -
dē jos trīs gados. Viņu veikums 
eks  ponēts līdzās divu mācīb spē-
ku, arī LMA absolventu, Alek-
seja Naumova un Kristapa Za -
riņa, glezniecības darbiem.

***
Latviešu grafika Šveicē

Kopš 11. maija Šveicē izstāžu 
zālē OSLO 12 Halle D apskatāma 
Neles Zirnītes (attēlā) personāl-
izstāde Transfusion.

Turpat atklāta starptautiskā 
izstāde “Stiprais ūdens – 3” (pro-
jekta idejas autore un kurātore 
Nele Zirnīte), kuŗā piedalās gan 
pasaulē pazīstami, gan arī jauni 
profesionālie mākslinieki no Lat-
vijas, Šveices, ASV, Lielbritanijas, 
Vācijas, Lietuvas, Krievijas, Ita-
lijas, Nīderlandes un Japānas. Iz -
stādē skatāmi 49 dažādu autoru 
grafikas darbi, Latviju pārstāv 
mākslā zināmi un plašu atzinību 
iemantojuši meistari – Gunārs 
Krollis, Nele Zirnīte, Baiba Dam-
berga, Varis Krauklis un Andrejs 
Kalnačs, kā arī jaunāki autori 
Gabija Priede un Signe Štrauss.

***
Jūlijā Rīgā piestās jachtu regate 

The Tall Ships Races
Šovasar no 25. līdz 28. jūlijam 

Rīga pirmo reizi kļūs par vienu 
no četrām augsta prestiža jachtu 
regates The Tall Ships Races 2013 
pieturas ostām.

Latvijas galvaspilsētas pos- 
mam pieteikušies gandrīz 100 kuģi  

Izrāda Jana Norda filmu 
„Mammu, es tevi mīlu”

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns aicināja uz režisora Jāņa 
Norda spēlfilmas „Mammu, es 
te   vi mīlu” pirmizrādi vēstniecī-
bas telpās Vašingtonā. Vēstnieka 
kundze Gunta Razāne, atklājot 
sarīkojumu, prezentēja ideju ie -
viest filmu vakaru tradiciju vēst-
niecības telpās, lai interesentiem 
būtu iespēja iepazīties ar latvie -
šu filmu daudzveidību.

Filmas afiša

Režisora Jāņa Norda spēlfilma 
„Mammu, es tevi mīlu” ieguvusi 
Berlīnes kinofestivāla žūrijas 
Grand prix.

***
Dānijas latvietis dāvina 

grāmatas Latvijas vēstniecībai
Latvijas vēstnieks Dānijā Gints 

Jēgermanis devās uz Nīkēbingu, 
lai izteiktu pateicību  Tālivaldim  
Imantam Tenim. Tautietis bija 
izteicis vēlmi dāvināt vēstniecībai 
savu vecāku atstātās grāmatas 
latviešu valodā. ,,Nelielais Teņa 
dzimtas grāmatu krājums, kuŗas 
lielākoties izdotas starpkaŗu lai-
kā Kopenhāgenas izdevniecībā 
,,Imanta”, būs lielisks vēstniecī-
bas grāmatu krātuves papildinā-
jums,” uzsvēra vēstnieks. Vēst-
nie cībā Dānijā ir bibliotēka, kas 
veidota no trimdas latviešu pri-
vāto bibliotēku krājumiem.

No kr.: Latvijas vēstnieks Dānijā 
Gints Jēgermanis kopā ar Tāli-
valdi Imantu Teni un viņa kun-
dzi (Foto: Latvijas vēstniecība Dānijā)

Tālivaldis Imants Tenis  dzimis 
1947. gadā bēgļu nometnē He -
lebekā. Viņa vecāki Jēkabs Al  -
frēds Tenis (dzimis Grobiņā) un 
Marija Tenis (meitas vārds Leo-
nova, dzimusi Ludzā) ieradās 
Dā  nijā  kaŗa bēgļu gaitās 1944. 
ga  dā un iepazinās Helebekas 
bēg ļu nometnē. Tālivaldis Imants 
Tenis kopš pusaudža gadiem nav 
lietojis vecāku dzimto valodu, tā -
pēc šobrīd tikpat kā nerunā lat-
viski. Viņš nekad nav bijis Lat-
vijā.

***
Ķīnā iepazīst latviešu 

dziesmas, dejas un mūzikas 
instrumentus

Pekinas Svešvalodu universi-
tātē notika folkloras grupas Cei -
ruleits koncerts. Universitātes 
va   dībai, studentiem un citiem 
klau sītājiem bija iespēja iepazīt 
tradicionālās latviešu dziesmas, 
dejas un mūzikas instrumentus. 
Klātesošos uzrunāja Latvijas vēst-
niece Ķīnas Tautas Republikā 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
„The West is cancer, 

Islam is the an   swer:” 
Šis sauklis ietveŗ se -
 vī visus jau  nās glo-
bālās sērgas aspek-
tus, sākot ar 2001. 
gada 11. septembri 
Ņujorkā un - šim -

brī žam - beidzot ar tām traka-
jām piecām dienām Bostonā. 
Diemžēl daudzus islāmticīgos vi -
sās pasaules malās šis sauklis mu -
dinājis uz vardarbību ar tikpat lie-
lu spēku kā pagājušā gadsimta 
pir majā pusē neskaitāmus pie kri-
tējus saliedēja sauklis: „Visu zemju 
proletārieši, savienojieties!”

Carnajevu ģimenes metamor-
fozas Krievijā un Amerikā, ASV 
un Krievijas specdienestu “saostī-
šanās” sakarā ar Tamerlana (cik 
zī  mīgs vārds!) mīklaino dzīves gā -
 jumu un nāves apstākļiem, - tas 
viss, kas nu jau vairākas nedēļas 
mulsina un intriģē daudzus mil-

Pēc tām piecām Bostonas dienām...

jonus tīmekļa lietotāju, ir tikai da  -
ļa, tikai šķautne no parādības jeb 
sērgas, ko sauc par kaujiniecisko 
„islāmismu.”

Nevajadzētu jaukt islāmismu ar 
islāmu kā reliģiju. Galu galā vis-
maz miljardam islāmticīgo, to -
starp maniem arabu kaimiņiem 
se  najā Jafā, kas robežo ar Telavivas 
dienvidu nomali, nav ļaunu no   lū-
ku. Viņi dzīvo savu dzīvi, klanās 
Allaham piecas reizes dienā, ne -
lie  to alkoholu - tas nudien nav 
pe   ļami, - un te arī jāņem vērā, ka 
vie  na no islāma pamatprasībām 
jeb pienākumiem ir labdarība.

Diemžēl islāma sadzīviskās īpat-
nības izpaužas, piemēram, sievie-
tes beztiesībā attieksmē pret tēvu 
un brāli un it īpaši vīru, kuŗa “īpa-
šums” tā ir. Šis ialāmticīgo dzīves 
veids, kas plašā reģionā no Maro-
kas līdz Indonēzijai ir ierasts un 
dabisks, izraisa asus konfliktus 
Va    kareiropā, kur musulmaņu  

imigrantu skaits jau sniedzas mil-
jonos, un trauksmainas ziņas par 
sadursmēm nāk gan no Parīzes, 
gan no Londonas. Šie imigranti 
neatsakās no ierastā dzīves veida, 
kas nereti nonāk pretrunā ar de  -
mokratijas pamatprincipiem un 
cil vēktiesībām, radot eiropiešos 
ne  patiku. Un te nu gan Vakarei ro-
pā, gan Ziemeļamerikā “paceļ gal-
vu” „islāmisms”, aizrautīgi spre di-
ķotāji aicina musulmaņus uz dži-
hadu, kas tiek interpretēts kā svē-
tais kaŗš, un īpaši jaunieši, kuŗi     
nu jau otrajā vai trešajā paaudzē 
jūtas Rietumos nesaprasti un at-
stumti, “dumpojas” un sariebj nī   s-
ta  jai Rietumu pasaulei, tai civī  li-
zācijai, kuŗas techniskos sasnie-
gumus viņi labprāt izmanto, -      
sē jot nāvi un šausmas.

 Ziemeļkaukazā čečenu cīņa     
par atbrīvošanos no Krievijas jūga 
pirms 22 gadiem izvērsās Džo -
hara Dudajeva vadībā: viņš bija 

charismatisks un reizē prāgma-
tisks līderis, kuŗa mērķis bija neat-
karīga Ičkerijas Republika ar lai-
cīga rakstura konstutūciju un ties-
vedību. Pēc diviem asiņainiem 
krievu-čečenu kaŗiem tagad aina 
ir šāda: kāda kaujinieku barveža 
dēls Ramzans Kadirovs “atpircies” 
no Putina, izveidojot savu autori-
tāru “valstiņu valstī” Krievijas sa  -
stāvā, un tur valda šī “saimnieka” 
patvaļa un islāma tiesvedība - ša -
riats. Un turpat šajos kalnos un 
aizās joprojām ārdās un slepkavo 
ekstrēmā islāma kaujinieki “ne  no-
tveŗamā” Doku Umarova vadībā, 
kuŗa mērķis ir t. s. Kaukaza emi-
rāts. Viņš pieteicis “svēto kaŗu” 
gan Krievijai, gan “satrunējuša-
jiem” Rietumiem, gan pašmāju 
“at   kritējiem un glēvuļiem”.

Te no svara saprast, ka islāma 
sunnītu konfesijas ietvaros aktī vi-
zējušies vardarbīgu ekstrēmistu 
grupējumi: - „salafisti, vahabiti, 
ta    libi”, kuŗu piekritēji gatavi no  ga-
lināt savus “nepietiekami dievbi-
jīgos” ticības brāļus, uzspiežot ma -
sām “jaunu pasauli”, kur nav vie -
tas ne mūzikai, ne televīzijai, pat 

ne futbolam un kur sieviete „nav 
nekas”. Alžīrijā salafistu trakoša-
nas rezultāts ir 40 000 nogalināto 
musulmaņu vīriešu, sieviešu un 
bērnu, Afgānistānā talibu režīma 
šausmas jau ir labi zināmas pa -
saulē, vahabitu imami arvien brī-
vāk sprediķo, musina un mulsina 
islāmticīgos Vidusāzijā un Tatār-
s tānā, un pavisam nesen Afrikas 
vi  dienē, Mali Republikā, fanātis-
kie salafiti senajā Timbuktu pil-
sētā saplēsuši vērtīgus arabu ma -
nuskriptus un viena mēneša laikā 
tā plosījušies, ka pēc viņu padzī-
šanas turienes musulmaņi teikuši, 
lai Allahs svētī viņu atbrīvotājus - 
franču ekspedīcijas korpusa vī  rus!

Un vēl viens jautājums, kas ma -
ni dara grūtsirdīgu: kas pamudi-
nājis pāriet islāmticībā nu jau     
krietni daudzus kristiešus – gaiš-
matainus, zilacainus vāciešus, pa -
reizticīgus krievus, anglosakšu cil-
mes amerikāņus? Iedomāts šķīs-
tums izvirtības vietā? Vācijā un 
Krievijā jau ir šādu islāma „kon-
vertītu” draudzes. Mini manu 
mīklu...

Franks Gordons

Maija sākums 
Lat vijā ir laika 
po sms, kuŗā ir 
di vas brīvdienas. 
Mē neša pirmajā 
datumā tiek svi -
nēti vai nu darba 
svētki, Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena, vai 
arī diena, kad Latvija iestājās 
Eiropas Savienībā. Savukārt 4. 
datums ir diena, kuŗā pirms     
23 gadiem Latvijas PSR Aug- 
stā kā padome (AP) ar 138 bal-
sīm par, nevienu pret un vienu 
atturoties apstiprināja neatka rī-
bas atjaunošanas deklarāciju 
(neviena balss pret tāpēc, ka ne -
atkarības neatbalstītāji bal so-
jumu boikotēja). Šogad 4. mai js 
iegadījās sestdienā, tāpēc brīva 
bija arī nākamā pirmdiena.

1990. gada 4. maijā man bija 
ļoti liels gods atrasties AP namā. 
Zālē, kas atradās blakus padomes 
plēnārsēžu zālei, pulcējās daudz  
ārvalstu žurnālistu, lai piere dzē   -
tu vēsturisko brīdi. Es viņiem biju 
tulks, un brīdī, kad balsu skaits 
tuvojās nepieciešamajam vairā-
ku mam, aiz AP logiem sapulcē-
jušies ļaudis arvien skaļāk izsau -
ca urravas, pat tik skaļi, ka sēdes 
vadītājam Anatolijam Gorbuno-
vam vairākkārt nācās viņus ap -
saukt. Es ar stīvu skatienu vēros  
grīdsegā, jo zināju: ja vien būtu    
ar kādu saskatījies, es būtu sā -       
cis rau dāt, tik triumfāls bija šis     
mirklis. Man šai ziņā ir grūti. Vi  -
su ga   du pirms lielā brīža  svēt-
dienās biju apmeklējis dievkal-
pojumus Doma baznīcā, un, kad 
mācītājs no kanceles pateica vār-
dus: „Dievs, svētī Latviju!” - ieska-
nējās katedrāles varenās ērģeles 
un visi dziedāja. Visi, izņemot 
ma  ni, jo es nevarēju padziedāt 
tā  pēc, ka man kaklā bija kamols 
un acīs asaras. 

Pirms pāris gadiem Saeima no -
 lēma, ka 4. maijs būtu pasludi-
nāms par Latvijas neatkarības at -
jaunošanas dienu un tāpēc arī 

Par gadskārtām
par brīvdienu. Domāju toreiz       
un joprojām domāju tagad, ka 
lē   mums bija aplams, jo 1990. 
gada 4. maijā deklarācija tika pie-
ņemta, bet pēc tās nevarēja seci-
nāt, ka Latvijas Republika ir ne  -
atkarīga valsts. Latvijā aizvien vēl 
atradās ievērojams skaits PSRS 
militārpersonu, lielākoties tāpēc, 
ka Rīga bija sarkanarmijas Zie-
meļrietumu apgabala koman - 
dan   tūras pilsēta. Turklāt - vēl bū  - 
   tiskāk - neviena pasaules valsts 
Latvijas neatkarību tobrīd neat-
zina. Zviedrijas valdība tajā laikā 
Rīgā bija atvērusi Kultūras cen- 
t ru, bet tam nebija nekāda diplo-
mātiska statusa. Noslēpums nav 
arī tas, ka Rietumu valstis nebūt 
nebija pārāk priecīgas par do -
mu, ka Padomju Savienība varē -
tu sa brukt. Toreizējā Lielbritani-
jas prem jērministre Mārgareta 
Te  čere, kā zināms, PSRS līderi 
Mi  ch ailu Gorbačovu uzskatīja 
par cilvēku, ar kuŗu var sarunāt. 
Kriet ni atturīgs pret neatkarības 
atjaunošanu bija arī toreizējais 
ASV prezidents Džordžs Bušs 
vecākais. 

Patiesībā Latvijas Republika 
starp tautiski atzītu neatkarību 
ieguva tikai gadu un trīsarpus 
mē  nešus vēlāk, kad Maskavā 
pēk šņi sākās un tikpat ātri bei-
dzās apvērsums pret M. Gorba-
čovu. Latvija un vairākas citas 
PSRS republikas izmantoja brīdi, 
lai  pasludinātu pilnīgu neatka-
rību, un šai reizē pasaule reaģēja 
daudz ātrāk. Pirmā, kas nāca ar 
oficiālu atzīšanu, bija mazā Islan-
de, tai sekoja Krievijas Federā -
cija Borisa Jeļcina vadībā, un pēc 
tam atzīšanu apstiprināja valstis 
cita pēc citas. Cik notiekošais bija 
negaidīts, var spriest  pēc tā, ka 
veselu gadu Lielbritanijas vēst-
nie cība mājoja vienā viesnīcas 
„Rī  dzene” viesu  istabā, jo nebija 
laika sagatavot diplomātiem pie-
nācīgas telpas. Mans uzskats jo -
projām ir tāds, ka par patieso 
ne  atkarības atjaunošanas dienu 

uzskatāms 21. augusts, bet Saei-
ma lēma citādi.

Lai nu tā būtu, varam svinēt arī 
4. maiju. Taču šoruden pienāks 
vēl viena gadskārta, mazliet „apa-
ļāka” par tiem 23 gadiem, kas pa     - 
gājuši kopš neatkarības dekla rā-
cijas pieņemšanas dienas 1990. 
gadā. Runa ir par Latvijas Tau -
tas fronti (LTF), kas dibināta 
1988. gada 9. oktobrī un tātad šo -
gad svinēs 25. gadskārtu. Zinā mā 
mērā tā ir tikpat nozīmīga ju  bileja 
kā neatkarības deklarā cijas gada-
diena, jo visnotaļ droši var teikt, 
ka bez LTF nekādas neatkarības 
nebūtu bijis vai vismaz process 
būtu noticis krietni lēnāk.

Es ar Tautas fronti iepazinos 
1989. gada rudenī, kad ierados 
Latvijā, lai toreizējā ar Darba sar-
kano karogu apbalvotajā Latvi -
jas PSR Valsts universitātē (mūs-
die nās, protams, tā atkal ir Lat vi-
jas Universitātē) mācītu angļu 
va   lodu. Pirmajā rītā pēc ieraša-
nās Rīgā es kopā ar mammu,     
ku  ŗa man atbrauca līdzi, apmek-
lēju LTF mītni Vecpilsētas ielā,   
lai pa   jautātu, vai kaut kā mēs 
varam palīdzēt. Mūs pieņēma to -
reizējā LTF Informācijas daļas 
vadītāja Sarmīte Ēlerte. Viņa ne -
kavējoties mūs pielika pie preses 
relīžu tul košanas. Nākamajos mē -
nešos LTF mītne man kļuva par 
sava veida otrām mājām, jo es tur 
pavadīju ļoti daudz laika. Starp 
citu, es arī LTF personālam mā -
cīju angļu va   lodu. Toreiz gados 
vēl ļoti jaunais aktīvists Artis Ērg-
lis jopro jām ar smaidu atceras, 
cik grūti viņam nācies izrunāt 
vārdu newspaper. 

Turpināju ar dažādu materiālu 
tulkošanu, kā arī konsultēju žur-
nālistus LTF apkārtrakstā Atmo-
da, ko izdeva arī angļu valodā. 
Atmodas  redaktore bija Sarma 
Din dzāne. Arī es tur pieliku savu 
roku un vienu mēnesi, kad Sar -
ma paņēma atvaļinājumu, biju 
apkārtraksta redaktors. Piedalījos 
LTF 2. kongresā un atceros, cik 

pārsteigts jutos, kad uz skatuves 
uzkāpa literāts un viens no sa -
mērā retajiem krieviem, kas bija 
redzams LTF darbā, - Vladlens 
Do  zorcevs, jo viņš sapulci uzru-
nāja krievu valodā, un man tas 
likās dīvaini. 

Kā zinām, Tautas fronte savās 
prasībās sākumā bija visnotaļ pie-
ticīga un vispirms runāja par   
kaut kāda veida suverēnitāti, bet 
pilnīga neatkarība netika minēta. 
No latviešu tautas nacionālis tis-
kākā gala iznira tā dēvētais Pil-
soņu kongress, kā arī Latvijas 
Na  cionālās neatkarības kustība 
(LNNK). Abas organizācijas bija 
krietni radikālas, īpaši brīdī, kad 
tuvojās minētais Augstākās pado-
mes balsojums, tās apgalvoja, ka 
okupācijas varas veidots parla-
ments nav tiesīgs par tādu jautā-
jumu spriest. Pilsoņu kongress 
centās reģistrēt pirmskaŗa Lat vi-
jas pavalstniekus un apgalvoja,  
ka tikai tiem būtu tiesības lemt 
par valsts nākotni. Tas bija vis-
notaļ īstermiņa uzskats, un Lat-
vijas PSR līdz neatkarībai aiz -
veda Tautas fronte, vispirms jau 
uzvarot 1990. gada Augstākās pa -
domes vēlēšanās un nodrošinot 
nepieciešamo konstitūcionālo 
vai   rākumu. Pēcāk uz LTF varēja 
attiecināt tautā pazīstamo, lai arī 
mūsdienās ne īpaši polītkorrekto 
teicienu: „Moris savu ir pada rī -
jis, moris var iet.”

 1993. gada 5. Saeimas vēlēša-
nās LTF saraksts saņēma tikai 2,6 
pro   centus balsu un neieguva ne -
vienu vietu parlamentā. Vienī -
gais no LTF kādreizējās spices, 
kuŗš aiz lojālitātes kandidēja no 
LTF saraksta, bija pirmais - vēl 
okupācijas laika premjērministrs 
un pašreizējais Eiropas Parla-
menta deputāts Ivars Godmanis. 
Vēlēšanās ar iepriekš neviena sa -
raksta nesasniegtiem 32 procen-
tiem uzvarēja Latvijas ceļš, kuŗā 
tā dēvēto „sapņu komandu” va -
dīja jau minētais A. Gorbunovs, 
kā arī Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības priekšsēdis Gunārs Mei-
e  rovics. LC Meierovicu izvirzīja 
Valsts prezidenta amatam, bet,   

kā lasītāji zinās, priekšroku guva 
pirmskaŗa Latvijas pēdējā līde -     
ŗa Kārļa Ulmaņa brāļa mazdēls.       
K. Ulmaņa uzvārds acīmredzot 
bija nozīmīgāks par G. Meierovi-
ca tēva, leģendārā pirmskaŗa Lat-
vijas ārlietu ministra Zigfrīda 
Annas Meierovica uzvārdu.

Priecājos, ka kādreizējie LTF 
ak   tīvisti organizācijas dibināša-
nas ceturtdaļgadsimta jubileju 
ga  tavojas svinēt ar lielu vērienu. 
Paredzēta Vecpilsētas ielas mājas 
atjaunošana, lai to padarītu pie-
eja māku un tur izvietotu moder-
nu mūzeju par LTF vēsturi. Fron-
tes archīvos glabājas neskaitāmi 
dokumenti un dažādas relikvijas, 
kuŗas dienas gaismu īpaši kopš 
at modas laikiem nav redzējušas. 
Nu tās atkal iegūs pienācīgu godu.

Vairākums LTF kādreiz vado -
šo personu joprojām ir rosīgas. 
Līdz ar  Godmani minami tādi 
diž gari kā Dainis Īvāns (polītikā 
neaktīvs), Sandra Kalniete (EP 
de   putāte un diplomāte), Jānis 
Ška pars (kādreizējās Latvijas In   -
te  liģentu organizācijas dibinā-
tājs), Jānis Jurkāns (polītikā neak-
tīvs) u.c. Viņiem visiem jubilejā 
pie nākas liels gods, bet ne mazāk 
to ir pelnījuši tie, kuŗi nodroši nā-
ja LTF ikdienas darbu. LTF mīt  nē 
aktīvi darbojās kancelejas vadī-
tāja Ruta Barauska, Tīne Mun  ke-
vica, kā arī Latviešu sie viešu līgas 
vadītāja Anita Stan ke viča (viņas 
organizācija Latvijas puišus glāba 
no dienesta PSRS kaŗaspēkā).   
Arī viņas ir pelnīju šas, lai noce-
ļam cepuri. 

Atjaunotais mūzejs it īpaši sva-
rīgs būs tāpēc, ka laikā kopš valsts 
neatkarības atjaunošanas nu jau 
uzaugusi vesela paaudze - jaunieši, 
kuŗi atmodu nepieredzēja un ku -
ŗiem   daudzos gadījumos par to ir 
visnotaļ miglains priekšstats. Div-
desmit piecu gadu jubileja ļaus par 
Tautas fronti runāt daudz un dik -
ti, un tas ir svētīgi, jo, tāpat kā lī -
dzīgās organizācijas Igaunijā un 
Lietuvā, tā tomēr gāja neatkarības 
atjaunošanas pirmajās rindās. Pie-
minēsim to kārtīgi.

Kārlis Streips
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Šogad mūziķi Ieva Akuratere 
un Juris Kulakovs svin savu 55 
gadu jubileju, tādēļ tiek rīkota 
grupas „Pērkons” koncertu tū  -
re pa visu Latviju ar nosauku-
mu „Sapumpurots zars”. Juris 
Kulakovs grupu nodibināja    
1980. gadā un tajā uzaicināja arī 
aktrisi un dziedātāju Ievu Aku-
rateri. „Pērkons” kļuva par astoņ-
desmito gadu populārāko gru -
pu, divas reizes tās darbību aiz-
liedza, un pirmie divi albumi ti  ka 
ieskaņoti Ievas mātes, teātŗa zi -
nāt nieces Līvijas Akurateres mā -
jās un ieskaņojumos  magnetofo-
na lentēs nelegāli izplatījās visā 
Latvijā. Daudziem jo daudziem 
Latvijā un ārpus mūsu valsts ro  -
bežām Ievas Akurateres vārds 
sai  stās ne tikai ar grupu „Pēr-
kons“, bet arī ar Atmodu un vi -
ņas dziedāto dziesmu „Manai 
tautai“, kas kļuvusi par himnu 
cerībai un brīvībai. Šodien „Pēr-
kona” koncertu klausītājos ir    
gan jaunieši, gan cilvēki ar sirmu 
galvu, un visi divas stundas aiz-
rautīgi dzied līdzi koncertam.

Vai, dziedot dziesmas, kas ta -
pušas pirms desmit, divdesmit 
gadiem, tev nerodas nostalģija 
pēc aizgājušā laika?

Nekādas nostalģijas. Mēs ne -
esam nostalģiski, mēs vienmēr 
esam spēlējuši, un tā ir arī mūsu 
tagadne. Esam tagadnes, reālitā-
tes apdziedātāji. Protams, mēs 
pa  ši mazliet maināmies, mainās 
laiks, un to pašu mūziku var in -
terpretēt citādi. Manuprāt, Juris 
Kulakovs ir mūsdienu mūzikas 
klasiķis, un dzeja ir izcila – Plū-
donis, Elsbergs, Melgalvs... tur 
var smelt un smelt. Nesen sati -
kos ar dziesminieku Haraldu Sī -
mani raidījumā „100 g kultūras”, 
un Sīmanis saka: „Tā publika 
kļūst aizvien jaunāka un jaunā-
ka.” Redzi, kā sanāk! Protams, 
nāk mūsu vecuma cilvēki, nāk 
vidējā paaudze. Mūsu vecuma 
cilvēki saka - „Pērkona” koncerti 
ir apliecinājums tam, ka dzīve 
tomēr ir viena laimīga būšana. 
Mēs gribam būt tas plecs, ar ku -
ŗu kopā var sajust prieku. Un 
mūzika ir tā, ar kuŗas starpnie-
cību var draudzēties. Piemēram, 
Cēsīs ir brīnišķīgs jaunais mūzi-
ķis Raimonds Gusarevs, viņam   
ir grupa „El Mars”, esmu ar viņu 
kopā dziedājusi. Mans dēls Ma -
tīss ir ar viņiem kopā spēlējis. 
Matīss un Raimonds ir draugi. 
Tā ir īsta  laime, ka draudzība ar 
mākslas starpniecību var snieg-
ties pāri paaudzēm un ka vecu-
ma atšķirībai nav nozīmes.

Vai tu esi optimiste?
Noteikti. Jā, par mani var droši 

DZĪVE TOMĒR IR VIENA LAIMĪGA BŪŠANA
Saruna ar dziedātāju un dziesminieci Ievu Akurateri

teikt, ka esmu optimiste. Ik pa 
brīdim es gaumīgi paskumstu, 
bet esmu laimīgs cilvēks, jā.

Kā tev tas izdodas? 
Domāju, ka garīgās zinības 

man dod prieku un optimismu, 
un cerību. 

Tu esi deputāte Rīgas domē, 
un tā nu nav tā vieta, kur rast 
optimismu...

Redzi, es visu to zinu,  man ne -
kas jauns nav tas, ka cilvēki ir   
vāji un viņus plosa dažādas kais-
lības, kas saistītas ar varu un   
spē ju citam citu kontrolēt. Ar 
daž nedažādiem līdzekļiem, arī 
ar naudu. Man tā nav ne vilša-
nās, ne atklāsme, ka cilvēki var 
arī tā. Man iznāk ar to saskarties 
ikdienā, un tad es mēģinu sta -
rot, mēģinu iekšēji smaidīt un     
tā mātišķi uz visu noraudzīties. 

Protams, es daru savu tiešo dar-
bu, esmu taču deputāte. Man ir 
līdzi Bībelīte, un pēc lielajām 
sēdēm es to vienmēr palasu, ci -
tādi nevar. Ja cilvēki grib redzēt, 
kas ir naids, lai viņi atnāk uz do -
mes sēdi pirms vēlēšanām, un 
viņi to redzēs. Tas ir šausmīgi, 
bet es vienmēr esmu bijusi pret 
to, ka polītika pati par sevi ir 
netīra. Polītika nav ne tīra, ne 
netīra, tāpat kā nauda, – netīru 
to padara mūsu vājības. Manā 
ieskatā gara spēks ir tas, kas nes 
labus, radošus augļus. Protams, 
nav viegli pie šī spēka turēties, bet 
tādi nu mēs, tie cilvēki, esam. 

Vai tu gribēji aiziet no polī-
tikas? Tavs vārds ir Vienotības 
Rīgas vēlēšanu sarakstā gaidā-
majās pašvaldību vēlēšanās. Tu 
cīnīsies par vietu Rīgas domē? 

Es sāku kopā ar Kristovski 
Pilsoniskajā savienībā, tagad ir 
iz  veidojusies partija Vienotība. 
Ne  esmu gribējusi aiziet, gribēju 
godam nostrādāt man uzticēto 
laiku, un, ja cilvēki saka, ka esmu 
vajadzīga sarakstā, es to lojāli 
atbalstu. Ja mani ievēlēs, priecā-
šos, ka varu kaut ko vērtīgu da -
rīt saistībā ar kultūru, jo Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un 
sporta komitejā īpaši lielas iz -
pratnes par kultūru nav, tur 

pašlaik ir tikai daži cilvēki, kas 
saistīti ar izglītību un mākslu.     
Ja mani neievēlēs, arī būs labi,      
jo man ir  ko darīt, vairāk laika 
atliks manam darbam.

Kad tu saprati, ka Dievs ir   
tas, kuŗš palīdz dzīvot un no -
liek visu īstajā vietā?

Bērnībā man vecmāmiņa iz  -
stās tīja, kāda ir Dieva izjūta. Kaut 
kā es to biju jutusi jau pirms  
tam, bet manā izjūtā tas bija kā 
saules kamolītis krūtīs. Un tad 
vecmāmiņa izskaidroja.

Vai tu arī tagad dziedi: „Pa -
līdzi, Dievs, visai latviešu tau-
tai”?

Jā, es to dziedu bieži, jo svēt-
kos, arī valsts svētkos cilvēki 
mani aicina dziedāt dažādās 
pilsētās. Vienmēr ir brīnišķīgi 
cilvēki, kas izkārto mīļus, sir- 

s nīgus sarīkojumus, un viņi gai -
da šo dziesmu. Latgalē vēl šo -
dien, kad sāku dziedāt „Manai 
tautai”, cilvēki ceļas kājās, jo, 
būdami ļoti ticīgi, viņi to tie -  
šām uztveŗ  kā lūgšanu Dievam. 
Tas nav nekāds pārliekais „urrā 
patriotisms”, domāju, ka patrio-
tisms ir nostabilizējies, nomie-
rinājies un kļuvis svinīgs un pa -
tiess. 

Mēs ikdienā reizēm lietojam 
vārdus „īsts latvietis” vai pat 
sakām „tīrs latvietis”. Vai tau-
tībai ir tik liela nozīme, lai būtu 
latvietis? Citiem vārdiem – vai 
lielāka nozīme ir etniskām ge -
nām vai tam, ko varētu saukt 
par sirds genām?

Domāju, ka svarīgi ir abi. Asi-
ņu sajaukums dod jaunas, spilg-
tas krāsas cilvēkā. Tomēr es  do  -
māju arī, ka cilvēkam vajadzētu 
turēties pie savu senču dzīves lī -
nijām un vērtībām, apzināt tās 
un sevī iedzīvināt. Izbaudīt sa -
vas dzīves laikā, ko dod viņa 
senču mantojums, kādus talan-
tus, spēkus tas nes. 

Tavas dzimtas dzīslās rit arī 
franču asinis, Napoleona ka  ŗa-
spēkam atkāpjoties, kāds fran-
cūzis palika Latvijā.

Jā, vecvecvectētiņš Viljams 
Aku raters apprecēja muižas kal-

ponīti. Manī ir arī mazliet fran-
ču, poļu, vācu asinis, bet es esmu 
latviete un jūtu sevi kā latvieti. 
No latviešu puses manī ir sēļi     
un kuršu ķoniņi, nedaudz arī 
vid zemnieki no Cesvaines pu -
ses. Laikam jau jāatzīst, ka to,   
kas ir cilvēks, vairāk nosaka  viss 
sirdī rodamais, viņa vēlēšanās 
identificēt sevi ar tautu. Jā, lat-
viešu asiņu manī ir visvairāk,      
un es vienmēr esmu par to līks-
mojusi. Jā, es esmu par to, ka 
cil vēkam vajag saukt sevi par 
latvieti, ja viņš sevi tā jūt. Esmu 
pret to stīvēšanos un ņemšanos 
ap tautībām. Sliktākais, ko cil-
vēks savas dzīves laikā var darīt, – 
apgalvot, ka viena tautība ir la -
bāka vai sliktāka par otru. Esmu 
satikusi krievu  cilvēkus, mūzi-
ķus, kuŗi šobrīd dzīvo citā valstī, 
Eiropā, bet kuŗi ar asarām acīs 
saka: ”Latvija taču ir mana dzim-
tene!”

Vai tu bieži brauc dziedāt 
latviešiem ārzemēs? 

Gandrīz katru gadu. Pirms 
dažiem gadiem spēlējām Čikāgā, 
tad bija koncerti Kanadā, Zvied-
rijā, Briselē. Pagājušajā gadā es 
nekur netiku, jo man 18. novem-
b rī jau bija norunāts koncerts 
Latvijā, bet septembrī kopā ar 
Ma   tīsu un Leonu Sējānu bijām 
Bonnā, dziedājām vācu luterā -
ņu draudzes baznīcā, kuŗā  drau-
dzes vecākais ir latvietis.

Interesants ir stāsts, kāpēc ma -
ni izvēlējās uzaicināt. 1989. ga - 
dā Hamburgā  es koncertā  dzie-

Ieva Akuratere: “..es vienmēr esmu bijusi 
pret to, ka polītika pati par sevi ir netīra. Po- 
lītika nav ne tīra, ne netīra, tāpat kā nauda, – 
netīru to padara mūsu vājības. Manā ieskatā 
gara spēks ir tas, kas nes labus, radošus augļus. 
Protams, nav viegli pie šī spēka turēties, bet 
tādi nu mēs, tie cilvēki, esam.”

dāju Juŗa Kulakova dziesmu ar 
Māŗa Melgalvja vārdiem: „Kā 
man klājas.” Toreiz plati ar šo 
dziesmu paņēma kāda vācu sie -
viete, kas vadīja meditātīvās de -
jas. Vēlāk uzzināju, ka dziesma 
kļuvusi par vienu no vadošajām 
pasaules ekoloģijas organizāci - 
jas „Zemes institūts” rituāla 
dziesmām. Angļu valodā dzies-
mu sauc par gobu deju - Elm 
dance, jo goba ir Eiropā īpaši 
aizsargājamais koks. Uz Latviju 
bija atbraucis profesors no Ka -
lifornijas, arī citi cilvēki, jo viņi 
esot gribējuši redzēt sievieti,     
kas šo dziesmu dzied. Profesors 
mani palūdza pārtulkot dzies-
mas vārdus, jo viņi to klausās 
latviešu valodā. Pārtulkoju, un 
tur ir arī par ozoliņiem, par ābe-
lītēm un par kokiem vispār. Pro-
fesors atzina, ka tā jau viņš ir 
domājis. Saproti, viņi pieņēma   
šo dziesmu pēc emocijām, ko tā 
rada, pēc sajūtas. Tagad dziesmu 
latviski Kanadā ir iedziedājis 
Zemes institūta koris, tā ir ie -
skaņota diskā un ir viena no tām 
dzidrajām vēstīm, ko viņi vēlas 
nodot tālāk nākamajām paau-
dzēm. Tā ir mākslas, mūzikas 
valoda. Tas ir brīnums. Viss no -
tika. Nekas netika sarunāts, ne -
tika meklēti protežētāji, kas aiz-
liktu kādu vārdu, netika mek -  
lēta nauda un tamlīdzīgi. Viss 
notika pats no sevis. Dziesma 
notika.

Sallija Benfelde
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w w w. l a i k s . u s

Lasiet tīmeklī!
ASV latviešu 

laikrakstu

Vēlaties uzzināt par tautiešiem Lielbritanijā? 
www.latviesiem.co.uk
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Tuvojas vasara, kas mūsu tau-
tiešu lielākās organizācijas darbi-
niekiem gan būs nevis atvaļināju-
mu laiks, bet ļoti piesātināta darba 
cēliens. Sevišķi PBLA Rīgas biroja 
darbiniekiem, jo vairāki nozīmī-
gākie šīsvasaras notikumi risinā-
sies Latvijā. PBLA birojs ir ie -
saistījies arī Dziesmu svētku orga-
nizātoriskajos darbos, un prak-
tiskā darītāja šai jomā ir Lelde 
Liepa- Liepiņa.

Lelde. Dziesmu un deju svētku 
rīkotāji – Nacionālais kultūras 
centrs piekrita PBLA lūgumam 
re  zervēt mūsu diasporas organi-
zācijām 900 biļetes uz Nobeigu -
ma koncertu Mežaparkā – par 
maksu, protams. Visas PBLA da  -
līb organizācijas ir iesniegušas sa -
rakstus, un šīs biļetes ir jānogādā 
svētku viesu rokās. Svētkos pieda-
līsies arī tautasdeju kopas, koŗi       
un koklētāju ansambļi no ārval- 
s tīm, kopskaitā 57, un mēs esam 
apņēmušies rūpēties par šo da - 
līb nieku izmitināšanu un „admi -
nist rēt” Latvijas valsts piešķirtās 
dienasnaudas sadali. PBLA val -
dei ir piešķirti arī 25 ielūgumi       
uz galveno svētku koncertu 7. jū  -
lija vakarā. Mūsu organizācijas 
priekš sēdis Jānis Kukainis ir no -
lēmis pateicībā par šo iespēju zie-
dot pats un aicināt arī visus PBLA 
valdes locekļus ziedot naudu vis-
maz divu pašu dārgāko biļešu 
vērtībā, lai uz svētkiem tiktu Lat-
vijas trūcīgie cilvēki un bērni,     
kam šādas iespējas citādi nebūtu. 
Manā ieskatā šī iniciātīva ir tā 
vērta, lai līdzīgi rīkotos arī Saei-
mas deputāti un visi citi. Bet tas ir 
katra paša ziņā.

Sarunā iesaistās arī PBLA priekš-
sēdis Jānis Kukainis. Viņš Rīgā ie -
radies, lai pats iesaistītos Pārstāvī-
bas darbos.

Jānis Kukainis. Pats kritiskā -
kais stāvoklis šobrīd ir Latvijas 
ekonomikā un demografijā – abās 
savstarpēji saistītajās nozarēs. De  -
mografijas pamats taču ir un pa -
liek ekonomika. PBLA ieskatā       
arī mums ir iespēja kaut ko darīt 

Kas notiek PBLA Pārstāvībā Rīgā?

lie tas labā – izmantojot savu pie -
redzi, zināšanas, rīkojot tikšanos 
ar ekonomiski aktīviem cilvē -
kiem mītnes zemēs utt. Turklāt ir 
svarīgi iesaistīt arī jauno paaudzi. 
Ārzemēs dzīvojošajiem latviešu 
jau niešiem nepārprotami ir cieša 
emocionālā saite ar Latviju, taču 
to der ievirzīt arī „ekonomiskajā 
gultnē”, ne  tikai kopīgu svētku 
svinēšanā. PBLA kopīgi ar Latvi-
jas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru un Ārlietu ministriju no 
2. līdz 4. jūlijam Rīgā rīkotais Pa  -
saules latviešu ekonomikas un in -
novāciju forums noteikti sniegs 
šādu iespēju. Taču uzsveŗu, ka 
līdz dalība, palīdzība, piedalīšanās 
ir brīvas gribas izpausme. 

Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju foruma koordinā-
tore Ilze Garoza paskaidro, ka 
šobrīd par intereses trūkumu rai-
zēties tiešām nav pamata, jo fo -
rumam līdz aprīļa vidum reģis- 
t rējušies vairāk nekā 150 dalībnie -
ki no 18 valstīm un jauni pietei-
kumi joprojām pienāk ik dienu. 
Interesenti, kas vēlas vēl pieteik-

ties, aicināti to darīt, apmeklējot 
mājaslapu: www.ieguldilatvija.lv 
vai arī rakstot pēc e-pasta ad re s es: 
forums@pbla.lv. Kopumā rau  go-
ties, šobrīd visvairāk dalībnieku 
uz forumu pieteikušies no ASV, 
seko Kanada, Lielbritanija, Austrā-
 lija, kā arī no tādām attālākām 
valstīm kā Katara, Singapūra un 
Šrilanka. Piesakās galvenokārt tā 
sauktās vecās trimdas otrā un    
trešā paaudze, taču pārstāvēts ir 
viss diasporas tautiešu vecuma 
spektrs. Sevišķi iepriecina fakts,    
ka sarosījušies nesenie izbraucēji 
no Latvijas, kuŗi ieguvuši izglītī - 
bu labās skolās un sākuši veiks-
mīgu karjēru savās mītnes zemēs. 

Savus kollēgas no sirds slavē 
Rīgas biroja vadītājs Jānis Ander-
sons, uzsveŗot, ka PBLA Pārstā-
vība Latvijā ir organizācijas „seja”. 
Tas atsaucas arī uz sadarbību ar 
valsts pārvaldes un likumdevēja 
iestādēm. 

Jānis. Attieksme pret mūsu or -
ganizāciju tomēr ir atšķirīga – no 
veiksmīgas sadarbības, kā, piemē-
ram, Saeimas Pilsonības likuma 

grozījumu apakškomisijā, strādā-
jot ar jauno Pilsonības likumu,   
kas atkal pieļautu dubultpavalst-
niecību, līdz neizpratnei un pat 
ignorancei no dažas labas minis- 
t rijas ierēdņu puses. Ļoti traucē 
iepriekš pieņemtais, šabloniskais 
viedoklis, ka latvieši ārzemēs un 
tautiešu jumta organizācijas neiz-
protot reālo situāciju valstī un 
pārlieku vēloties pamācīt... No šā 
viedokļa vajadzētu atraisīties un 
abpusēji meklēt sadarbības ceļus 
un veidus. Ieguvuši būsim mēs 
visi. Priecē tas, ka Saeimas pozi-
cijas līmenī saņemam vislielāko 
atsaucību, ļoti atsaucīgs ir Valsts 
prezidents Andris Bērziņš. Arī ci -
tas Latvijas vadošās amatperso -
nas novērtē ārzemēs mītošos tau-
tiešus par svarīgu tautas daļu, par 
potenciālu, ko der respektēt.

Jānis Kukainis. Tiešām priecā-
jos, ka nu patiesi jūtama deputātu 
polītiskā ieinteresētība beidzot 
atvērt dubultpavalstniecības loku. 
Kopš 1995. gadā šis loks tika aiz-
vērts, esam strādājuši, lobējuši,   
ie   snieguši priekšlikumus, mēģi  -
nā juši pārliecināt. Visus 17 ga -
dus! Esam piedalījušies 81 (!) Saei -
mas Pilsonības likuma grozījumu 
apakš komisijas sēdē par dubult-
pavalstniecības jautājumiem. Ir 
gūts arī kārtējais panākums – 
aizvadītajā nedēļā Saeimas Juri-
diskā komisija nobalsoja par 
Austrālijas, Jaunzēlandes un Bra-
zīlijas pievienošanu šim dubult-
pavalstniecības lokam. Tas ir arī 
šobrīd Rīgā mītošā Latviešu ap -
vienība s Austrālijā un Jaunzēlandē 
pārstāvja Ulža Brūna nopelns. 9. 
maijā par jauno Pilsonības liku -
mu Saeima lems trešajā un bei-
dza majā lasījumā.

Runājot par cilvēkiem, kam 
PBLA ir ļoti pateicīga par atbal- 
stu mūsu organizācijas darbos, 
vēlos pieminēt Latvijas vēstniekus 
un no sirds pateikties viņiem. Fo  -
ruma sagatavošanā krietni palīdz 
LR vēstniecība ASV ar jauno 
vēstnieku Andri Razānu priekš-
galā. Latvijas vēstnieks Īrijā Pē -

No kreisās: Ilze Garoza, Jānis Andersons, Jānis Kukainis, Lelde 
Liepa- Liepiņa

teris Elferts – „mūsējais”, kas 1993. 
gadā kopā ar Gunāru Meiero -  
vicu darbojās nule atvērtajā PBLA 
Rīgas birojā, – kļuvis par tik labu 
vēstnieku, ka Īrijas latvieši lūdzot 
Ārlietu ministriju viņu atstāt dar -
bā uz otru termiņu! Pieminēša -
nas un atzinības vērti ir itin visi, 
kas darbojušies, lai PBLA Pārstā-
vība Rīgā kļūtu par nozīmīgu 
trimdas latviešu organizāciju bazi 
Tēvzemē. Īpašs paldies PBLA ģe  -
nerālsekretārei Tijai Krūmiņai 
Vašingtonā, kuŗa daudzu gadu ga -
ŗumā nav taupījusi ne laiku, ne 
pūles, lai darbs ritētu prasmīgi     
un saskaņoti. Cilvēki man bieži 
jautā: cik ilgi tad PBLA vēl dar-
bosies? Mana atbilde – tieši tik     
ilgi, cik jutīsimies noderīgi Latvi-
jai! Taču – ar pašreizējiem naudas 
līdzekļiem pietiek pieciem darba 
gadiem, tāpēc ir pēdējais laiks 
pārskatīt pašreizējo darbības mo -
deli, struktūru, arī PBLA statū -  
tus. Un iesaistīt darbā jaunus spē-
kus, profesionāļus. 

Priecājos par profesionālo pie-
nesumu, ko PBLA darbā snie -  
gusi Dace Lutere-Timmele, aug-
stas raudzes juriste no Vācijas, 
Uldis Sīpols, finanču speciālists no 
ASV. Priecājos, ka arī mans paša 
dēls Matīss, kam ir sekmīga ad -
vokāta prakse Latvijā, ir ieintere-
sēts un piedalās mūsu darbos. 

Liela nozīme šobrīd ir arī goda 
konsulu institūcijai – viņi labāk 
par jebkuŗu citu spēj apzināt tos 
uzņēmīgos latviešus, kuŗi dzīvo 
attiecīgā mītnes zemē un varbūt 
neiesaistās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, taču var daudz dot tieši pro-
fesionālā ziņā. Un arī veidot saites 
ar potenciāliem investoriem no 
mītnes zemes biznesa aprindām. 
Piemēram, LR goda konsuls Či -
kāgā Roberts Blumbergs uz Lat-
viju dosies ar ASV investoru gru-
pu. Īstenībā ikviens tautietis ārze-
mēs joprojām var kļūt par „tautas 
diplomātu”- kā tas ir bijis tā sauk-
tās vecās trimdas gados.

PBLA birojā Rīgā viesojās 
Ligita Kovtuna

Pirmo reizi trimdas pastāvē-
šanas laikā Sinode notika ārpus 
Zviedrijas galvaspilsētas Stok -
holmas. Parasti Sinode nav arī 
saskaņota ar citiem sarīkoju-
miem Stokholmas latviešiem, 
atskaitot vienu reizi, kad Latvie-
šu nacionālā fonda valdes sēde 
notika Andreja Eglīša vadībā 
dienu pirms Sinodes Stokolmā.

Gēteborgā Sinode notika 9. un 
10. martā Hāgas baznīcā un tās 
draudzes telpās. Mēs, Gētebor -
gas latviešu draudze, esam vēl 
vienmēr lepni par Sinodes lē mu-
mu noturēt Sinodi Geteborgā. 
Mēs to uzskatām par pagrie -       
zie nu Zviedrijas latviešu Baznī-
cas domāšanā un ceram, ka 
nākot nē Sinodes tiks noturētas 
arī ci tās Zviedrijas latviešu drau-
dzēs.

Mēs esam lepni un pateicīgi 
mūsu archibīskapam Elmāram 
E. Rozītim, kas īsi pirms tam bija 
gandrīz vai divas reizes apceļojis 
zemeslodi. Divas reizes uz Aus- 
t rāliju, tad uz Ameriku un dienu 

Zviedrijas latviešu Baznīcas SINODE 
2013. gadā Gēteborgā, Zviedrijā

pēc atgriešanās Eiropā uz zie -
meļ zemi Zviedriju.

Tomēr archibīskaps atrada 
laiku arī mūsu Baznīcas „ārpo-
lītikai” - vēl pirms Sinodes atklā-
šanas dievkalpojuma, prāvestes 
Ievas Graufeldes pavadīts, agrā 
priekšpusdienā doties uz pie-
ņem šanu pie Gēteborgas bīska -
pa Pera Ekerdala (Per Ekerdal).

Pēc tam archibīskaps devās uz 
Sinodes atklāšanas dievkalpoju-
mu Hāgas baznīcā, kur, starp 
citu, pasniedza Hāgas draudzes 
prāvestei Cecīlijai Nīholmai 
(Nyholm) latviešu valodā jaun-
tulkoto Bībeli. Tas bija mazs pal-
dies par Hāgas draudzes lielo, jau 
62 gadus ilgušo sadarbību, par 
mājvietu mūsu draudzes biblio-
tēkai un mūsu kantorim. Mēs 
nezinām nevienu citu latviešu 
draudzi Eiropā, kuŗai būtu šā -   
da sadarbība, pretimnākšana! 
Mums ir pieejama arī Hāgas 
draudzes baznīca.

Vēlreiz sirsnīgs paldies mūsu 
archibīskapam, kas tādējādi pa -

lī dzēja stiprināt mūsu attiecības 
ar Gēteborgas zviedru Baznīcu. 
Mēs apzināmies, cik lielu atbal- 
s tu saņemam.

Pēc dievkalpojuma draudzes 
dāmu komiteja draudzes namā 
bija klājusi galdu ar vairākām 
Latvijas speciālitātēm – nēģiem, 
zušiem utt.

Pēcpusdienā kuplā skaitā sa   nā-
kušiem draudzes locekļiem bija 
vienreizēja iespēja noklau sīties, 
“kā klājas kaimiņu draudzēs”.

Svētdiena bija veltīta Sinodes 
sēdei, kuŗas tecējumā, starp citu, 
Zviedrijas latviešu Baznīcas pār -
valdes priekšsēde, prāveste Ieva 
Graufelde, archibiskāpam asi s - 
tē jot, pasniedza Aleksandram 
Kris t  sonam, Gēteborgas drau-
dzes vicepriekšsēdim, Atzinības 
rakstu par viņa vairāku gadu 
desmitu čaklumu, rakstot Sino-
des protokolus rokrakstā. Nu 
mo  dernā technika ir atradusi 
ceļu arī uz mūsu Sinodi. Proto-
kolē tāju gan ievēlēja, bet sēde 
tika pierakstīta digitāli.

Mūsu draudzes ilggadējais bi -
jušais priekšnieks Ilgvars Gūt -
manis, Baznīcas pārvaldes vairā-
ku gadu desmitu grāmatvedis, 
par savu pašaizliedzīgo darbu 
saņēma Atzinības rakstu.  Viņam 
uzticēta arī turpmākā darbība,    
jo saimnieciskie pārskati netop 
paši no sevis. 

Arī latviešu Baznīcu Zviedrijā 
lēnām pārņem nākamā paaudze, 
kas labāk saprot mūsdienu vides 
prasības un izveidos arī kopīgu 
ceļu abām Latvijas luterāņu Baz-
nīcām.

Wilma Teness,
Gēteborgas draudzes sekretāre

Sinodes delegāti. Pirmajā rindā pa labi jaunākā dalībniece, 
Stokholmas draudzes priekšsēde Zane Zaļkalne 
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Zviedrijas latvieša ceļojums Padomju Savienībā 
1978.- 1979. gadā

(Turpināts no Nr. 17)
Laimonis Niedre

kad izbraucām no Salacgrīvas. 
Laiks bija ļoti silts, spiedīgs, un 
taisījās pērkona lietus. Mani ap -
sargi mazajā autobusā bija diez  -
gan iesiluši un gandrīz visi snau-
da, cits pat iemiga. Vienīgi šoferis 
un es bijām skaidru galvu. Brau-
ciens gar visu Vidzemes jūrmalu 
cauri maziem ciemiem un jūr-
mal nieku rajoniem ilga kādas 
pusotras stundas, un bija jau lau-
naga laiks, kad pie Carnikavas 
pārbraucām Gauju. Kaut kur tālu 
pret vakariem rībināja pērkons, 
un pār Rīgu laikam lija. Debesis 
kļuva arvien tumšākas. Klāt bija 
Juglas rajons, un tad pa gaŗo Brī-
vības (Ļeņina) ielu iebraucām Rī -
gas centrā pie vecās, pelēkās vies-
nīcas Rīga. Ar liftu uzbraucām 2. 
stāvā, un mani ieveda 222. istabā, 
ierādīja apmešanos guļamistabā, 
bet divi vai trīs apsargi iekārtojās 
priekšistabā uz dīvāna un mīks-
tajos krēslos. Ienāca Leinarts, un 
tad tika pasaukts viesmīlis. Pēc 
ēdienu kartes varēju izvēlēties 
vakariņas, ko drīz arī atnesa. Lei-
narts ieteica man tagad pēc gaŗās 
un nogurdinošās dienas iet gulēt, 
labi atpūsties, lai rīt varētu tur-
pināt pratināšanu. Vannas istabā 
nomazgājos un pēc tam mēģi -

nāju iemigt, bet tas nenāca viegli, 
jo biju satraukts un ārā uz ielas 
līdz vēlai naktij briesmīgi dārdēja 
tramvaji.

Nākamajā rītā, 10. jūnijā, pa -
modos agri no tramvaju trokš-
ņiem un ap pulksten  9 sagaidīju 
Leinartu. Tika pasūtinātas un pa -
ēstas brokastis, un pēc tam sākās 
pratināšana, kas ilga pāris stundu. 
Vēlāk viena apsarga pavadībā   
man atļāva iet lejā ēdamzālē paēst 
pusdienas, bet es tiku stingri brī-
dināts, lai nemēģinu dot kādas 
zīmes vai runāt ar ārzemju tūris-
tiem. Vairākus rītus, kā arī pēc-
pus dienās man atļāva sarga pava-
dībā iet uz kafejnīcu, kas atradās 
tepat 2. stāvā, blakus koridorā. 
Vienu rītu, man ēdot brokastis, 
ka  fej nīcā ienāca Z. Āboliņa kun -
dze no Stokholmas, bet telpā bija 
daudz cilvēku, visi galdiņi aiz-
ņemti, un viņa, mani neredzējusi, 
atkal izgāja ārā.

Pratināšana notika gandrīz ik 
dienas – reizēm viesnīcā, bet rei-
zēm ar balto „Volgu” veda mani uz 
čekas namu Brīvības (Ļeņina) ielā. 
Dažas dienas pirms Jāņiem Lei-
narts teica: ”Rīt izšķirsies, vai jūs 
tiksit izraidīts vai arī jums būs kā -
du laiku jāpaliek šeit.” Ar satrau-

kumu gaidīju nākamo rītu, 23.
jūniju, bet Leinarts neieradās. Ap 
pulksten 11 istabā ienāca melnā 
uzvalkā ģērbies pavecāks neliela 
auguma  vīrs (vēlāk uzzināju, ka 
tas ir majors Rubenis) kopā ar 
pāris puišiem un teica, lai es pa -
ņemot līdzi visas mantiņas un 
somas, jo būšot jāpārceļas uz citu 
viesnīcu, ko Leinarts man esot     
jau izkārtojis. Kāds no puišiem 
pa  līdzēja nest somu, un kopā ar 
viņiem es nogāju lejā, kur pie 
ārdurvīm stāvēja „Volga”. Pēc ne -
daudz minūtēm bijām pie čekas 
nama, mani ieveda pa durvīm no 
Stabu ielas puses, pie caurlaides 
virsnieka reģistrēja, un tad ar liftu 
braucām līdz 6. stāvam. Tur ie  -
gājām lielā, diezgan moderni ie  -
kārtotā biroja istabā ar prāvu 
rakstāmgaldu un tādu pagaŗu 
sapulces galdu ar 15-20 krēsliem. 
Visi logi bija  pagalma pusē un 
tiem priekšā restes. Majors Ru -  
be nis ar pārējiem izgāja, un es 
paliku te viens ar pajaunu latvie -
šu puisi – apsargu. Pēc brīža viņš 
tā ironiski ierunājās: „Redziet, vai 
nav dīvaini, dzīve tur ārpusē ir aiz 
restēm.”  

(Turpinājums sekos)

Es piegāju pie labi ģērbtā inte-
liģentā izskata latvieša, kuŗš, kā 
nopratu,  bija priekšnieks, un sāku 
ar viņu aprunāties. Mūsu saruna 
galvenokārt grozījās ap tās dienas 
ļoti siltajiem laika apstākļiem un 
ap Ž. Skudras rakstīto dienasgrā-
matu. Minēju, ka Skudram, tāpat 
kā citiem Latvijas iedzīvotājiem,   
ir pretīga ieviestā sistēma un tā -
pēc viņš to savā dienasgrāmatā 
izpaudis. Uz to viņš neko neatbil-
dēja – tik aizrādīja, ka tādas no -
melnojošas lietas par Latviju ne -
vajadzēja rakstīt. Tagad par to 
Skud ram būs jācieš!

Pārējie čekas darbinieki mazās 
upītes malā bija sastājušies pa gru-
pām un sarunājās, atpūtās ēnā. 
Tad priekšnieks mudināja braukt 
tālāk, jo Salacgrīvā esot pasūtinā-
tas pusdienas, turklāt ceļš līdz 
Rīgai vēl tāls. Pēc kādas pusstun-
das sasniedzām Ainažus, tiem ātri 
izbraucām cauri, un tad pa vietām 
iztaisnotu, paplašinātu piekrastes 
šoseju drīz sasniedzām Salacgrī-
vu. Šoseja vietām bija nobērta 
kaļķakmens šķembām, redzēju 
dažas primitīvas ceļu būves mašī-
nas, kas  klāja asfalta segumu. Pār-
braukušas Salacas jauno betona 
tiltu, abas automašīnas tūlīt no -

griezās pa labi un mazā ieliņā ap -
stājās pie kādas senas zemnieku 
mājas, kas bija iekārtota par re s-
to rānu. Te mēs visi sagājām iekšā 
un apsēdāmies pie gaŗa, rezervēta 
gal  da. Es nosēdos vienā galda ma -
lā, staltais priekšnieks tūlīt pa krei-
si no manis un pārējie visapkārt. 
Apkalpotājas latvietes pienesa vē  -
su zivju zupu ar maizi, pēc tam 
gaļas ēdienu. Pasniedza katram 
prāvu alus kausu un nolika uz 
galda 3-4 baltvīna pudeles, kuŗas 
par visiem kopā arī izdzērām. 
Latviešu čekas vīri pamazām no 
alus un vīna iesila un kļuva jautri, 
bet krievi rādīja ļoti drūmu un 
nopietnu seju un ar ļaunām acīm 
vēroja mani. Pusdienas ieilga diez-
gan gaŗas, un pa to laiku kasiere 
pie letes uz maza gramofona spē-
lēja nobružātas skaņu plates ar 
šodienas vieglo mūziku. Pēc pus-
dienām mēs visi izgājām ārā uz 
kāpu pusi, un kopā ar apaļīgo lat-
vieti es apgāju apkārt Salacgrīvas 
sporta laukumam, kur divas mei-
tenes tobrīd krāsoja sporta rīkus. 
Mēģināju meitenes fotografēt, bet 
viņas visu laiku grieza man mu -
guru. Laikam saprata vai nojauta, 
ka man blakus stāv čekas cilvēks. 

Bija jau pavēla pēcpusdiena,   

Laiks sēt, laiks pļaut, saka Svētie 
raksti. Laiks mīlēt, laiks mirt, sa -
ka Ērichs Marija Remarks. Visam 
savs laiks, jo laiki mainās.

Rakstnieks un publicists Ēriks 
Hānbergs, kas 12. jūnijā svinēs   
80 mūža gadus, pērnā gadsimta 
80. gados publicēja vairākus stās-
 tu krājumus. Apgāds „Dienas 
Grā       mata” tagad, autora jubilejas 
gadā, publicējis ap četrdesmit 
stāstu izlasi no šiem krājumiem. 
Visu stāstu darbība, atskaitot ti  -
tulstāstu, risinās padomju gadu 
Latvijas kolchozos.

Par dzīvi totālitāra režīma pa -
kļautībā var šausmināties, bet to 
var arī kariķēt. Šausmas izraisa 
ko  mūnistu režīma pats nežēlī  gā-
kais laiks, Staļina gadi, un par 
tiem jokot uzdrošināsies vienīgi 
melnā humora cienītāji, kā anek-
dotā par Jānīti, kas skolotājai vai-
cājis, cik tad Staļins īsti esot gaŗš, 
jo tētis mājās izteicies, ka Staļins 
viņam esot līdz kaklam. Turpre-
tim astoņdesmitie gadi jau iezī-

Visam savs laiks. Jo laiki mainās
Ēriks Hānbergs, Mantojuma kumeļš, stāstu izlase, SIA „Dienas Grāmata”, 2013.g., 360 lpp.

mēja režīma dekadenci un sairu-
mu, nāca Gorbačovs ar savu pār-
kārtošanās un atklātības domu. 
Rakstniekiem nebija obligāti jā  -
cildina padomju cilvēka sasnie-
gumi un jāiezīmē viņa potences. 
Varēja, kaut piesardzīgi, ieskatī-
ties patiesībai acīs un pasmaidīt, 
pat pasmieties.

Ja attieksmē pret režīmu tolaik 
Latvijā dzīvojušos latviešus var 
iedalīt kollaborantos, konformis-
tos un disidentos, tad Ēriks Hān-
bergs pieder pie grupas, kas, bez 
šaubām, bija pati lielākā, t.i.,  kon-
formistiem. Vārdus „fašisti” (pret-
 komūnistu nozīmē) un „bandīti” 
(nacionālo mežabrāļu nozīmē) 
viņš iebeŗ tekstā minimāli, jo nav 
viņa dabā tos izbļaut skaļi, kā to 
mūsdienās arvien vēl dara ziedu 
nolikšanas traucētāji pie Brīvī -
bas pieminekļa 16. martā, tomēr 
ideoloģiskā šķīstība un sirdsne-
vainība laikam bija jāapliecina, 
kaut vai pavisam trausli. Jāsaka 
arī, ka Hānbergs nekritizē kol-
chozu sistēmu pašu, viņš vienīgi 
paamizējas par to cilvēku niķiem, 
aizrautībām un nepilnībām, ku -
ŗi šo sistēmu apdzīvo. Padomju 
ideo loģija paredzēja, ka, t.s. so -
ciā lismam laika gaitā pārtopot 
ko  mū nismā, cilvēks pārtaps par 
ētis  ki pilnvērtīgu, tādu kā se   ku-
lāru dievu, bet Hānbergs savos 
stāstos liekas sludinām, ka cil -
vēks ir un paliek cilvēks ar visām 
savām vājībām un vainām. Un 
rakstnieks, kas smejas par cilvē-
kiem, kuŗi sistēmu reizēm trau -
cē, nevis par sistēmu pašu, sava 
laika cenzūrai nevarēja kļūt par 
persona non grata.

Mantojuma kumeļš ir grāma-
ta, kam ar dažādu attieksmi va -
rēja vai var tuvoties trīs dažādas 
lasītāju grupas: (1) sākotnējie stā s  - 

tu lasītāji astoņdesmito gadu Lat-
vijā, (2) grāmatas lasītāji mūs die-
nu Latvijā, (3) Rietumos dzīvo-
jošie latvieši, kas paši kolchozos 
nekad nav mituši.

Sākotnējiem lasītājiem droši 
vien būs imponējis viņu pašu pie-
redzes pazīstamības moments. 
Kādā intervijā Hānbergs sev pa -
ze mīgi piekabināja drīzāk pub-
licista nekā rakstnieka birku. 
Rakst nieks – ai, cik cēli! – raksta 
mū  žībai, bet publicists apkalpo 
aktuālo brīdi. Trāpīgi aktuālā brī-
ža atspoguļojumi reizēm var aiz-
raut vairāk nekā t.s. augstā māks-
la. Nacionālā teātŗa ikgadējie ka  -
barē stila sarīkojumi, kuŗu no -
saukumā ir žurkas vārds un kur 
izķidā avīzēs lasāmās un TV ska-
tāmās aktuālitātes, parasti pievili-
na vairāk skatītāju nekā lugas. 
Padomju laika pelēcīgajā ikdienā 
asprātīga jokdaŗa, humorista ie -
nākšana cilvēka brīvajā laikā būs 
bijusi apsveicama.

Mūsdienu vidējās un jo vairāk 
vecākās paaudzes Latvijas lat -
vieši Mantojuma kumeļu lasīs ar 
nostalģiju, sevišķi tad, ja paši būs 
dzīvojuši un strādājuši kādā kol-
chozā. Viņi pameditēs par laika 
skreju un pārvērtībām, kas no  -
tikušas kopš stāstu sarakstīšanas. 
Lūk, 286. lappusē autors raksta 
par cilvēku, „kuŗa domāšana bija 
mūsu valsts karoga krāsā”. No 
konteksta izriet, ka tā bijusi sar -
kanā krāsa. Bet bija jāgaida vēl 
tikai nedaudzi gadi, līdz ar „mū-
su valsts karogu” salīdzināja cil-
vēkus, kas ārišķīgi it kā bijuši 
sar  kani, tomēr – dvēselē balti.

Trimdas latviešu priekšstatus 
par dzīvi Latvijas laukos visvai -
rāk būs veidojusi Rūdolfa Blau-
ma ņa proza un drāma, kā arī 
Kār  ļa Ulmaņa laika ideālizētais 

skatījums uz laukiem ar kulmi-
nāciju Virzas Straumēnos. Do -
māju, ka mechanizētā un birokra-
tizētā kolchozu dzīve, kāda tā 
atklājas Hānberga stāstos, ma -
niem likteņbiedriem, tāpat kā     
jau man pašam, šķitīs svešāda un 
pagalam nemīlama, jo tā samaitā 
garīgā mantojumā ilgi līdzi nē  -
sāto lauku idilli. Lūk, teksta pa -
raudziņš: Mechanizātori bija lā -
dzīgi un strādīgi vīri. Bet viņiem 
nebija laika izrauties no etalon-
hek tariem. Viņus drebināja mo -
tori. Un viņi drebināja zemi. Bi  ju-
šie padomju laika cilvēki var uz 
kolchoziem atskatīties ar tādām 
pašām saldsērīgām izjūtām, ar 
kā  dām trimdinieki atskatās uz 
bēgļu nometņu laikiem Vācijā   
vai uz necik vieglajiem sākuma 
gadiem kādā tālākas izceļošanas 
zemē, jo galu galā tā bija viņu jau-
nība vai brieduma gadi. Trim di-
nieki kopā ar rakstnieku par no -
tikšanām kolchozos var vienīgi 
pasmieties, tomēr viņiem tur nav 
nekā, ko atcerēties. Smiekli jau 
nepazīstot robežas, tomēr kaut 
kāda atsvešinātības sajūta no  
rakstnieka vielas paliek.

Ērika Hānberga stāsti, kaut hu -
 mora pilni, neiztiek arī bez tra-
ģiskiem, drāmatiskiem atga dīju-
miem vai vismaz tādiem, kas la  -
sītājā izraisa nožēlu vai smeldzi. 
Atvaļinājumā pie skursteņa ma -
zais Ludis ar bultu nošauj pieau-
gušo iepriekš pasaudzētu stārķi. 
Simt lappuses vēlāk nošautā su -
gas brālis Stārķa izmisumā cil -
vē kam atriebjas, izkožot līgavai 
kāzu dienā robu vaigā. Būtu taču 
praties un atlidojis mēnešus de  -
viņus vēlāk! Stāstā Ceturtā par-
tera loža, piektā un sestā vieta 
Valteronkulis tik ļoti aizrāvies ar 
operu, ka tā viņu pavada līdz pat 

nāves brīdim. Stāstiņa Sētas su -
ņa dēļ lasītāji, īpaši ja viņi ir 
dzīvnieku mīļotāji, šausmināsies 
par suņa nežēlīgo nāvi izskaņā.

Stāsti vislabāk lasāmi mazās 
devās, jo divu iemeslu pēc, tos 
izbaudot, lasītājam viegli zaudēt 
koncentrāciju. Pirmkārt, no stās-
ta uz stāstu mainās kolchozi, mai-
nās personāžs. Otrkārt, rakst-
nieks iecienījis īsus, aprautus tei-
kumus ar iezīmētu, taču ne līdz 
galam izteiktu saturu. Lūk, eks-
trēms piemērs no Baļķu ragavi-
ņām (94.):

Tikai vienu glāzi šampanieša. 
Tad, kad visi. Vēlāk neiznāca. Ka -
 mēr šis ķēmojās, negribējās raut. 
Dūša apskrējās bez šņabja. Visu 
gadu tu esi noņēmies, prēmijas 
sapelnījis. Raža pie vietas. Varētu 
kārtīgi izballēties. Nekā! Un kas 
vainīgs? Neviens. Pats trāpīju elek-
trībā.

Nieka četrās grāmatas teksta 
rindās te ietilpināti divpadsmit 
teikumi, lielākoties nepilnīgi.

Titulstāsts Mantojuma ku -
meļš, kas ievietots krājuma bei-
gās, izkrīt, kā mēdz sacīt, no ie-
rindas, jo laiku maiņā, kad kol-
chozs „Drosme” pārtop paju sa -
biedrībā, zirgs Volfgangs no tu -
rienes nonāk Rīgā, kur tā vaja-
dzībām tiek pielāgota auto novie-
tošanai domāta garāža. Taču zir -
ga zviedzienus kaimiņi nespēj  
ilgi paciest, tāpēc Volfgangs dabū 
itin nelāgu galu. Dziļumu mek -
lētājiem viegli stāstu uztvert kā 
simbolu savirknējumu varbūt ar 
tādu pamatdomu, ka padomju 
laika  mantojumam ar jauno sa  -
biedrisko iekārtu nav pa ceļam.

Lai Ērikam Hānbergam daudz 
laimes, sasniedzot astoņdesmit 
mūža gadus!

Eduards Silkalns
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MAIJS
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 Ukrainian 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

Satikšanās nenotika
Ilgi gaidītā pavasaŗa jausmās 

Dailes teātris nāca ar pārsteidzošu 
un vilinošu paziņojumu – drīzu-
mā būšot Margaritas Mičelas 
romāna „Vējiem līdzi” iestudē ju-
ma pirmizrāde. Tas patiešām bija 
kārdinošs solījums, jo daudziem, 
domāju, arī mūsu lasītājiem, kopš 
senām dienām atmiņā iegūlis šis 
fantastiski pievilcīgais romāns. 
Turklāt vēl filma ar Vivjenu Lī 
Skārletas lomā un Klārku Geiblu - 
Retu Batleru. Romāna drāmati  -
zē jumu Dailes teātrī iestudējis      
no Lielbritanijas uzaicinātais re -
žisors Jans Villems van den Boss, 
kas Latvijā ir iecienīts pēc Martina 
Mak donas lugas „Spilvencilvēks” 
un Pītera Šefera drāmas „Ama-
dejs” iestudējuma Dailes teātrī. 
Tātad – bija iemesls un pamats 
gaidīt! Piedevām sanāca tā, ka 

pirmizrādi „Vējiem līdzi” piedzī-
voja patiešām pavasarīgā dienā. 
Mazu neizpratni gan radīja īsziņa 
tālrunī no Dailes teātŗa, kuŗā tika 
atgādināts, ka izrāde „Vējiem līdzi” 
ilgšot četras stundas un četrdes  - 
mit piecas minūtes. Nezinu, kā  tas 
ir Amerikā, bet Latvijā tik gaŗa iz -
rāde ir liels, ļoti liels retums. To -
mēr sadūšojos un uz izrādi aiz gāju. 

Sākums bija visai neparasts – 
atvērās priekškars, skatienam pa -
vērās plašas kāpnes, kas veda kaut 
kur augšup, un Aigara Ozoliņa 
vei dotā skatuves izbūve dažā ziņā 
sasaucās ar lugas problēmu, ar cil-
vēka tieksmi pacelties augstāk – 
gan ikdienas dzīvē, gan cilvēcis -
kās attiecībās un mīlestībā. Vai-
rākas minūtes dārdēja skaļa mū -
zika, bet pa skatuvi lēni virzījās 
tumši stāvi. Kas tie tādi, to lāgā 
neizpratu, tikai vēlāk atklājās, ka 
tie gandrīz visi ir izrādes dalīb-
nieki - vienveidīga Atlantas strād-
nieku masa. Pēc tam viņi pārģēr-
bās un katrs pārtapa par citu tēlu, 
lielākais vairums iemiesojās vis-
maz divās vai pat trijās lomās. 
Šādu iezīmētu tēlu bija maz, un 
izrāde drīzāk pārvērtās tādā kā 
Mičelas romāna pārstāstījumā jeb 
illustrāciju virknē.

No šīm illustrācijām iznirst ro -
māna un izrādes galvenā varone – 
Kristīnes Nevarauskas tēlotā Skār-
leta O’Hāra. Tikai viena nelaime:  
izrādes pirmajā cēlienā aktrise 
veiklā runā šo lomu it kā dekla -
mē, rada tēla illustrāciju, bet pil-

Vilšanās pavasaris
nīgāk atraisās otrajā cēlienā. Lī -  
d zī ga nelaime skaŗ daudzus iz  -
rādes dalībniekus: parādās Skār-
letas iemīļotais Ešlijs – Lauris Su -
bat nieks, bet viņa tēls tā īsti ne - 
at dzīvojas. To pašu var teikt par 
Elī nas Dzelmes tēloto Melāniju 
Hamiltoni. Izņēmums ir Artūrs 
Skrastiņš Reta Batlera lomā. Vi -  
ņu ieraugot, dažas dāmas gan ju -
tās vīlušās, jo Skrastiņš nepavi -
sam neesot tāds, kā viņu atmiņās 
dzīvo Klārka Geibla Rets. Skras-
tiņš tiešām ir citāds, un labi, ka tā: 
viņa Rets ir dzīvs tēls, kuŗu sap-
rotam, kuŗā gribas ieklausīties. 
Īpaši pēdējā cēlienā Reta un Skār-
letas dialogs atdzīvina izrādi, un 
sākam saprast šos cilvēkus, kuŗi 
alka tik vien kā pēc mīlestības, 
kuŗi bija ļoti piemēroti viens 
otram, taču – paši to negribot – 
pagāja viens otram gaŗām.

Nevar noliegt, ka režisors van 
den Boss izrādes veidošanā ie  -
guldījis lielu darbu, izrāde ir ne -
parasta, taču par tās galveno uz -
devumu kļuvis notikumu atstās -
tī jums – kuŗš ar kuŗu ticies, ko 
viņi runājuši, kādi pārpratumi 
radušies. Izrāde ir neganti gaŗa un 
rit kā skatu jeb skatiņu luga: tie -
kas divi cilvēki, skan divi teikumi, 
tad tāds kā klikšķis, seko nāka-
mais skats, kas ilgst vienu vai di -
vas minūtes, atkal informācija,     
un atkal izrāde trakā steigā traucas 
uz priekšu. Taču tā gribētos ie -
klausīties. Skārletas aukli - Mam-
mīti tēlo Indra Briķe. 1987. gadā 
Liepājas teātŗa izrādē viņa bija 
Skārletas lomā, bet šajā - Dailes 
teātŗa izrādē radījusi vienu no 
spēcīgākajiem epizodiem.

Kopumā izrāde ir interesanta, 
aktieŗi darbojas ar lielu atbildī -     
bas izjūtu, taču notikumi raisās 
ļoti lēni, un par galveno kļūst 
vēsturisko notikumu atainojums, 
bet atsevišķu cilvēku likteņi atvir-
zās otrā plānā, kaut arī izrādē 
piedalās daudzi brīnišķīgie Dailes 
teātŗa aktieŗi – Aija Dzērve, Juris 
Strenga, Lilita Ozoliņa, Ligita Sku-
jiņa, taču pelēcīgajā masā viņus 
šoreiz pat nevar pamanīt. Gaidī-
jām skaistu tikšanos, sagaidījām 
pelēcību un – vilšanos.

***
Vēl smagāka vilšanās

Ļoti nepatīkama katra cilvēka 
dzīvē ir vilšanās, un man diemžēl 

šajā pavasarī tā bija jāpiedzīvo 
divas reizes. Gandrīz pēc piecas 
stundas ilgas nīkuļošanas Dailes 
teātŗa izrādē „Vējiem līdzi” gluži 
kā prieka vēsti uzņēmu laikrakstā 
izlasīto ziņu, ka Nacionālā teātŗa 
Jaunajā zālē notikšot izrāde „Tru-
badūrs uz ēzeļa”, veltījums Jāņa 
Sudrabkalna un aktrises Birutas 
Skujenieces attiecībām. 

Zinu, ka daudziem mūsu lasī-
tājiem par Sudrabkalnu nav visai 
pozitīvs iespaids. Jā, padomju oku-
 pācijas gados viņš sarakstīja dze-
joļus un esejas, kuŗās slavināja to -
reiz uzspiesto ideoloģisko slogu. 
Tā tiešām bija, taču Sudrabkalnā 
dzejnieku sakropļoja un garīgā zi -
ņā iznīcināja padomju vara. Div-
desmitajos gados pazīstama bija 
gluži citāda personība – vitāls, ļoti 
jūsmīgs, sirsnīgs, teicams dzejas 
meistars, ko lasītāji iecienīja jau 

20. gadu sākumā. Īpaši valdzināja 
mīlas stāsts, kas caurauda dzejo -
ļus „Klodijai”. Tā  bija skaista, ap  -
jūs mota, tiesa, arī pretrunu pilnā 
aktrise Biruta Skujeniece – Jāņa 
Sudrabkalna vienīgā īstā mīles tība.

Nu Nacionālais teātris solīja iz -
rādi „Trubadūrs uz ēzeļa”, kuŗa 
vēstīšot par abu izcilo personību 
mīlestību. Kāpēc izrādei tāds no -
saukums? – Tāds virsraksts ir vie-
nam no pirmajiem Sudrabkalna 
satiriski ievirzītajiem dzejoļu krā-
jumiem. Dzejnieks Jānis Peters 
izrādes programmiņas ievadvār-
dos raksta: „Čaku mums izde -    
vies atdot sabiedrībai jau vairā -  
kus gadu desmitus iepriekš. Nu 
pienākusi Sudrabkalna kārta.” 
Peters un režisors Valdis Lūriņš 
programmā minēti par scēnārija 
autoriem, Lūriņš ir arī  režisors. 
Jāsaka pavisam atklāti, ka no labā 
nodoma nav izdevies itin nekas. 

Izrāde norit vienā cēlienā, tajā 
darbojas Dzejnieks – domāts Sud-
rabkalns, taču nez kāpēc Dzej-
nieka tēls pāršķelts uz pusēm, un 
izrādē sekojam gan Dzejnieka, 
gan viņa līdzgaitnieka – Alter ego 
darbībai. Šādam dalījumam nav 
pamatojuma: varētu pieņemt, ka 
būs attēlotas personības dažādās 
īpašības, taču izrādē nekas tāds 
nenotiek, tāpēc arī nekļuva skaidrs – 
kālab vajadzīgi šie dubultie Sud-
rabkalna tēli. Izrādes sākuma daļā 
uzzinām, ka Sudrabkalns –  atvei-
do Gundars Grasbergs – pilnīgi 
un galīgi iemīlējies Birutā Sku je-

niecē, un Dita Lūriņa tiešām uz -
buŗ šīs pretrunu pilnās aktrises 
tēlu, bet izrādē nekādu Sudrab-
kalna mīlestības plūsmu nejū-
tam. Grasberga tēlotais Sudrab-
kalns drīzāk atgādina tādu kā 
klaunu, taču dzejniekam šī mīle-
stība bija dzīves visaugstākais un 
vis dziļākais pārdzīvojums. Mīle-
s tī bas izrādē nav. Tad uzzinām, 
ka 1931. gadā Biruta Skujeniece 
dī  vainos apstākļos gājusi bojā.      
Sud rabkalns to ļoti pārdzīvoja  
un pēc desmit gadiem rakstīja 
brī nišķu miniatūru „Kur tu biji, 
kad es tevi saucu”. Taču izrādē 
ne kādu mīlestību nejūtam, un ne  - 
jūtam arī to, ka Sudrabkalns bija 
patiešām izcili talantīgs dzej-
nieks. 

Briesmīgāks ir izrādes turpi -
nā jums, kuŗā Sudrabkalns rādīts 
kā pašapmierināts padomju va -
ras pakalpiņš, kas lepojas ar sa -
viem ordeņiem un slavu, pie-
devām izrādē šīs ainas ir pār-
spīlētas, gribas nevis uz tām ska-
tīties, bet gan drīzāk aizvērt acis. 
Tik prastu un bezgaumīgu teātŗa 
izrādi sen nebiju redzējis. Jānis 
Peters un Valdis Lūriņš izda - 

rījuši lāča pakalpojumu, jo nez 
vai kāds vēlēsies ieskatīties izrā -
dē redzētā dzejnieka darbos. Par 
Jāņa Sudrabkalna un Birutas 
Skujenieces brīnišķi skaudro mī -
las stāstu ir iznākusi Jāņa Zālīša 
sakopota grāmata „Kā rīta un 
vakara zvaigzne…”, kuŗā publi-
cētas Sudrabkalna vēstules Biru-
tai Skujeniecei, kā arī viņai veltī-
tie dzejoļi. Izrādes veidotāji gā -
juši citu ceļu. Diemžēl – aplamu.

Kad Birutas Skujenieces vairs 
nebija, Sudrabkalns smagi pār-
dzī voja vientulību. Kādu līdzību 
ar Birutu Skujenieci viņš esot sa -
skatījis Lilitā Bērziņā un tāpēc 
slavenajā aktrisē iemīlējies.

Diemžēl izrāde „Trubadūrs uz 
ēzeļa” – bija vilšanās. Cieņu pelna 
vienīgi Raimonds Pauls, kas iz -
rādei veidojis izcilu mūzikālo 
ska nējumu. 

Mēdz teikt, ka cerība mirst pē -
dējā. Tāds cerību stariņš pavī -
dēja, gaidot vēl vienu izrādi –       
F. Molnāra lugu „Lilioms” Na -
cionālajā teātrī. Cerams, ka šo -
reiz nebūs jāviļas.

Viktors Hausmanis

Skats no izrādes “Vējiem līdzi”
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Līmeniski.  1. Atskaņas, kuŗās 
vienādi tikai patskaņi. 5. Pārak-
meņojušies skuju koku sveķi.       
9. Sociālās nodrošināšanas iestā-
des. 10. Turcijas galvaspilsēta. 11. 
Krietnākas. 14. Pavasaŗa plūdi. 
16. Cilvēku tips, kuŗiem ir savas 
raksturīgas iedzimtas pazīmes. 
18. Nacionālā teātŗa aktrise 
(1941). 19. Nemierīgi, bažīgi.       
20. Stoŗu dzimtas zivs. 21. Mūris.      

27. Jautri dziedāt bez vārdiem. 
28. Režģi kāpņu malā. 29. Tuvs 
radinieks. 30. Mechanismu da -
ļas. 32. Ļoti gluds. 35. Valsts no  -
teikts maksājums. 36. Palīdzētāji. 
37. Krist izmisumā, zaudēt dūšu. 
38. Godināt, sveikt. 

Stateniski. 1. Netikt līdzi. 2. Ga -
 da mēnesis. 3. Pilsēta Igaunijā. 4. 
Sievietes vārds (sept.). 5. Auglīga, 
bagātīga; devīga. 6. Ezers Somijas 

ziemeļos. 7. Indiāņu cilšu grupa 
ASV. 8. Skalu grozs. 12. Caur spī-
dīgs iezis. 13. Megafons, rupors. 
14. Dokuments, kas apliecina 
cilvēka personību. 15. Pamatie-
dzīvotājs kādā ES valstī. 16. Cil -
vēku tips, kuŗiem ir savas raks tu-
rīgas iedzimtas pazīmes. 17. Ap  -
dzīvota vieta Līgatnes pagastā. 
22. Studējošā jaunatne. 23. Morā-
li pagrimis, izlaidīgs. 24. Sarenes. 
25. Kalnu grēda R-Eiropā. 26. 
Atbalstīt, atsliet. 30. Nodarbo-
šanās, profesijas. 31. Satīt, ievīstīt. 
33. Bezgalīgs ilgums. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
17) atrisinājums

Līmeniski. 1. Kvass. 4. Krons. 
6. Toronto. 7. Dilemma. 8. Rem-
bate. 10. Kardamons. 13. Špagats. 
15. Ersteds. 17. Kurts. 19. Man-
dolīna. 20. Nekrologs. 22. Samts. 
23. Palamas. 26. Komtese. 29. 
Pienākums. 30. Saikava. 31. Ap -
kaime. 32. Klajums. 33. Abava. 
34. Skara. 

Stateniski. 1. Kuldīga. 2. Sta-
gars. 3. Koriandrs. 4. Korinte. 5. 
Skarene. 7. Daiļš. 9. Engrs. 11. 
Pan tomīma. 12. Astronoms. 14. 
Pikanta. 16. Dragūns. 17. Kungs. 
18. Siers. 21. Imitācija. 23. Pruss. 
24. Latvija. 25. Spitaka. 26. Kom-
pass. 27. Emisija. 28. Elite.                   

Pirmo reizi Sabile vēstures 
avotos minēta 1253. gada 4. ap -
rīlī, kad Livonijas ordenis un 
pāvests savstarpēji sadalīja 
Kur  šu zemi. Par godu 760 gadu 
jubilejai aprīļa pirmajā pusē 
norisinājās vairākdienu svētki. 
Senatnīgajā Sabiles ev. lut. baz -
nīcā pilsētnieki pulcējās svētku 
dievkalpojumā. Kultūras namā 
atklāja Mākslas skolas un bērn -
dārznieku zīmējumu izstādi 
„Sa  bilei – 760” un demonstrēja 
latviešu režisora Richarda Pīka 
kinofilmu „Ja nebūtu šī sku -
ķe”(1980), kas uzņemta Sabilē 
un Abavas senlejā. Ieskatu pil -
sētas kultūrvēsturē var gūt pa    š-
valdības ēkā atklātajā foto iz  -
stādē. Izrādās, ir īpašas kurpes 
„ar Sabiles raksturu”, kuŗas sav-
dabīgā izstādē demonstrēja 
vietējie iedzīvotāji pilsētas bib-
liotēkā. Lielajai pilsētas jubile-
jai veltīti svētku koncerti ska -
nēja bērnudārzā „Vīnodziņa” 
un vidusskolā, bet kultūras na  -
mā sadancoja Talsu novada 
deju kopas. 

 Sabile ir pilsēta Talsu novada 
dienvidu daļā, 25 kilometrus no 
Talsiem. Tā terasveidīgi izvieto-
jusies Abavas upes ielejas glez-
nai nākajā un dziļākajā posmā, 
ko dēvē par Kurzemes Šveici. 

Hercoga Jēkaba laikā (17.gs.) 
Sa  bile bija iekļauta Kurzemes her  -
cogistes territorijā un bija ievē -
rojams tirdzniecības un amat nie-
cības centrs. 1917.gadā Sabile 
ieguva pilsētas tiesības. Tagad tā 
ir neliela, ainaviska mazpilsēta, 
kuŗā koncentrēti ievērojami kul-
tūrvēstures pieminekļi. Tāpēc 
Sabile ir iecienīta tūristu apmek-
lējuma vieta.

Kurzemes Šveices Sabilei – 760
 Sabiles Tūrisma informāci -

jas centra tūrisma organizātore 
Laura Markusa sakopojusi datus 
par pagājušo gadu. Tūristu vis -
vairāk iecienītā vieta  bijis Vīna 
kalns (1,5 ha) - Sabiles pilsētas 
simbols, ierakstīts Pasaules Gi -
nesa rekordu grāmatā kā vistā-
lākais punkts uz ziemeļiem, ku -
ŗā audzē vīnogas. Kalna virsotne 
pa   ceļas apmēram 34 metrus virs 
Sabiles pilsētas un Abavas ūdens 
līmeņa (~115 m virs jūras līme-
ņa). Vīna kalnu apmeklējuši 2027 
tūristi no Latvijas un Vācijas, Ig   au-
nijas, Lielbritanijas, Lietuvas, 
Zviedrijas, Francijas, ASV, So  mi-
jas, kopumā no 20 ārvalstīm. Iz  -
rādās, ka jau bruņinieku un her-
cogu laikos Abavas labā krasta 
nogāzē kopti vīnogu dārzi. No 
Sabiles vīnogām raudzēts vīns 
sūtīts pat uz citām zemēm. Tā -
pēc pilsētas ģerboni kopš 1925. 
gada rotā vīnogu ķekars. Šī tra -
di cija turpinās līdz mūsdienām. 
Vīna kalnā aug aptuveni 15 da -
žādu šķirņu vīnogulāji, pārsvarā 
tās ir pazīstamā latviešu selek-
cionāra Paula Sukatnieka izvei-
dotās. Kalnā aug arī eksotiskie 
firziķi, aprikozes, valrieksti. Kopš 
1999. gada jūlija otrā pusē pilsē -
tā notiek ar plašu vērienu rīko -
tie Vīna svētki. 

Savukārt Sabiles pilsētas vēstu-
riskais centrs atzīts par valsts no  -
    zīmes pilsētbūvniecības pie mi-
nekli. Apbūves iespējas te vien-
mēr ir noteicis reljefs: celt namus 
un ierīkot dārzus varēja tikai 
šaurā joslā starp Abavas upi un 
senkrasta nogāzi. Šauro, līkumo-
to ieliņu malā paceļas senlaicī -
gas ēkas. 1890. gadā celtajā ebrē-
ju sinagogā mājvietu radis Mūs-

dienu mākslas un kultūras man-
tojuma centrs.

No jebkuŗas puses iebraucot 
pil sētā, jau iztālēm saredzams 
ma  jestātiski baltais dievnams - 
Sabiles ev. lut. baznīca ar vecāko 
lieto (1450. g.) zvanu Latvijā, 
kas joprojām iezvana svētva  ka-
rus. 

Pēc kāpelēšanas pa Vīna kalna 
vīnogulāju terasēm un pilsētas 
kultūrvēsturisko objektu apska-
tes nogurumu var noskalot Aba-

vas upē. Šeit ir Abavas rumba - 
vairākpakāpju ūdenskritums,    
kas pavasaŗa palu laikā vienmēr 
pulcina ūdenstūristus. 

 Ievērojams Sabiles apskates 
ob   jekts ir Pedvāles Brīvdabas 
mākslas mūzejs - plaša (150 ha) 
ainaviska vide — ziedošas pļavas, 
lēzenas nogāzes, dziļas alejas un 
līkumaina upīte. Tēlnieks Ojārs 
Arvīds Feldbergs 1992. gadā šeit 
izveidoja LAND ART parku. Tas 
ir valsts nozīmes kultūras piemi-
neklis un ieklauts īpaši aizsar - 
 gā jamā kultūrvēsturiskā terri - 
to rijā „Abavas ieleja”. 1999. gadā 
UNESCO tam piešķīra  starptau-
tisko Melinas Merkuri balvu par 
kultūrainavas saglabāšanu un 
attīstību.

 Abavas kreisā senkrasta no -
gāzē ir Zviedru cepure, pakalns, 
ko pēc nostāstiem zviedru kaŗa-
vīri ar savām cepurēm sabēruši 

Sabile ir pilsēta „ar odziņu”. 
Tās  Vīna kalns ierakstīts 
Pa sau les Ginesa rekordu 
grāmatā kā vis tālākā vieta uz 
ziemeļiem, kuŗā audzē 
vīnogas

pār sava ģenerāļa kapu. Vēl senāk 
tas bijis pilskalns. Tagad te visu 
gadu var baudīt atpūtu brīvā      
da  bā. Ziemas priekiem ir izvei -   
d ota 260 m gaŗa slēpošanas trase 
ar pacēlājiem, vasarā  asu izjūtu 
cienītājiem iespējams nobraukt 
pa 307 m gaŗo rodeļu reni. Iecie-
nītas ir izjādes ar zirgiem, pastai-
gas pa tūristu takām. Vēl te ir  
skatu tornis, mājdzīvnieku sēta. 

1. maijā sākas tūrisma sezo-
na. Ikviens ceļotājs tiek laipni 
gaidīts Sabilē. Šogad jūlija otrā 
pusē notiks 15. Sabiles Vīna svēt-
ki, kam paredzams jo dižens vē  -
riens par godu Sabiles pilsētas 
760 gadu jubilejai! 

Informācija Sabiles Tūrisma 
in   formācijas centrā:

E-pasts: info@sabile.lv, tic_sa  -
bi  le@inbox.lv, 

Valija Berkina

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā par godu LR 
Neatkarības pasludināšanas dienai 4. maijam atklāta iz   stāde „Iepa-
zīsti dzimto zemi”. Apskatāmas pagājušā gadsimta 30. gadu atklātnes - 
Latvijas kultūrvēsturiskās vietas un dabas ainavas. Savukārt Latgales 
Centrālajā bibliotēkā atklāta literātūras izstāde „Šī zeme ir dzimtene 
mana, šo zemi par Latviju sauc”.

Pļaviņu novada dome pēc Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēstu -
riskā mantojuma fonda lūguma nolēmusi piešķirt papildu 500 latu 
Pļaviņu un Gostiņu ģerboņa restaurācijai. 

Rēzeknē Vasarsvētkos - 19. maijā ar ieskaņas koncertu atklās jaun-
 uzcelto Austrumlatvijas koncertzāli. Klausītāji pirmo reizi dzirdēs 
nesen iegādātā koncertflīģeļa Steinway&Sons skanējumu. Jāņa Ivanova 
Rēzeknes mūzikas vidusskolas un koncertzāles simfoniskā orķestŗa 
koncertā  skanēs Jāņa Ivanova, Jozefa Haidna un Franča Šūberta kom-
pozicijas.  

Krustpils pilī apskatāma Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai un ēr -
ģelnieka Pēteŗa Sīpolnieka 100 gadu jubilejai veltīta izstāde, kā arī 
veltījums  šīsvasaras XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem - izstāde ar 
ieskatu kultūrvēsturē. 

Vairākiem Dagdas vidusskolas skolēniem, Eiropas projekta 
Comenius skolēnu individuālā mobilitāte laikā bija dota iespēja trīs 
mēnešus mācīties Spānijā un dzīvot viesģimenēs.

Starptautiskā žūrija šogad piešķīrusi Zilo karogu 10 Latvijas plūd-
malēm un trīs jachtu ostām. Jau 15. reizi pēc kārtas šo augstas kva-
litātes zīmi saņem Ventspils pilsētas labiekārtotā plūdmale. Zi  lais 
karogs šovasar plīvos arī  Lielā Stropu ezera peldvietā Daugavpilī, 
Vakarbuļļu peldvietā Rīgā, peldvietās Engurē, Kuldīgā, Jaunķemeros, 
Jūrmalā, Jēkabpilī, kā arī Liepājas jachtu centrā, Pāvilostā un pirmo    
reizi - Kuivižu jachtu klubā. 

Piena pārstrādes rūpnīca „Latvijas piens” Jelgavā radījusi jaunu  
siera  zīmolu „Pats”. „Latvijas piens” dibinātāji ir piensaimnieku ko  -
ope rātīvi Trikāta KS, Dzēse un Piena partneŗi KS, kas apvieno 600 zem-
nieku saimniecības visā Latvijā. 

Rēzeknē un Malnavā 3.-9. augustā notiks Latvijas Jauniešu 
organizācijas Tellus rīkotā Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Na  -
cio nālā konference. Šobrīd EJP apvieno 36 nacionālās organizācijas, 
kuŗās iesaistījušies tūkstošiem jaunu, aktīvu cilvēku. 

Pilsrundāles vidusskolā 3. maijā notika Latvijas Neatkarības at  jau-
nošanas dienai veltīts sarīkojums “Rundāles simboli”. Ļaudis bija aicināti 
aizdomāties - kas ir Rundāle, kādas vērtības raksturo novadu. Interesenti 
tikās ar Rundāles pils direktoru Imantu Lancmani. Rundā les novada       
himnas mūzikas autors Valdis Zilveris klātesošos priecēja ar koncertu.

Latvijas vēstniecībā Somijā 3. maijā viesojās Valkas novada domes 
un Valgas apriņķa vadītāji un pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar 
Somijas pašvaldību darbu. Pieredzes apmaiņas vizīti Helsinkos rīkoja 
Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas apriņķa valdi.

Jaunpils vidusskola savu 130. dzimšanas dienu nosvinēja Jaun - 
pils pilī ar skaistu koncertu. Sarīkojumā piedalījās arī ciemiņi no Ma -
skavas, Tallinas, Ustjkas Polijā un Kalmes Lietuvā. 

Bauskas viesi turpmāk varēs izmantot viesnīcas ABC Hotel Baus-
ka pakalpojumus. Jaunie saimnieki pārbūvējuši lielo vestibilu, izvei-
dojuši konferenču zāli ar 120 vietām, sagādājuši jaunas mēbeles resto-
rānam, kas drīz tiks atvērts.

Alūksnes pilsētas nomalē iemaldījies lācis aizčāpojis līdz gald-
nieku darbnīcai un pēc tam izgājis cauri degvielas uzpildes stacijas 
territorijai. Aculiecinieki stāsta, ka lācis bijis liels un skaists.

Kolkā gredzenošanai noķerta rietumu lakstīgala, kas ir pirmais 
Latvijā novērotais šīs sugas putns. Vizuāli putns ir ļoti līdzīgs pie mums 
sastopamajai lakstīgalai un ir 357. putnu suga Latvijā.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde
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Tu esi Amerikas latviete, 
lūdzu, pastāsti par saviem jau-
nības gadiem!

Esmu dzimusi un augusi 
Bostonā, ASV, pagājušā gadsim-
ta 50. gadu sākumā latviskā, 
mūzikālā un literārā ģimenē. 
Bostonā bija ļoti rosīga latviešu 
sabiedrība – esmu beigusi  Bos-
tonas Latviešu skolu, dejoju tau-
tasdeju kopā, biju aktīva gaidu 
kustībā. Ilgus gadus darbojos 
ALT (Amerikas Latviešu Teātŗa) 
Bostonas ansamblī, kur bija 
iespēja apceļot Ameriku, spēlē-
jot latviešu drāmatiķu darbus 
lielākos latviešu centros, kā arī 
divos Eiropas Dziesmu svētkos, 
abas reizes Anglijā. Esmu bez-
gali pateicīga par iespēju smel-
ties teātŗa zinības no skatuves 
„dūžiem” – režisoriem Reiņa 
Birzgaļa, Kārļa Veica, Jāņa Le -
jiņa, Valfrīda Streipa, kā arī 
Osvalda Uršteina un Kārļa Ģēr-
maņa, kā arī no profesionāli 
skolotās latviešu aktieŗu saimes, 
kas pēc kaŗa apmetās Bostonā. 
Kā šodien atceros privātstundas 
Birzgaļu skaistajā mājā, kur reži-
sors, laikam jūtot manī kaut-
kādu ”veidojamu mālu” (vismaz 
lielu interesi par teātŗa spēli), 
mani pacietīgi virzīja un mācīja, 
pat kādreiz novedot līdz asarām, 
lai es ar godu varētu stāties uz 
skatuves dēļiem. Visi šie piedzī-
vojumi manī atstāja dziļu dvē-
selisku pārliecību par latvisko 
identitāti un piederību latviešu 
tautai. Bostonā arī ieguvu savus 
divus augstākās izglītības gra-
dus – bakalaura gradu psīcholo-
ģijā, un maģistra gradu sociālā 
darbā. Esmu korporācijas Zinta 
filistre.

Kā tava dzīve mainījās, kad 
iepazinies ar Pēteri Stivriņu?

Astoņdesmitos izlēmu, ka ir 
pēdējais laiks sameklēt piemē-
rotu vīru, kā latvieši saka: „Kļa-
vas koka cibiņa meklē kļavas 
koka vāciņu”. Laikrakstā Latvija 
Amerikā 1985. gadā ievietoju 
iepazīšanās sludinājumu, kuŗā 
bija rakstīts: „Kur jūs esat, visi 
bailīgie latviešu vīrieši?” Atceros, 
ka tanī laikā sludinājums mak-
sāja 30 dolaru. Pēteris Stivriņš 
bija vienīgais, kas uz šo izaicinā-
jumu atbildēja. Viņš atbrauca 
ciemos uz ASV, un tā tas sākās. 
Viņš bija īstais kļavas koka 
vāciņš – sirsnīgs, čakls, dziļi lat-
visks, zinīgs, asprātīgs, bez slik-
tiem ieradumiem. Tik ļoti labi 
sapratāmies! Labu vīru dabūju 
par $30! Mēs apprecējamies 
1987. gadā, un es  pārcēlos uz 
dzīvi Kanadā. Arī šeit abi divi 

Pārsteiguma balva Kristīnei Stivriņai

Mīlot Saulaini un cienot grāmatas
Saruna ar Kristīni Stivriņu

iestājāmies Daugavas Vanagu 
Teātrī  Kanadā (DVTK), es tēloju 
lomas, Pēteris nodarbojās ar tech-
niskajiem darbiem, bija apgaismo -
tājs. Esmu pateicīga par ilgstošo 
draudzību ar Toronto teātŗa ļau-
dīm, arī iestudējot lugas un ceļo-
jot ar izrādēm pa latviešu cen-
triem, ar izrādēm piedalījāmies 
arī divos Dziesmu svētkos – In -
dianapolē un Toronto. Paldies 
režisoram Gunāram Vēreniekam 
un Sandrai Cifersonei par viņu 
degsmi! Astoņpadsmit gadus 
mā  cīju Toronto latviešu skolas 
„Valodiņa” bērnu dārzu, mācot 
simtiem latviešu bērnu un sastrā-
dājoties ar viņu vecākiem un 
daudzajiem skolotājiem. Paldies 
Aijai Mazsīlei par iesaistīšanu 
skolas darbā! Lai gan Pēteris 
2006. gadā nomira, esmu viņam 
pateicīga par katru kopā nodzī-
voto dienu.

Par dzīvi Saulainē
Ar Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 

draudzi Toronto un tās Saulaini 
saistījāmies no 1993. gada. Bū -
dami draudzes locekļi un Sau-
laines nomnieki, jutām pienākumu 
pret draudzi un Saulaini, pieda-
loties talkās un sarīkojumos. 
Vēlāk ar Pēteri sākām uzņemties 
sarīkojumu rīkošanu: organizē-
jām sešus ļoti sekmīgus Pavasaŗa 
tirgus, Rudens svētkus, Ziemas 
priekus, talkas, Saulaines pusdie-
nas, filmu izrādes, visi ienākumi 
par labu Saulaines uzturēšanai. 
Abi bijām ļoti pateicīgi par zie-
dotāju un talcinieku atsaucību 
un velēšanos uzturēt tik skaistu 
īpašumu kā Saulaine! Pēteris bija 
Saulaines pārvaldes priekšnieks 
un to amatu pildīja ar prieku līdz 
savai pēdējai dzīves dienai.

Kad un kā nodibinājās Sau-
laines grāmatu klētiņa?

Jau pēc pirmā Pavasaŗa tirgus 
Saulainē, 2002. g., bijām aizkusti-
nāti, cik ļoti daudz Saulaines at -
balstītāju vēlējās ziedot lietotas grā -
matas. Bet Saulaines ”Saul šķū nī” 
nebija vietas visām noziedotām 
mantām, mēbelēm, utt., kas bija 
domātas pārdošanai. Uzgājām, ka 
ļoti laba, aizsargāta vieta būtu 
vecā bērnu nometnes nojume, 
kur bērni ēda savas maltītes. Kad 
bija uzbūvēta jaunā „Priežu zāle”, 
nojume vairs nebija vajadzīga, jo 
bērni tagad ēda telpās. Nojumes 
kvadratūra bija liela, jumts labs, 
vajadzēja tikai sienas un durvis. 
Pateicoties Norberta Sebŗa un 
Toma Lūša darbam, grāmatu 
klētiņa bija gatava! Jau no 2003. 
gada – 10 gadus – nojume ir 
pastāvīgā vieta grāmatu ziedoju-
miem.

Pastāsti par Saulaines grāma-
tu klētiņu – kā tā darbojas, ko 
tā ir panākusi, cik tā ir nozīmī-
ga – kādi darbi saistas ar grā-
matu klētiņu? 

Pats nozīmīgākais ir tas, ka 
latviešu (un cittautu) grāmatas 
netiek sviestas ārā. Pa reizei pa -
dzirdam, ka kāds latvietis, mai-
not savu dzīves vietu, savas grā-
matas ir izmetis. Tas ir ļoti žēl! 
Pateicoties Vitai Gaiķei (”Latvija 
Amerikā” redakcija), Marģeram 
Pinnim (Ņujorkas elektroniskās 
ziņas) un Andrim Straumanim 
(Latvians On Line tīmekļa lapa), 
esam tīri plaši izsludinājuši iespē-
ju ziedot grāmatas Saulainei, tādā 
veidā tās aizsargājot no drošas 
nāves. Mūsu brīvprātīgie talci-
nieki (Aina Selga, Juris Zommers, 
Andris Zvirbulis, Norberts un 
Gunta Sebŗi, Guntis un Natālija 
Taņņi, Elviga Sebre un Arturs 
Lauzis, Ansis un Inese Seminovi) 
vienmēr ir gatavi grāmatas savākt 
ziedotāju mājās, bet arī paši zie-
dotāji tās atved uz Saulaini. 
Ziedotāji arī paši sūta un samak-

sā par savu grāmatu 
ziedojumu sūtīšanu. 
Esam saņēmuši dau-
dzus ziedojumus no 
Floridas un Pensil vā-
nijas, no ASV un Ka -
nadas vidienes, kur 
zie  dotāji no savas kabatas ir iztē-
rējuši simtiem un simtiem dolaru 
par sūtīšanu, nesaņemot nekādu 
atlīdzību, bet jūtot gandarījumu, 
ka grāmatas ir nonākušas drošā 
vietā, kur tās tiks novērtētas. 
Tālāk pieprasītās grāmatas bez 
atlīdzības esam ziedojuši Latvijas 
bibliotēkām un skolām. Pa šiem 
gadiem ir izveidojies zināms dar-
bības ritms. Visi talcinieki ir grā-
matu mīļotāji, viņi brīvpratīgo 
darbu veic bez kādas atlīdzības, 
paši sedzot nobraukto kilometru 
izmaksu un benzīna izdevumus. 
Mīlam Saulaini un cienām grā-
matas! Tiklīdz grāmatas tiek 
atvestas uz Saulaini, talcinieki 
sāk rūpīgu kārtošanas darbu. 
Vērtīgākās un retākās (mūsu pa -
domdevēja Jāņa Mežaka ieskatā) 
tiek turētas atsevišķi no klētiņā 

izliktajām grāmatam. Tad no šīm 
izlases grāmatām tiek izveidoti 
grāmatu saraksti, kā, piemēram, 
latviešu vēstures grāmatas, folk-
lora, mākslas, bērnu un pavār-
grāmatas. Šos sarakstus elektro-
niski izsūtām uz kādām 1000 adre-
sēm pa visu pasauli. Ilze Kļaviņa 
(Mi  neapole), Silvija Mežgaile (Fi -
la delfija), Aija Kusiņa-Auģe un 
Ieva Broka (abas Bostona), un 
Anna Kanaviņa (Londona, Ont.) 
šos sa  rakstus sūta tālāk saviem 
draugiem un paziņām. Sarakstu sa -
ņemot, gri  bētāji uzreiz iesūta sa -
vus piepra sījumus. Lūgtās grāma-
tas iesaiņo jam, vedam uz pastu, 
lai varam nosvērt, tad sazināmies 
ar pasūtītāju, lai paziņotu sūtīša-
nas ie  spējas, tad gaidām čeku vai 
naudas pārvedumu ar ziedojumu 
par grā  matām un sūtīšanas iz -
maksām. Maksājumi tiek rakstīti 
”Sv. Jāņa draudze Toronto: Sau -
laines grāmatu klētiņa”, un viss 
ienākums tiek izlietots Saulaines 
uzturēšanai. Kad saņemam mak-
sājumu, grāmatas atkal vedam uz 
pastu izsūtīšanai. Allaž pasūtītāji 
ziedo vairāk par lūgto summu, 
paldies viņiem par to! Bet katrā 
laikā grāmatu kārotājs var klēti-
ņā iepirkties arī pats, tā ir aizsargā-
ta no nokrišņiem un apgaismota, 
turklāt Saulainē ir ērta mašīnu no -
 vietošana. Klētiņa ir atvērta 24 stun-
 das dienā, septiņas dienas ne  dēļā. 
Pircējam tik jāpabīda nost koka 
bluķi, kas durvis tur ciet. Ieteiktie 
ziedojumi ir uzrakstīti uz dēļa. 
Pircēji ziedo jumus iemet tukšā 
kafijas kārbā, kas nolikta uz galda. 
Grāmatu klē   tiņas apmeklētājiem 
mēs uzticamies! Pasūtina arī tādas 
grāmatas, kas nav uzdotas izlases 
sarakstos, to dara, piemēram, lasī-
šanas ko  pas Sietlā un Bostonā, 
ASV, kas pa  rasti meklē vairākus 
eksemplārus no viena un tā paša 
izdevuma. Grā  matas sūtām pa 
visu pasauli – uz Latviju, Vāciju, 
Aļasku, Havaju, Ang  liju. Dedzīgākie 
gribētāji ir no ASV vidienes un 
Bostonas ap  kārtnes.

Cik ieņemts 2012. un citos gados?
2012. gadā klētiņa ziedojumos 

ieņēma $13 600; 2011. gadā –  
$11 100. Pēdējo piecu  gadu ko  p-
ienākums ir bijis $50 000, kas 
ticis izlietots Saulaines uzturēšanai.

Pateicos Bieriņa fondam par 
balvu. Esmu to noziedojusi Sau-
laines bērnu nometnei.

Saulaines talkā sestdien, 20. 
aprīlī, ēdamzālē pusdienoja 
kādi 45 virtuves darbinieki, 
grāmatu klētiņas labotāji un 
kārtotāji, apkārtnes tīrītāji un 
ūdensvada racēji. Sekojot tra-
dicijai, Jāņa Bieriņa Piemiņas 
fonda valdes priekšsēdis Juris 
Zommers lūdza klātesošo uz -
ma nību pārsteiguma paziņo-
jumam – darbu organizētājai 
un grāmatu klētiņas vadītājai 
Kristīnei Stivriņai ir piešķirta 
2013. gada Bieriņa fonda balva 

$1000 lielumā. Aplausi!
Pirmā Bieriņa fonda balva 

tika piešķirta Vizmai Maksiņai 
1997. gadā. Pēc tam to saņēmuši 
tādi izcili kultūras darbinieki kā 
Valters Nollendorfs, Sarma Muiž-
niece-Liepiņa, Baiba Bredovska, 
Vita Gaiķe, un pagājušā gadā 
Līga Ejupe. Jānis Bieriņš dzīvoja 
Hamiltonā un bija žurnāla 
Jaunā Gaita galvenā redaktora 
Laimoņa Zandberga vietnieks. 
J. B. testamenta novēlējums 
sniedz ikgadēju balvu kādam 

izcilam kultūras darbiniekam 
vai projektam. Ziedojumi Lai-
moņa Zandberga piemiņai kopš 
1997. gada papildina Fonda 
kapitālu, ko apsaimnieko Lat-
viešu fonds. Nākamais piešķī-
rums paredzēts 2014. gada jan-
vārī. Lasītājus lūdzam nosūtīt 
iespējamo kandidātu vārdus un 
motīvāciju Jurim Zommeram, 
250 Homewood Ave., Hamilton, 
ON, L8P 2M8, Canada. 

Kristīnes Stivriņas ieguldī-
jums dažādos Saulaines pasā-

kumos un vadot 
Saulaines grāmatu 
klētiņu pelnījis at -
balstu un atzinību.
Tāpēc viņai arī uz -
devām vairākus jau -
tā   jumus, lai labāk ie -
pazītos ar viņu pašu 
un viņas darbu.

Juris Zommers,
JBPF valdes 
priekšsēdis

Kristīne Stivriņa pie 
savas mīļākās 

Visvalža Reinholda 
gleznas
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Pirmā rindā: šā raksta autore, Jānis Vilciņš (3. vieta), Edgars Studens (2. vieta) Nils Nesters (1 vieta), 
aiz muguras – Madara Siliņa (2. vieta) pārējie ir klašu uzvarētāji. Aiz autores Jānis Andersons (žūrija) 
trešā rindā pirmais no labās Vilis Vītols (žūrija). Aizmugurē visgarākais – Juris Vanags (žūrija)
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(Turpināts 19. lpp.)

Pateicoties Montrealas Latviešu 
sabiedriskā centra iniciatīvai un 
Vītolu fonda vadītājas Vitas Di  ķes 
izdomai, Latvijā pagājušā gada 
nogalē radās fantastisks projekts. 
Kad Vitai Centra pārstāvji izteica 
vēlēšanos kaut ko darīt Latvijas 
vēstures pētīšanā, viņai bija 
skaidrs, ko un kā darīt. Notika 
telefoniska un „e-pastiska” sazi-
nā šanās, un drīz vien no Mont-
realas Centrs pārskaitīja 8 tūk-
stošus latu konkursa uzvarētāju 
balvām, bet Vītolu fonda „sapņu 
komanda” ķērās pie darba. Uz 
Latvijas skolām no Liepājas līdz 
Daugavpilij, no Bauskas līdz 
Valkai ņonāca aicinājums 6. – 8. 
klašu skolēniem piedalīties kon-
kursā ar skanīgo nosaukumu 
„Lietas –  likteņu liecinieces”.

Šī konkursa nolūks bija veicināt 
jaunatnē patriotismu, rosināt 
interesi par Latvijas vēsturi un 
ieinteresētmudināt to savas ģi -
menes vēstures pētīšanā. Kon-
kursā bija jāievēro vairāki notei-
kumi. Darbu nedrīkstēja balstīt 
uz jau publicētu informāciju, tai 
bija jābūt oriģinālai. Tagad pēc 
konkursa beigām jāsaka, ka tas 
rīkotājiem ir izdevies simtkārtīgi. 
No 90 Latvijas skolām visās Lat-
vijas malās ienāca konkursam 
atbilstoši darbi. Tie bija gan no 
grupām, gan klasēm, gan arī 
vairumā individuāli paveikti ļoti 
interesanti darbi. Man, darbo-
joties konkursa žūrijā bija iz -
devība iepazīties ar tiem visiem, 
un vērtēšanas procesā diezgan 
bieži man bija kamols kaklā. 

Mācāmies vēsturi no lietām un lieciniekiem
Darbs žūrijā bija visgrūtākais 
darbs manā gaŗajā mūžā, jo, kā 
var pateikt, kuŗš darbs ir labākais, 
ja gandrīz visi bez izņēmuma ir 
labi. Tos gandrīz visus varētu 
saukt par pašu pirmo, un tādēļ 
bija ļoti grūti sarindot tos, sākot 
ar vislabāko.

un arī es. Izrādījās, ka labākos 
divdesmit darbus bijām izvē lē ju -
šies gandrīz vienus un tos pašus, 
tikai mazliet atšķirīgā kārtībā. 

26. aprīlī Okupācijas mūzeja 
pagaidu telpās notiek skolēnu 
apbalvošana. Interesanti, ka kon-
kurence ir bijusi vienreizēja, jo, 

balvu”. Šo 600 latu lielo balvu ir 
saņēmusi Lauma Umule no 
Limbažiem. Viņa savā darbā par 
likteņa liecinieka temu ir iz  vē-
lējusies galdu, kas gatavots Si -
birijā un pārvests uz Latviju. 
Stāsta varoņi – cilvēki ir viņas 
vecvecvecāki un vecvecāki. Stāsts 

šis „likteņa liecinieks” tiek iz -
mantos ģimenes saietos.

Pirmās vietas un 500 latu bal-
vas ieguvējs ir Nils Nesters no 
Jūrmalas, kuŗš ir veicis 4 audio 
intervijas par savu vectēvu Ar -
noldu Buti. Beigās viņš sniedz arī 
īsu video, kur pats stāsta, kā un 
ko darījis, lai radītu sava vectēva 
dzīves stāstu. Nila darba pamatā 
ir pēc vectēva nāves 2004. gadā 
atrasta vēstule. Man viņa darbs 
šķita interesants ar to, ka puisis 
lietojis daudz fotografiju un tām 
pievienojis sīkākus paskaidroju-
mus. Visā tekstā redzams, ka 
darbs viņu tiešām ir interesējis.

Madara Siliņa no Cēsīm ir 
viena no 2. vietas un 350 latu 
balvas saņēmējām, viņa stāsta 
par vectēvu Jāni Edvīnu Knāķi 
Noriļskā un viņa rokdarbiem tur. 
Tie ir nazis, ko no apaļa papīra 
griežamā var pārvērst duncim 
līdzīgā darba rīkā, dokumentu 
maciņš un medaljons māsas fo -
tografijai. Viņas teksts ir saistošs, 
labā latviešu valodā un satur 
daudz informācijas. Madara ir 
sīki uzrakstījusi vectēva biogra-
fiju un arī izsūtīšanas iemeslu; 
savā darbā viņa parādījusi mī -
lestību un cieņu pret vectēvu. 
Viņai līdzās otro vietu ieņem 
Edgars Studens no Kandavas, 
kas savā darbā ir ielicis 2 audio 
intervijas ar savu vectēvu Vitautu 
par viņa tēvu Verneru Balodi, 
kuŗš bijis viesmīlis Oto Švarca 
restorānā.

Žūrijas priekšsēdis bija V. 
Nollendorfs, bet  pārējie locekļi 
– Vītolu fonda dibinātājs V. Vī -
tols, P. Bolšaitis, PPLA biroja 
vadītājs J. Andersons un vairāku 
paaudžu vēsturnieki – A. Run-
dzāns, bijušais Vītolu fonda sti-
pendiāts J. Vanags, I. Akmentiņa 

saskaitot visu žūrijas locekļu 
piešķirtos punktus, rezultāti lie -
cina, ka 3. vietu ar vienādu punk-
tu skaitu ir ieguvuši trīs skolēni 
un otrās vietas ieguvēji atkal ir 
divi. Pirmajā vietā ir viens, un 
rīkotāji par absolūti vislabāko 
darbu ir piešķīruši vienu „super-

sākas ar izsūtīšanu, ko meitene ie -
pazinusi no radinieku vēstulēm. 
Viņa pastāsta, kā galds vēlāk 
Latvijā apvieno ģimeni ar citiem 
radiem, kas kaŗa un okupācijas 
laiku pavadījuši Rietumos. Vēl 
patika tas, ka Lauma šo dzimtas 
relikviju ir atjaunojusi, un tagad 

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Koristi uz Klīvlandes latviešu draudzes nama kāpnēm. Koŗa diriģents Kristofers Valss – pirmajā 
rindā pa kreisi
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Jaunas meičas, jauni puiši dzied 
Klīvlandes latviešu draudzes 
lielajā zālē. Bet – kas tad tas? Zāle 
stāvgrūdām pilna! Un vēl kas? 
Dziedātāji nemaz nav latviešu 
jaunieši, bet iebraukuši no diez-
gan patālās Maiami universitātes. 
Nu, tas jau labi, bet viņi tak dzied 
skaidrā latviešu mēlē!

Nereti nejauša sagadīšanās iz -
vēršās par vērtīgu sadarbību.

Nesen pēc iepirkšanās vienu no 
Klīvlandes tautietēm – Astrīdu 
Rīderi uzrunāja jauns cilvēks, 
norādot uz viņas mašīnas lipekli 
„SVEIKS” un vaicājot, vai viņa ir 
latviete. Vārds pa vārdam, un 
izrādījās, ka šis jauneklis, vārdā 
Kristofers Valšs (Christopher Walsh) 
ir mūzikas students Maiami uni-
versitātē, kur viņš nodibinājis 
kori The Miami University Lat-
vian Choir. Viņš diezgan labi ir 
iemācījies mūsu valodu, bijis 
Latvijā un ir lielā sajūsmā par 
latviešu koŗiem, komponistiem, 
un diriģentiem. 

Astrīda iedeva Valšam sagla bā-
jušās koŗa dziesmu notis un no -
organizēja krietnu pulciņu vie-
tējo latviešu gaŗam braucienam 
uz Maiami, Ohio, universitāti, lai 
noklausītos šo īpatnējo kori. Šī 
pieredze jau gan iepriekš Maijas 
Grendzes aprakstīta, bet labas 
lietas ir vērts atkārtot.

Uz Klīvlandes latviešu biedrības 
ielūgumu Valšs bija atvedis 25 no 
45 viņa vadītā koŗa pastāvīgiem 

JAUNAS BALSIS KLĪVLANDĒ
dziedātājiem. Šķiet, neviens lat-
vietis nevar noklausīties Latvijas 
himnu bez dvēseles aizkusti nā-
juma, bet, dzirdot jaunās balsis, 
dzidros soprānus sabalsojoties ar 
spēcīgajiem basiem, caurvijoties 
altu un tenoru balsīm, klausītāju 
acis mirgoja saviļņojuma izjūtu 
spožumā.

Kārļa Baumaņa (1835-1905) 
svinīgās Tautas lūgšanas radītā 
gaisotnē sekoja vairākas Ērika 
Ešenvalda (1977) dziesmas. Liegi 
liriskais Aicinājums izpaudās so -
listes maigās balss saplūsmē ar 
pārējo koristu balsīm, un O 
Salutaris Hostia radīja gandrīz 
pārpasaulīgu iespaidu, divu sop-
rānu balsīm sniedzoties iedomātā 
izplatījumā. Angļu valdodā dzie-
dātā Only in Sleep valdzināja ar 
dažādo toņu dziesmoto virmo-
jumu.

Mārtiņa Brauna (1951) ar Raiņa 
vārdiem sacerētā Saule, Pērkons, 
Daugava, saviļņoja daudzus klau-
sītājus, kuŗi nevarēja atturēties 
kaut vai klusi dungot līdzi šo 
tautā iemīļoto dziesmu. Patoss 
un drosme piepildīja zāli visā šīs 
dziesmas spēkā. Klausoties un lī   -
dzi līgojoties ar Pūt vējiņi Imanta 
Ramiņa (1943) aranžējumā, bija 
grūti noticēt, ka dziedātāju sa -
rakstā nav neviena latviska vārda, 
jo viņi, tik tiešām, ar savām 
balsīm mūs tuvināja Kurzemei.

Dziesmu atstarpēs, Valšs pa -
ma   zām atklāja Latvijas mūzikas 

vēsturi, raksturojot seno tautas-
dziesmu spēku, izturot daudzo 
varu spaidus. Valša uztverē Lat-
vijas koris Kamēr... un diriģents 
Māris Sirmais ir labākie savas 

balsij jāļauj plūst dabīgi, pretēji 
radot vibrato balsi.

Neviens saiets jau nav bez mal-
tītēm un vispārējas sagatavošanās. 
Pusdienas gatavoja KLB saim-

mākslas pārstāvji pasaulē. Klau-
sītāji uzdeva arī vairākus jautā-
jumus. Viena no solistēm uz jau-
tājumu, vai ir starpība, dziedot 
latviešu dziesmas, salīdzinājumā 
ar dziesmām angļu valodā, iz -
skaidroja, ka latviešu dziesmās 

nieces, Ilze Resne un Baiba 
Krauforda ar palīgiem. Zenta 
Apine dekorēja galdus, Egils 
Apelis un Francis Bauers sakār-
toja zāli. Lielie grozi ar pīradzi-
ņiem tukšojās jo ātri, it sevišķi 
tajā galā, kur sēdēja koristi.

Kristofers Valšs šogad saņems 

maģistra gradu Maiami uni ver-
sitātē un turpinās studijas Ilinojas 
pavalstī. Viņš ir arī apsolījis atvest 
savu kori uz Klīvlandes kultūras 
dārzu šā gada Vienas pasaules 

dienas svinībās. Bet visvairāk 
Valšs cer tikt uz šā gada Dziesmu 
svētkiem Latvijā. Lai izdodas! 
Viņš mums tiešām ir vērtīgs 
Latvijas tēla spodrinātājs, kas  
savus līdzgaitniekus iepazīstina 
ar Latvijas vēsturi un mūziku.

Anda Sūna Cook
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Latvijas patriots, Triju Zvaig-
žņu ordeņa virsnieks, čikāgietis 
Artūrs Pormals no mums šķīries 
šā gada 3. aprīlī. Dzimis Jaun-
jelgavā 1926. gada 25. novembrī. 
Tēvs Jānis strādāja pilsētas val dē, 
piecus gadus vēlāk ģimene, kuŗā 
auga četri dēli un divas meitas, 
pārcēlās uz vectēva mājām – uz 
Seces pagasta „Staltāniem”. Sko las 
gadus pavadījis Vīgantes un 
Sunākstes pamatskolās un Jaun-
jelgavas komercskolā. Tēvs 1940. 
gada 14. jūnijā deportēts uz 
Sibiriju, kur viņš miris. Artūra 
bērnības un pusaudža gadi pa -
gāja saimniecības darbos, līdz 
sākās bēgļu gaitas. 1944. gada 9. 
augustā Pormaļu ģimene atstāja 
senču mājas. Artūrs ir iesauca-
majos gados. Pie Skrīveriem viņš 
brīvprātīgi iestājas ltn. Roberta 
Rubeņa vadītajā ģen. Kureļa 
grupā, kas pārceļas uz Usmas 
rajonu Kurzemē. Kad vācieši 
Kureļa grupu sakauj un saņem 
gūstā, Artūrs tiek aizsūtīts uz 
Štuthofas koncentrācijas no -
metni Vācijā. Laimīgā kārtā, 
Artūru un vēl kādus 10 latviešu 
jauniešus aizsūta uz šofeŗu skolu, 
ieskaita Todt Organizacijā un 
pēc skolas beigšanas aizsūta uz 
Italijas fronti par šofeŗiem armi-
jas transporta vienībās. Italijā 
kaŗš beidzās jau 2. maijā. Sākās 
divus gadus gaŗš un dēkains 
gūsta laiks dažādās Italijas gūs-
tekņu nometnēs, līdz beidzot 
palielu latviešu grupu atved uz 
Vāciju, kur 1947. gada16. maijā 
Heilbronas nometnē viņus at -
brīvo, izsniedzot dzelzceļa biļe tes 
uz Eslingenu! Tā kā nevienā DP 
nometnē viņus nereģistrē, tad 
Artūrs un daži draugi sāk strā-
dāt būvgrupā „Rīga”, būvējot 
amerikāņu lidlauku Rhein-Maine. 
1948. gada janvārī viņš pāriet uz 
8850. „melno” inženieŗu darba 
rotu, ko komandē kapt. A. Lauva.

1949. gada 15. novembrī Ar -
tūrs kopā ar grupu Italijas „ka -
ŗabiedru” iekuģo Jaunorleānā, 
Amerikā. Viņu aizsūta uz Misi-
sipi štatu, kur viņš vienu gadu 
strādā pie mašīnām kādā lauku 
farmā. 1951. gada janvārī Artūrs 
pārceļās uz Čikāgu, kur pirmais 
darbs bija tēraudlietuvē.

1952. gada Jāņos viņu iesauc 
armijā izpletņlēcēju vienībā, 
vēlāk pārceļot uz Special Forces 
Green Berets. Pēc kaŗadienesta 
Artūrs studējis Ilinojas un Rūz-

Artūrs Pormals Aizsaulē
velta universitātēs Čikāgā, bei-
dzis ar B.A. gradu grāmatvedībā. 
Studijas turpinājis De Paul uni-
versitātē Čikāgā, iegūstot M.B.A. 
gradu tautsaimniecībā un finan-
cēs. Studējis arī komerctiesibas. 
Kopš universitātes beigšanas, 
visus radošos dzīves gadus līdz 
pensijai viņš strādāja starptau-
tiskajā Rosenthal Porcelain & 
Ceramics firmā no grāmatveža 
līdz viceprezidenta amatiem.

Savā laikā Ar -
tūrs Pormals ir 
bijis aktīvs Ame-
rikas repub li kā-
ņu partijā, sadar-
bojies ar s/l sen. 
Čārlzu Persiju 
(Charles Percy), 
kuŗš 1965. gadā 
apmeklēja Rīgu, 
pēc tam ziņojot 
par bēdīgo stā -
vokli krievu oku-
pētajā Latvijā. 
Artūrs bija viens 
no retajiem Lat-
vijas apciemo tā-
jiem, kad mēs, 
trimdinieki, ska-
tījāmies šķībi uz 
tādiem ceļotā-
jiem. Tikko no 
Sibirijas ver dzī-
bas bija atgriezies viņa brālis 
Jānis ar māti Olgu (1968). Savos 
Latvijas apciemojumos, kaut bija 
aizliegts, Artūrs vienmēr apcie-
moja sava tēva atstātās mājas.

Artūrs 1971. gadā slepeni no 
Latvijas izveda „17 Latvijas 
komūnistu vēstuli” – protesta 
rakstu pret Latvijas pārkrie vo-
šanu, ko bija uzrakstījis Eduards 
Berklavs ar domubiedriem. Šis 
nozīmīgais dokuments ar Dr. 
hist. Jāņa Trapāna un Dr.hist. 
Ulža Ģērmaņa (abi Artūra 
Pormaļa konfilistri) gādību tika 
pārtulkots dažādās valodās un 
publicēts 14 valstīs daudzos 
desmitos laikrakstu. 70. gados 
šo dokumentu uzskatīja par 
vienu no nozīmīgākajām pro-
testa balsīm pret komūnisma 
iekārtu Padomju Savienībā.

Kopš Latvija kļuva brīva, 
Artūrs dabūja īpašumā māju 
Mežaparkā, ko atjaunoja nor-
mālai dzīvošanai. No tā laika viņš 
braucis uz Rīgu pat trīs reizes 
gadā, strādājot dažādās palī-
dzības akcijās trūcīgiem bēr niem, 
atbalstījis Mazpulku organizā-

ciju, savu mūža oganizāciju korp. 
Fraternitas Livonica, dāvājis ka -
 rogus Latvijas Daugavas Vana -
giem, un, pieminot brāli Paulu, 
kuŗš nodevības dēļ 1946. gadā 
krita partizānu cīņās, dāvājis 
karogu Latvijas Nacionālo par-
tizānu oganizācijai. Viņš kļuva 
aktīvs Tautas Frontes atbalsta 
grupā, iestājās LNNK partijā un 
reizē ar brāli Jāni, kuŗš 18 gadus 
pavadījis Sibirijā, kļuva par Lat-

vijas Zemessargu padomnieku 
rotas dalībnieku. 1996. gada 14. 
jūnijā, Tautas sēru dienā, viņš 
Zemessargu parādes formā ko -
pā ar savu rotu un tās slaveno 
partizānu komandieri Ojāru 
Stefanu stāvējis goda sardzē pie 
Brīvības pieminekļa.

Artūrs ir sarakstījis divas grā-
matas. Pirmajā – Karakalps – 
viņš aprakstījis savas kaŗa laika 
gaitas, valkājot četras unifor-
mas (piektā ir zemessarga uni-
forma). Otrajā grāmatā – Pūķu 
laiks – aprakstīta ģimenes vēs ture, 
publicēta mātes dienas grā mata, 
kas rakstīta, sākot ar 1949. ga  da 
izsūtīšanas laiku, brau cienu uz 
Sibiriju, verdzības gaitas u.c.

Artūra pēdējie trīs dzīves gadi 
pagāja slimības ēnā. Viņš nema-
 not iemiga mūžīgā miegā.

Par viņu sēro sieva Ausma, 
meita Ingrīda ar vīru Aldi Dār-
ziņu, mazbērni Kristaps, Alek-
sandrs un Katarīna, radi, draugi 
un livoniķu saime.

Requiem aeternam dona tibi, 
Domine!

Andrejs Rozentāls/VM

Man patīk jautājumi, ko Edgars 
uzdod savam vec tē vam, un kā 
viņš to  vēlāk parādījis prezentācijā 
ar savu tekstu un fotografijām. 
Interesanta ir viņa priekšmeta – 
vecvectēva platmales – izvēle. 
Darba beigās Edgars vēl ir pa -
rādījis arī savas dzimtas koku.

Trešo vietu dala un katrs saņem 
250 latu balvu Jānis Vilciņš no 
Amatas, Reinis Eiduks no Pļa vi-
ņām un Jeļena Sušinska no Bro-
cēniem. Jānis Vilciņš stāsta par 
savu vectēvu Jāni Maču. Prezen-
tācijā ir audio intervija ar radi-
nieci, kas stāsta par apstākļiem 
raktuvēs, un viena video intervija 
par izvesto apstākļiem lopu vago-
nos. Stāsts ietveŗ vectēva dzīvi 

brīvajā Latvijā, izsūtījuma laiku 
Sibirijā un pēc tam arī atgriešanos 
un dzīvi dzimtenē. Man inte-
resanti šķita, ka Jānis ar savu tēti 
2010. gadā ir aizbraukuši uz 
Vorkutu, lai redzētu vietu, kur 
vectēvs pavadījis vairākus nelai-
mīgus gadus.

Jeļena Sušinska prezentāciju 
sāk ar sava vectēva leģionāra 
Arņa Smona vārdiem: „Jādzīvo tā, 
lai tevi pieminētu.” Par priekšmetu 
viņa izvēlējusies vectēva technisko 
rokasgrāmatiņu un albumu. Tos 
viņa sīki apraksta un parāda, ko 
tie vectēvam ir nozīmējuši. Stās-
tam viņa pievienojusi vairākus 
vectēva dzejoļus, kas man tiešām 
šķita labi un ievērības cienīgi. It 
sevišķi man patika dzejolis par 
kauju Ziemsvētkos. Ir redzams, 

ka meitene darbā ir ielikusi daudz 
darba un pūļu. 

Visinteresantākais trešās vietas 
darbs man bija tas, ko izveidojis 
Reinis Eiduks. Lai gan manos 
pirmajos desmit viņš nemaz ne -
bija ierindots, tagad, tos atkal pār -
lasot, man jau secība, šķiet, būtu 
citāda, jo, katru reizi lasot, atrodu 
kaut ko vēl nepamanītu. Tagad 
pārskatu to vēl pāris reižu un ne -
saprotu, kāpēc  es viņu neieliku 
pirmajā vietā. Reinis sava stāsta 
pamatā ir ņēmis vecu kumodi 
bēniņos, kur viņš kopā ar vec-
māmiņu ir atradis lietas, kas viņu 
aizkustinājušas un iepazīstināju-
šas ar savu priekšteču dzīvi un 
personībām. Uz šīs kumodes viņš 
atrod vecvecmāmiņas lūgšanu 
grāmatu, rožukroni, krucifiksu, 

bet kumodes atvilktnēs viņš ie -
pazīstas ar vecmāmiņas Sibirijā 
pie petrolejas lampiņas un sveču 
gaismas darinātajiem rokdarbiem 
un vectētiņa daudzajiem apbal-
vojumiem par izcili veiktiem 
darbiem. Viņa darba beigu rind-
kopa man liekas ievērības cienīga: 
„Aizkustinoši ir pieskarties lie-
tām, kuŗas ir bijušas manas 
ģimenes locekļu likteņu lieci-
nieces pirms vairāk nekā 60 ga -
diem. Kaut Latvija uzplauktu 
un mums nebūtu jādodas trim-
dā; un vecajā kumodē, kuŗu 
sargā vecās lūgšanu grāmatas, 
neiegultu jaunas liecības par 
cilvēku likteņiem svešumā.”

Tik viedi vārdi no viena tik 
jauna Latvijas bērna liecina, ka 
šis ierosinājums no Montrealas 

latviešiem ir sasniedzis mērķi, šie 
jaunieši ir un būs Latvijas pat-
rioti. Esmu Vitai un Montrealas 
Latviešu sabiedriskajam centram 
pateicīga, ka man bija iespēja ar 
šiem jauniešiem iepazīties. Vēl 
jāpasaka, ka balvas saņēma arī 
darbi, ko kopā bija veikušas kla-
ses, grupas un ģimenes. Tādējādi 
ar šo vēstures posmu iepazinās 
ne tikai tie 90 skolēni, bet arī 
viņu radi, draugi, skolasbiedri un 
skolotāji. Projekts tiešām bija to 
vērts, tikai ļoti žēl, ka neviens no 
Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, 
kuŗus rīkotāji bija aicinājuši, 
neuzskatīja par vajadzīgu tur ie -
rasties. Liekas, ka tiem visiem 
svarīgas ir tikai negātīvās ziņas.

Astrīda

Brāļu kapos Katskiļos 2012. 
gadā notika divi Kapu svētki: 
pavasarī – Memorial dienas 
nogalē (26., 27. maijā) un rudenī 
Kolumbusa dienas nogalē (6., 7. 
oktobrī). Šogad Kapu svētki no -
tiks 25./26. maijā un 12./13. 
oktobrī (tuvākai informācijai, 
lūdzam skat. mūsu mājas lapu: 
www.latvianmemorialpark.org). 
Kā citus gadus, nedēļas nogales 
iesāk ar svecīšu vakaru sestdienas 
vakarā (sākumu saskaņo ar 
krēslas iestāšanos), tad izvade 
(urnu iesvēte) svētdienā ar diev-
kalpojumu pēc tam. 

Pagājušā gadā Brāļu kapos 
notika 67 izvades un svētīšanas. 
Lielais vairums notika pavasaŗa 
Kapu svētkos (32) un rudens 
Kapu svētkos (31). Vairākums bija 
urnu (58), bet 9 apglabājām zemē. 
Pavasaŗa Kapu svētkos svētbrīdi, 
iesvēti un dievkalpojumu vadīja 
Ņujorkas draudzes mācītājs Laris 
Saliņš, bet rudenī prāvests Ol -
ģerts Sniedze. Pavasarī svecīšu 
vakaru kuplināja daži paplašināta 
Ņujorkas koŗa dziedātāji, bet 
svētdienas dievkalpojumu – Ņu -
jorkas koris paplašinātā sastāvā. 
Ērģelniece abas reizes bija Inese 
Cēderbauma un skaņu meistars 
Dāvis Grendze. Rudenī ar tautas-
dziesmām gan svecīšu vakarā, tā 
arī svētdienas dievkalpojumā 
uz stājās mājnieks Alvis Briģis. 
Pavasaŗa Kapu svētkos šogad uz -
stāsies Ņujorkas koris paplašinātā 
sastāvā: kopā ar Rīgas biznesa 
skolas kori, Montrealas kori „At -
balss“ un vēl dažiem atsevišķiem 
dziedātājiem. Jau iepriekš pateica -
mies viņiem par vērtīgo sniegumu!

Šis gads būs 46., kopš uzcēla 
pirmo urnu novietni, un laika 
zoba sekas ir manāmas. Pēdējos 
gados ir daudz ieguldīts kapu at -
jaunošanai, bet, jo vairāk darām, 
jo redzam, cik daudz vēl ir jādara. 
Vienkāršais ir apdarīts: tika iz -
taisnoti pieminekļi, sakārtots zā -
lājs, mazgāti celiņi, zāģēti koki 
un uzlaboti apstādījumi. Pa jaunu 
nostiprināja gandrīz 500 pie mi-
ņas plāksnes. Ir bijusi atsaucība 
plāksnīšu tīrīšanas piedāvā ju-
mam, un daudzas vecākas plāk-
snītes tagad spīd un laistās. Pa -
gājušajā gadā sākām arī atjaunot 

Kapu svētki Brāļu kapos 
Katskiļos 2012. gadā un 

izvades 2013. gadā
orgānizāciju piemiņas plāksnes, 
un to turpinām šogad. Aicinām 
organizācijas atsaukties šinī sa -
karā! Vislielākais darbs ir urnu 
platformu restaurācija. Pagājušā 
gadā darbojāmies, lai atrastu pie-
 mērotus materiālus mūŗa labo-
šanai, un šķiet, ka beidzot ir pie -
ņemams risinājums. Rudenī sala-
bojām ieejas sienu un turpināsim 
darbu Altāŗa un Tautas platfor-
mās. Darbs turpināsies gan šo -
gad, gan arī nākamajā gadā, 
kamēr platformu pabeigs. Tad 
ķersimies pie citām!

Kaut urnas vietu Brāļu kapos 
vēl ir daudz, kapu vietu sāk ap -
trūkt. Jau vairākus gadus ir vestas 
sarunas ar blakus zemes gabala 
īpašnieku, lai iepirktu papildu 
zemi, un rudenī tika panākta 
pamata vienošanās par divu akru 
iegādi kapu paplašināšanai. Paš -
reiz notiek juridiskie priekšdarbi, 
un ceram, ka šogad vēlāk varēsim 
ziņot, ka darījums ir noticis.

Kā jau ik gadus, tiek piestrādāts, 
lai kapi būtu skaisti un saistoši; 
tiek īpaši stādītas un koptas pu -
ķes, par ko pienākas liela pateicība 
kapu darbiniecei Marijai. Tāpat 
liela pateicība kapu kontrakto-
ram Laurim par viņa vērīgo 
darbu. Pateicība daudziem, kas 
nākuši palīgā – ar stādu, apara-
tūras un mantiskiem ziedoju-
miem, ar padomiem un atbalsta 
vārdiem. Ar vislielāko prieku 
pieņemam ziedojumus, jo ne 
tikai restaurējot ir daudz darba, 
bet būs arī daudz darba, attīstot 
jauno daļu.

Mēs turpināsim rūpēties, lai 
ikvienam, kas te atdusas, vieta 
būtu skaista un patīkama, lai  
apmeklētāji brauktu ciemos ar 
tādu pašu dvēseles mieru kā līdz 
šim. Ar to ceram kalpot gan 
aizgājušai, tā arī rītdienas latviešu 
sabiedrības paaudzei.  

Visi ir vienmēr laipni gaidīti 
un aicināti atbraukt ciemos. Kad 
ierodaties, nesteidzieties projām, 
palieciet un pavadiet laiku ar 
saviem tuviniekiem un draugiem!

Brāļu kapu pārvaldes sastāvs 
2012./2013. darbības gadā: Jānis 
Aizstrauts, Juris Bļodnieks, Uldis 
Silgailis un Andris Vītiņš.

Brāļu kapu pārvalde
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2012. gadā un 2013. gadā mūžībā aizgājuši
mūsu apvienības biedri

BAUMANIS RICHARDS dzimis 1925. g. 15. martā – miris 2012. g. 31. decembrī
BĒRZIŅŠ RAINIS – mūža biedrs – dzimis 1921. g. 12. maijā – miris 2012. g. 11. augustā
OLŠTEINS PĒTERIS dzimis 1922. g. 12. jūlijā – miris 2012. g. 17. maijā
RASIŅŠ ALMA – mūža biedre – dzimusi 1923. g. 5. janvārī – mirusi 2013. g. 10. janvārī
VIJUMS VILIS dzimis 1928. g. 13. septembrī – miris 2012. g. 24. augustā

Ar mīlestību atcerēsies
DAUGAVAS VANAGU APVIENIBĀ MINESOTĀ

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

namā 18. maijā 19:30 notiks 
Labyrinth Choir koncerts: Sea-
sons & Seasonings dziesmas par 
pavasari un humoristiska orato-
rija „The Seasonings”. Ieeja $ 20. 
Pensionāriem un studentiem $ 15. 
Info: www.labyrinthchoir.org, 
e-pasts: akupriss@gmail.com, 
tālr.: 508-481-2453 

BRUKLINA (NY)
BROOKLYN BLOOM kafejnīcā  

18. maijā 21:00 notiks Pavasara 
balle. Pirms balles 19:00 plānota 
tikšanās ar latviešu uzņēmējiem. 
Info: www.LatvianUSA.com Pie-
 teikšanās pa tālr.: 917-668-7501, 
vai pa e-pastu: LatvianUSA@
gmail.com 

Cienījamie Jāņutēvi un Jāņu-
mātes! Laipni lūdzam informēt 
un aicināt līgotājus! Steidzieties 
pievienot jūsu svinību vietu lapai: 
Jāņi Amerikā-2013. Visas Jāņu 
svinību vietas Amerikā pievieno-
sim bez maksas. Tālr.: 917-668-7501, 
e-pasts: LatvianUSA@gmail.com 
Info :www.LatvianUSA.com 

DENVERA (CO)
(10705 West Virginia Ave, La -

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

Piektdienās 19:00 tiekas lat-
viešu deju grupa. Piektdienās 
20:30 notiek koŗa dziedātāju tik-
šanās Latviešu centrā.

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēkā (30623 
W Twelve Mile Rd,Farmington 
Hills, MI 48334. 18. un 19. maijā 
Whispering Willows golfa lau-
kumā notiks Detroitas XXIV 
atklātās latviešu golfa sacīkstes ar 
Latvijas kausa izcīņu un XXIV 
korporāciju golfa sacensībām. 
Pēc sestdienas spēles plkst. 18:00 
draudzes sabiedrisko notikumu 
ēkā notiks saviesīgs vakars ar 
mūziku, vakariņām un atspir dzi-
nājumiem. Informāciju sniedz 
Toms Brože, tālr.: (419) 882-
1965, e-pasts: broze@buckeye-
express.com 

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 

(531North 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123). Info: www .latvianso-
ciety.com. 2. jūnijā 12:00 Valley 
Forge parkā PA, Filadelfijas lat-
viešu skola aicina visus piedalīties 
vai atbalstīt „Lai atkal rit” Bike/
Walk- a- thon. Gaidām visu s – 
lielus un mazus riteņbraucējus, 
staigātājus, līdzjutējus, kā arī 
vienkārši ziedotājus. Šī ir vien-
reizēja iespēja pavadīt vairākas 
stundas svaigā gaisā un savākt 
līdzekļus latviskajai izglītībai. 
Lūdzam laicīgi pieteikt bērnus, 
jo gatavojam katram bērnam 
sertifikātus. Rakstīt Jolantai: jo -
pina3@gmail.com. Ziedo ju mus 
var sūtīt uz adresi: St. John’s Lat-
vian Luteran Church, 301 N 
New town Street Rd,Newtown 
Square, PA 19073.

GRANDRAPIDI (MI)
Grandrapidu Latviešu biedrība 

(504 Grand N. E.). 16. jūnijā 16:00 
sarīkojums aizvesto piemiņai.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107). 10. maijā 19:00 lite-
rārs vakars, ciemosies režisore, 
dzejniece Dace Micāne Zālīte no 
Jelgavas un spēlēs vijolnieki 

Pēteris Briedis un Anda Prātiņa.
2. jūnijā tūlīt pēc dievk. notiks 

Klīvlandes Daugavas Vanadžu 
pavasara sarīkojums. DV kopa 
uzvedīs Vasku Jāņa viencēliena 
lugu Atceries, atceries, kad mēs 
tikāmies.Sekos azaids. Ieeja $15 
(ieskaita azaidu). Atlikums par 
labu palīdzības darbam. Jūs laip-
ni ielūdz Klīvlandes vanadzes!

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes nams 

(3152 17th Ave S) Maija Zaeska, 
e-pasts: zaeska@frontiernet.net 
25. un 26. maijā notiks 60. Lat-
viešu sporta dienas, kuras rīko 
ALAs sporta nozare un Minesotas 
latviešu sporta kopa “Starts”. ASV 
meistarsacīkstes basketbolā, vo -
lejbolā un draudzības spēle ho -
kejā (ASV–Kanada). Sarīkojumu 
vietas ir vēsturiskā Mineapoles 
rajonā. Sacensības notiks De La 
Salle skolā, uz Misisipi upes salas. 
Satikšanās un apmešanās vieta ir 
Depot hotelī. Apbalvošanas va -
kars būs Ukranian Activity Center, 
tuvu upes krastmalai. Sīkāka in -
formācija sekos. Mājas lapa: 
www.asvmeistarsacikstes.com 

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org 
11. maijā 19:00 Salas bazn. 

zālē notiks izcilu mākslinieku 
koncerts „Mans pēdējais tango”.

 25. un 26. maijā 10:00- 16:00 
Latvian Lutheran Camp (231 
Greenhill Rd. Elka Park, NY 
12427) tirdziņš Katskiļu nomet-
nes ēdamzāles telpās, kuŗu rīko 
Ņujorkas latv. ev. lut. dr. Palī-
dzības fonda komiteja. Visa peļņa 
par labu palīdzēt dzēst ēdamzā-
les parādu. Varēs iegādāties lat-
viešu mākslinieku gleznas, citas 
gleznas, oka izstrādājumus, ke -
ramiku, sedziņas, segas, virtuves 
piederumus, kristalla vāzes, 
dzin  tara rotas, citas rotas un vēl 
ko citu. Info: Māra S. Ziediņa, 
tālr.: 914-962-7023. 

26. maijā 15:30 Katskiļu no -
metnē tūdaļ pēc kapu svētkiem 
laipni aicinām apmeklēt Ņujorkas 
Latviešu koŗa (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, montrealiešu koris 
Atbalss un vairāki dziedātāji no 
Toronto. Daļa no paredzētās 
programmas būs no Vispārējiem 
XXV Dziesmu svētkiem. Sagaidām 
pāri par 100 dziedātāju! 

Rīgas Biznesa skolas kora diri-
ģents: Gints Ceplenieks. Koŗa 
Atbalss diriģents: Andrejs Vītols. 
ŅLK diriģenti: Andrejs Jan sons, 
Laura Padega Zamura. 

Aicinām visus bijušos ŅLK 
dziedātājus saņemt jaunizdoto 
koŗa grāmatu Dziesmu laivā sasē-
duši. Koncerta ieejas maksa: $ 25, 
bērniem līdz 13 g. v. brīva ieeja, 
skolniekiem un studentiem $ 10. 
Lūdzu pieteikties laicīgi uz vaka-
riņām ($ 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
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.

Sv. PĒTERBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

VISKONSINA 
Jauku iesvētību dāvanu pie  dāvā 

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

 
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. Lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
Ma 02445). 5. maijā 11:00 dievk. 
Lieldienu laika 6. svētd. 12. maijā 
11:00 dievk. ar dievg. Ģimenes 
diena. Pēc dievk. pankūku bro-
kastis. 19. maijā 11:00 Vasaras 
svētkos dievk. ar dievg. Svētā 
Gara svētki. Jauniešu iesvētes 
dievk. 26. maijā 11:00 dievk. ar 
dievg.Trīsvienības svētkos. Māc. 
Jogita Mazura. Info: trimdas-
draudze@aol.com 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā: St. 
Paul’s Evangelican Lutheran 
Church (837 Old Bethlehem St., 
Appelbachsville, Quakertown, 
PA 18951). 12. maijā 14:00 Liel-
dienu 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, ancaster, 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. sadraudzība. 
Trešdienās 19:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītā-
ja pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godina, tālr.: 720-484-9857. 

• Det   roitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 10. 
maijā 11:00 Bībeles stunda. 12. 
maijā 10:00 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. Drau-
dzības stunda. 19. maijā 10:00 
Vasar svētku dievk. 26. maijā 
10:00 Trīs vienības svētku dievk. 
ar dievg., pēc dievk. Svētdienas 
skolas no  darbība. 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., seko kafijas galds. 
29. decembrī 14:00 dievk., seko 
kafijas galds. Informāc.: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.:(1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039).12. maijā 
11:00 Lield. laika 7. svētd. dievk., 
māc. Aivars Ozoliņš. 9. jūnijā 
11:00 dievk. 3. svētd. pēc Vasar-
svētkiem, māc. Aivars Ozoliņš. 
16. jūnijā 11:00 dievk. 4. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem, 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 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505), tālr.: 616-
361-6003. 12. maijā 10:00 Ģi  me-
nes dienas dievk. 19. maijā 10:00 
Vasarssvētki (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. 11. maijā draudzes talka. 
12. maijā 11:00 Ģimenes dienas 
dievk. Skolas izlaidums.

Lankastera: 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

• Mančesteras lat. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040) 19. maijā 12:15 Vasar-
svētku dievk. ar dievg.. Diakons 
Indriķis Kaņeps. Sekos pavasara 
sarīkojums. 23. jūnijā 11:00 
iesvētes dievk. ar dievg.. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. A. Grase, 
tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414- 258-8070. Prāv. L. 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.mn  drau-
dze.org 11. maijā 12:00–15:00 pa -
  vasaŗa tirdziņš. 12. maijā 10:00 
Ģimenes dienas dievk. ar Sv.
vakarēdienu un sadraudzību. 16. 
maijā 11:00 Bībeles stunda. 19. 
maijā 10:00 Vasarssvētku dievk. 
un sadraudzība. 26. maijā 10:00 
Trīsvienības dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu 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
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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

Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
un

www.brivalatvija.lv
Rietumeiropas 

latviešu laikrakstu

Tālr: 973-746-3075

Piedāvāju savu otro grāmatu
“A Branch without a Tree”

par bēgļu gaitām Vācijā un pēc tam Anglijā.

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

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

Ņujorkas Latviešu ev. luteriskās draudzes 
Palīdzības fonda komiteja

rīko

Tirdziņu Katskiļu nometnē
Latvian Lutheran Church Camp

231 Greenhill Rd. Elka Park, NY 12427
2013. g. 25. un 26. maijā
Plkst. 10:00 am- 4:00 pm

Ēdamzāles telpās
Visa pelņa par labu Ēdamzāles parāda dzēšanai

Latviešu mākslinieku gleznas, citas gleznas, koka 
izstrādājumi, keramika, sedziņas, segas,

virtuves piederumi, kristāla vāzes,
 dzintara rotas, citas rotas 

un vēl daudz kas cits

Informācija – Māra S. Ziediņa–914-962-7023

A M E R I K A S  S P O R T S

Ledus hokeja 
kluba FAL -
CONS (High-
land Park, IL) 
līdz 16 gadiem 
veco zēnu vie-
nībā par uz  bru-
cēju sekmīgi 
spēlē 15 gadus 
vecais Turners 
Cepurītis. Vie-
nība šī gada Ili-
noisa pavalsts 
meistarsacīkstēs 
izcīnīja pirmo 
vietu, un pēc tam, piedaloties 
USA Hockey turnīrā ASV mē -

2012./2013. mācību gadā Aleks 
Inveiss ir viens no sešiem Guelph 
Universitātes/Humber Kolledžas 
studentiem, kuŗus Canadian Col -
legiate Athletic Association ir ap  bal-
vojusi kā „Academic All-Canadians”.

Ontario Colleges Athletic Asso-
ciation Aleksu ievēlējusi vīriešu 
volejbola pirmās izlases sastāvā. 
Gadskārtējā Humber kolledžas 
sportistu banketā, Aleks tika go -
dināts kā vērtīgākais volej bo lists 
(most valuable player).

Turners Cepurītis gūst panākumus

Aleks Inveiss – izcils volejbolists
rogā, izcīnīja bronzas medaļu.
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D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

PĒTERIS PURIŅŠ
Dzimis 1921. gada 26. maijā Kocēnos pie Valmieras,
miris 2013. gada 9. aprīlī Grand Rapidos, Mičigānā

Mūžībā aizgājusi

ZENTA DAUGE,
dzim. LIEPA

Dzimusi 1925. gada 2. oktobrī Liepājā,
mirusi 2013. gada 13. martā Quincy, Ma

Mūžībā aizgājusi 

ELGA ELVIRA SMILDZIŅA
Dzimusi 1922. gada 9. februārī Talsos, Latvijā,

mirusi 2013. gada 1. aprīlī Leikvudā, Ņudžersijā

Mūžībā aizsaukts mans svainis un mūsu ģimenes onkulis

JURIS
ZĪVERTS

Dzimis 1920. gada 17. augustā Krievijā,
miris 2013. gada 28. aprīlī  Čikāgā, IL

Sērās ar mīlestību piemin
SIEVA RŪTA

DĒLS ĒRIKS, LAILA, ALEKSANDRS
MEITA LAURA UN VILTORS

DAINA ALBERTIŅA UN MAIRA AR ĢIMENI
PĒTERIS AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA LAIMDOTA AR ĢIMENI,

DĒLS JĀNIS AR ĢIMENI,
MĀSA DZIDRA AR DĒLIEM UN

BRĀLIS ZIGURDS AR ĢIMENI

Mīlestībā piemin
BĒRNI OLAFS, IMANTS, AIVARS

MAZBĒRNI TROY AR ĢIMENI, KATRINA, TRITIA
IVARS TELLE AR ĢIMENI TALSOS, LATVIJĀ

DRAUDZENE DR. EMILY RIEKSTNIECE, WASHINGTON DC
SKOLAS BIEDRENES IRMA, MAIGA, GAITA, LATVIJĀ

VĪRA MĀSASMEITA VELTA, LATVIJĀ
KRUSTMEITA ASTRIDA, L.I., ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
SIEVAS MĀSA DZIDRA BOKALDERS-BRENDE

AIVARS BOKALDERS AR ĢIMENI
PĀRSLA GAGAINIS AR ĢIMENI

SIGURDS ROBERTS BOKALDERS AR ĢIMENI

Es Gaujmalas akmeni lūdzu,
Ko ar ievziediem pagalvī likt.
Dzīves mīļās atmiņas ziedēs
Dieva gaismā, mūžībā.

Es izeju tai gaismā,
kur tālāk nav kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā
man kapu nerociet.
(I. Ziedonis)

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Latviešu centrā 
9. maijā 13:00 pensionāru sanāk-
sme. Tērvetē 18. maijā 10:00 
sakopšanas talka. Latviešu centrā 
19. maijā 15:00 Vasarsvētku 
dievk., lūdzam pieteikties.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E 7th St, Lakewood, NJ) 
5. maijā 12:30 dievk.. Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick) 
9. maijā 10:00 Jēzus debesbrauk-
šanas dienas svētbrīdis; launags un 
Bībeles stunda. 12. maijā 13:30 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg.; 
groziņu brokastis. Leik vudā (Igau -
ņu bazn. 607 E 7th St, Lakewood, 
NJ) 19. maijā 12:30 Vasarsvētku 
dievk. ar kristībām un dievg.. 26. 
maijā dievk. draudzē nenotiek-
Memorial Day ne  dēļas nogale. 
Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY 11705) 11. maijā 11:00 
skolas Ģimenes diena, māc. Sa  liņš. 
Manhatenā (Sea farers & Intl House, 
123 E 15th St, NY NY 10003) 11. maijā 
14:00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg., māc. Saliņš. Jonkeru bazn.
(254 Valentine Ln, Yonkers, 
NY11705) 12. maijā 10:00 Ģi  me -
nes dienas dievk. ar dievg., māc. 
Saivars. Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville NY 11747) 12. maijā 10:30 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Ln, Yonkers NY 11705) 
19. maijā 10:00 dievk., māc. Sai -
vars. Salas bazn. (4 Riga Ln, Mel-
ville NY 11747) 19. maijā 10:30 
dievk., māc. Saliņš. Katskiļu brāļu 
kapos (414 Bloomer Rd, Tanners-
ville NY) 26. maijā 12:00 Kapu 
svētki. 8. jūnijā paredzēts skolas 
izlaidums Priedainē (New Jersey 
Latvian Society, Rt. 33, Howell 
Township, NJ). Godātie Baznīcas 
Ziņu lasītāji! Baznīcas Ziņu 
2013.g. maija numurs ir iznācis. 
Saite uz jauno numuru: http://
w w w . n y d r a u d z e . o r g /
docs/403/2013/BZ13-03a.pdf 
Saite uz iepriekšējiem numuriem: 
http://baznīcasziņas.nydraudze.org

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus ta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester, 
NY 14618). 12. maijā 14:00 Ģi -
menes dienas dievk. Pēc dievk. 
kafija,lūgti groziņi. Prāv. O. Snie-
dze, 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. Frank-
 lins. 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). 11. maijā dievk. nenotiks. 
Dievkalpojumus ap   meklēt laipni 
lūdz San Diego Latviešu ev. lut. 
draudzes valde. Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com . Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.: 
(425 Hoffman Ave). 12. maijā 
11:00 Ģimenes dienas dievk. 19. 

maijā 11:00 Vasaras sv. dievk.. 
26. maijā 11:00 dievk.. Pēc katra 
dievk. 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). 
12. maijā 10:30 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg. 19. maijā 10:30 
Vasaras sv. dievk.. 26. maijā 10:30 
dievk. angļu valodā ar dievg.. 
Seko Bībeles stunda. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fuh-
rman St, Schenectady, NY 12308). 
19. maijā 14:00 dievk., seko gro-
ziņu azaids. Prāv.O.Sniedze.

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Māc. Aivars Pelds. Dr. 
pr. Aija Norbergs , tālr.: 727-367-
6001. Biedrības namā 12. maijā 
11:00 Ģimenes dienas svētbrīdis.

• Toronto- Sv. Andreja latv. 
ev. lut. bazn.: (383 Jarvis Street, 
Toronto, Ontario M5B 2C7 Ca -
nada). Info: http://www.standre-
wslatvian.org, tālr.:416-924-1563.

• 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. 10.,11.,12. 
maijā latviešu skolas Kalngala 
ezera nometne. Visi mīļi aicināti! 
12. maijā 11:00 Ģimenes dienas 
dievk. Catoctin kalnos: www.sum -
mitlake.org 12:30 latviešu skola 
aicina dievlūdzējus uz kopējām 
pusdienām nometnes ēdamzālē.
Pieteikšanās rakstot uz: dclatvie-
suskola@gmail.com vai zvanot 
prāv. Anitai, tālr.:301-302-3270. 
Dievk. Rokvillē nenotiks. 19. mai  jā 
Vasarsvētki/ Latviešu skolas mā -
cību gada noslēguma Ģimeņu 
dievk. un sarīkojums. Visi laipni 
aicināti! 26. maijā 10:00 Vasar-
svētku un Trīsvien. Svētku dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. Maija jubilāru 
sveikšana. Māc. prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. Baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@ve -
rizon.net. Info: www.dcdraudze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
(76 Windham Rd, Willi mantic, 
CT). 12. maijā 12:30 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg., diak. In -
driķis Kaņeps. Dr. pr. Vija Bach-
mute, tālr.: 860-644-3268 

• Vilmingtona: Good Shepherd 
Church (1530 Foulk Rd( Rt 261), 
Wilmington PA) 12. maijā 11:00 
Ģimenes dienas dievk. 19. maijā 
11:00 dievk., seko skolas gada 
noslēgums- pusdienas. 26. maijā 
dievk. nenotiks- Memorial Day 
nogale. 2. jūnijā 11:00 dievk. ar 
Sv. vakarēdienu, seko pikniks. 9. 
jūnijā 11:00 dievk.. 16. jūnijā 11:00 
Tautas sēru dienas Eku mēniskais 
dievk. kopā ar Filadelfijas latvie-
šu baptistu draudzi.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas līdz 
piekt  dienai uz e-pastu: rasma@
laiks.us 
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Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība sērās 
piemin savus 2012. gadā mūžībā aizgājušos biedrus

(MB – Mūža biedrs)

VILIS MAJEVSKIS (MB)
Dzimis 1923. gada 8. oktobrī – miris 2012. gada 11. janvārī

VERA I. BALDWIN (MB)
Dzimusi 1922. gada 31. maijā – mirusi 2012. gada 11. aprīlī

VILMA PRIEDE
Dzimusi 1917. gada 30. oktobrī – mirusi 2012. gada 20. aprīlī

ARTURS BURĢELIS (MB)
Dzimis 1934. gada 15. augustā – miris 2012. gada 14. jūnijā

VIKTORS KERLIŅŠ (MB)
Dzimis 1934. gada 9. novembrī – miris 2012. gada 24. decembrī

ZIGRIDA STEELE
Dzimusi 1917. gada 18. decembrī – mirusi 2012. gada 26. dcembrī

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 30. c. filistre

MARIJA BIRUTA 
FEDERS

Dzimusi 1919. gada 5. jūnijā Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2013. gada 24. aprīlī Elko, Minesotā

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA SELGA

Mīlestībā piemin
MĀSĪCA AUSTRA KĒLERE AR VĪRU IVARU

UN MEITĀM JĀNU, LORIJU, DAINU AR ĢIMENĒM

Sērās
ANDRIS UN BETTIJA RAMĀNS AR DĒLIEM

EDWARD, MARK, ANDRIS, ĒRIKS UN VIŅU ĢIMENĒM

Mūsu radinieks

ANDRIS TĀLAVS PLATAIS
Dzimis 1934. gada 2. maijā Jelgavā, Latvijā,

miris 2013. gada 6. aprīlī W. Roxbury, MA, ASV

Tuvs, mīļš mūsu ģimenes draugs pāragri aizgāja mūžībā

LAIMA ANNA BIKŠA,
dzim. JURJĀNS

Dzimusi 1955. gada 22. jūlijā Klīvlandē, Ohio,
mirusi 2013. gada 19. aprīlī Sanfrancisko, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa

VALENTINE
BANDREVIČS,

dzim. UŽĀNS
Daugaviete

Dzimusi 1915. gada 10. augustā Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2013. gada 20. janvārī Bozeman, Montana

Par viņu sēro
DĒLS VIDVUDS AR SIEVU SHARON

MAZBĒRNI KRISTA, ERIKA UN ALEKS
Dieviņ, iededz Vakarzvaigzni –
Zemes bērns uz mājām iet...
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,,Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles…”
 (Ā. Elksne)

2013. gada 27. martā 91 gada 
vecumā tālajā Rapidsitijā Dien-
viddakotas pavalstī Mūžības 
vārti vērās latvietim, Vītolu 
fonda ziedotājam Paulim Dzin-
taram. Savas šīszemes gaitas 
beidzis dāsns un labestīgs cil-
vēks, kuŗš visu mūžu, atrodo-
ties tālumā, mīlēja savu dzimto 

Ardievas Paulim Dzintaram
donas ģimnazijas absolvents 
varēja studēt, pateicoties Pauļa 
un Ariadnes Dzintaru pie  šķir-
tajai stipendijai.

Paulis Dzintars nācis pasaulē 
pašā skaistākajā un ziediem 
bagātākajā laikā – 1921. gada 
29. maijā Madonā. Viņš mācījies 
Madonas ģimnazijā, studijas 
sācis Latvijas Universitātes 
Me di cīnas fakultātē, bet ar 
pirmo iesaukumu nokļuvis le -
ģionā. 1948. gadā beidzis Min-

ti. 2006. gadā Paulis pabeidza 
grāmatu „Prērijas ārsts”, kur 
spilgti attēlota gan pirmskaŗa 
Latvijas dzīve, gan Otrā pasaules 
kaŗa traģēdija, gan vēlākie trim-
das gadi un ASV mazpilsētas 
ārsta ikdiena. Viņa aprakstītais 
dzīves gājums atšķiŗas ne tikai 
ar likteņa lemtu brīnišķīgu 
izglābšanos daudzās drāma tis-
kās situācijās, bet arī ar lielisko 
spēju paraudzīties uz dzīvi 
smaidot. 

Savu lēmumu dibināt stipen-
diju Paulis Dzintars paskaidro-
ja: „Pats no savas un vecāku 
dzīves esmu mācījies, cik svarīga 
ir izglītība. Zinu, ka mana dā -
vana palīdzēs tikai nedaudziem, 

zemi – savu bērnības un jau-
nības pilsētu Madonu, kur, 
pakāpjoties Lisas kalnā, var tik 
tālu saredzēt, kur maijpuķītēm 
greznots Smeceres sils, čalo 
Madonas upīte, bet gravās laz-
das zied kā nekur citur Latvijā. 
Viņš mīlēja arī šīspuses cilvēkus 
un tik daudziem dāvāja iespēju 
piepildīt sapni – iegūt augstāko 
izglītību, jo ik gadu kāds Ma -

steres Universitāti un 1951. ga -
dā izceļojis uz Ameriku, kur 
līdz 70 gadu vecumam strādājis 
par ārstu. Pauļa un Ariadnes 
Dzintaru ģimenē izaudzināti 
četri dēli, no kuŗiem divi – 
Egons un Valdis – arī ir ārsti. 

Aizgājis pensijā, Paulis daudz 
rakstīja, lai piedzīvotais paliktu 
ne tikai pašam, bet lai to varētu 
izlasīt bērni, mazbērni, studen-

bet labāk ir iededzināt mazu 
svecīti, nekā sēdēt tumsā. Ja 
ikviens tik zemē sētu...” 

Bet dzimto Madonu Paulis 
Dzintars atcerējās līdz mūža 
galam. Madonas jaunieši ar 
prieku rakstīja savam labvēlim 
pateicības vēstules un neaizmir-
sa parūpēties par Pauļa vecāku 
atdusas vietu Madonas kapsētā. 

Savulaik Paulis Dzintars rak-
stīja: “Esmu svētdienas bērns, 
dzimis desmitos no rīta. Mans 
otrs vārds ir Felikss, kas latīniski 
nozīmē “laimīgs”. Svētdienā 
dzimušie tiešām esot laimīgi, jo 
viņu ceļus allaž pavadot Saule, 
dodot visiem tās pavēnī dzi -
mušajiem neizsīkstošu enerģiju. 

Un vēl – runā, ka ar svētdienā 
dzimušajiem sarunājas Dievi. 
Nu Dieviem būs laika gana, jo 
ceļā pie viņiem devies cilvēks, 
kuŗš pratis ne tikai pats būt 
laimīgs, bet par tādiem darījis 
arī neskaitāmus citus. Mums, 
Šaisaulē palikušajiem, paliks 
sāpīgas skumjas par šķiršanos, 
tās kaut kad kļūs par apjausmu, 
ka arī mēs esam bijuši starp 
tiem – laimīgajiem- tāpēc vien, 
ka kādu īsu Mūžības mirkli 
mums ir bijusi iespēja dzīvot 
blakus labestīgam un savu zemi 
bezgalīgi mīlošam cilvēkam. 
Lai viņam gaišs ceļš Mūžībā…

Vītolu fonds

No dzīves aizgājis viens no latviešu mūziķiem

vijolnieks
OLAF ILZINŠ
Dzimis 1923. gada 5. jūlijā Rīgā, Latvijā,

miris 2012. gada 4. decembrī Karakasā, Venezuelā
Viņu mīļā piemiņā paturēs

SIEVA MILAGRO
DĒLS OLAFS, RADI, DRAUGI

VENEZUELĀ UN LATVIJĀ

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība”… Jņ. 11:25

Ak, svētīgs, kas šeit mīlestībā 
un ticībā, un cerībā

Pie Dieva turas uzticībā, –
Tas rakstīts dzīvīb`s grāmatā.
Kārlis F. Spita
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Latvijas hokeja izlases sastāvs 
pasaules meistarsacīkstēs.

Vārtsargi: Edgars Masaļskis, 
Kristers Gudļevskis, Māris Ju -
čers; aizsargi: Artūrs Kulda, 
Kristaps Sotnieks, Georgijs Pu -
jacs, Māris Jass, Agris Saviels, 
Jānis An  der  sons, Ralfs Freibergs 
un Krišjā  nis Rēdlcihs; uzbrucēji: 
Mārtiņš Cipulis, Jānis Sprukts, 
Lauris Dārziņš, Gints Meija, 
Armands Bērziņš, Ronalds Ķē -
niņš, Roberts Jekimovs, Miks 
Indrašis, Koba Jass, Vitālijs Pav-
lovs, Aleksejs Širokovs, Andris 
Džeriņš un Juris Štāls. Ko  man-
das kapteinis Lauris Dārziņš, 
asistenta pie nā kumus veic Ge  or-
gijs Pujacs un Jānis Sprukts.

Vēsture 
neatkārtojās...

Pirms spēles ar Krievijas izlasi 
līdzjutēji atcerējās, ka tieši pirms 
desmit gadiem, arī 4. maijā, 
Latvijas vienība ar Arturu Irbi 
vārtos Sanktpēterburgā bija gu -
vusi sensacionālu uzvaru – 3:2, 
pasniedzot lielisku dāvanu Lat-
vijas neatkarības pasludināšanas 
dienā. Cerējām, ka šajās meistar-
sacīkstēs vēsture varētu atkār to-
ties un krievu hokejistus pie -
veiksim vēlreiz. Taču tas neno-
tika.

Mūsu hokejisti labu spēli 
parādīja tikai pirmajā trešdaļā, 
kad mūsu vārtos pretinieki 
spēja iemest tikai vienu ripu. 
Turpi nājumā Krievijas hokeja 
mašīnai nespējām neko likt 
pretī. Vienu brīdi mūsējie trīs iz  -
turēja pret pieciem pretiniekiem, 
bet kad laukumā atjaunojās 
spēlētāju līdzsvars, krievi iemeta 
otru ripu, psīcholoģiski salaužot 
mūsējos. Trešā trešdaļā Jučera 
vietā vārtos stājās Masaļskis, 
taču nekas ne  bija glābjams. Pa -
saules meistar sacīkstes mūsu 
vienībai nācās iesākt ar smagu 
zaudējumu – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2). 
Pēc spēles Latvijas izlases galve-
nais treneris Teds Nolans atzi-
na, ka Krievijas vie nība bijusi 
galvastiesu pārāka un šajā spēlē 
vārtsargu sniegums neko nav 
izšķīris.

Palīgos nāca 
Girgensons

Latvijas hokeja izlases sastāvā 
spēlei pret ASV vienību tika 
ie kļauts 19 gadus vecais uzbru-
cējs Zemgus Girgensons, kas no 
ASV bija ieradies palīdzēt mū -
sējiem. Viņam uzticēja dar-
boties kopā ar uzbrucējiem Ro -
naldu Ķēniņu un Miku Indraši.

Spēli pret amerikāņiem mū -
sē  jie sāka cerīgi un ar Kuldas 
metienu izvirzījās pat vadībā ar 
1:0.  Sporta statistiķi  konstatēja, 
ka Latvijas valstsvienībai bei -
dzot izdevies pārtraukt “sauso” 
seriju. Latvijas hokejisti līdz 
Kuldas precīzajam metienam 
pasaules meistarsacīkstēs vārtus 
nebija guvuši 297 minūtes un 
16 se  kundes...

Amerikāņi pāris minūšu laikā 
rezultātu izlīdzināja un pār -

augstā kajā līgā spēlē jau septiņ-
padsmito pavasari pēc kārtas. 
Kā veicies  iepriekš?

Latviešu virsotne elitē ir 
septītā vieta, ko viņi izcīnīja 
debijas reizē 1997. gadā 12  vie-
nību konkuren  cē un atkārtoja 
gan 2004., gan 2009. gadā, kad 
meistarsacīkstēs piedalījās pa 
16 valstsvienībām. Līdz ceturt-
daļfinālam mūsējie tika trīs 
reizes un arvien zaudēja. Vis-
sliktāk veicies 2001., 2007. un 
2011. gadā, kad nācās palikt 13. 
vietā. Izlasi līdz šim vadījuši 
pieci galvenie treneri.

Kāda mūsējiem bilance pret 
to valstu izlasēm, ar kuŗām 
jātiekas Helsinkos? Ar Krievijas 
hokejistiem viņi cīnījušies pie cas 
reizes, divās spēlēs uzvarot un 
trijās zaudējot. Ar ASV iz  lasi – 
deviņās spēlēs (divas uzvaras, ne -
izšķirts un seši zaudējumi), ar 
austriešiem – piecās (4-0-1), ar 
slovakiem – tikai vienā (uzvara), 
ar vāciešiem – sešās (3-1-2), ar 
frančiem – trijās, allaž ņemot 
virsroku. Nepār spējami bijuši vie -
nīgi somi piecās spēlēs (0-1-4).      

Lipmans vīlies 
sadarbībā ar Dāniju 

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) prezidents Kirovs Lip-
mans sarunā ar portālu Delfi 
neslēpa vilšanos par uzsākto 
sadarbību ar Dāniju par pasaules 
meistarsacīkšu kopēju rīkošanu. 
Kā zināms, Latvija un Dānija 
izvirzījušas kopēju kandidātūru 
2017. gada pasaules meistarsa-
cīkšu rīkošanai. Vēl uz PM 
rīkošanu kandidē Vācijas-Fran-
cijas kopējā kandidātūra, bet 
IIHF lēmumu pieņems 17. 
maijā Helsinkos.

“Domāju, ka pieļāvu kļūdu, 
piekrītot iet kopsolī ar dāņiem. 
Mūsu valsts ir labi zināma 
hokeja sabiedrībā. Mēs sevi 
pierādījām jau 2006. gadā un 
domāju, ka varējām arī vienatnē 
kandidēt uz pasaules meistar-
sacīkšu rīkošanu,” saka Lipmans. 
“To, ko tagad dara Dānija, 
skaidrojoties par visādiem sīku-
miem... Pat negribas runāt.”

Lai gan atkāpšanās ceļa vairs 
nav, jo IIHF lēmumu pieņems 
jau pēc pāris nedēļām, Lipmans 
uzskata, ka Latvijas-Dānijas 
kandidātūrai nav izredžu. “Do -
māju, ka mums neiedos mei -

Hokejistiem grūts uzdevums –
iekļūt ceturtdaļfinālā

Kad ripa ielidojusi vārtos...
ņēma spēles iniciātīvu. Lieliski 
darbojās viņu vārtsargs Bišofs, 
kas bija viens no uzvaras kal-
dinātājiem. Mūsu hokejistiem 
bija dažas labas izdevības gūt 
vārtus, taču tās netika izman-
totas. Izpaudās pretinieku aug-
stāka meistarība. Lai gan ko -
pumā Lat vijas vienība pret 
amerikāņiem nospēlēja labāk 
nekā dienu ie priekš pret krie-
viem, tomēr nācās ciest iespai-
dīgu zaudē  jumu ar 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Treneŗa Teda Nolana ko  men tārs:
„Pret amerikāņiem mēs spē-

lējām daudz labāk nekā pret 
Krievijas vienību. Diemžēl, pē -
dējā trešdaļā pieņēmām nepa-
reizus lēmumus un tas maksāja 
mums visu spēli. Uzvarēt ir 
grūti, jebkuŗā līgā vai turnīrā. 
Otrajā trešdaļā mēs iemetām 
vārtus, taču pēc tam pieņēmām 
nepareizus lēmumus un ielai-
dām divus vārtus. Lēmumu pie-
 ņem šanas procesam jābūt labā-
kam. Vienībā ir daudz jaunu 
puišu, kas pieļauj vienas un tās 
pašas kļūdas. Lēmumu par Gir-
gensona dalību šajā spēlē pie-
ņēma viss izlases treneŗu kor-
puss. Pat Ar   tūrs Irbe uzskatīja, 
ka viņam jādodas laukumā jau 
šajā cīņā. Manā ieskatā viņš 
nospēlēja labi.”

Tā kā grupā arī Austrijas izla-
sei bija divi zaudējumi, tad abu 
vienību nākamā savstarpējā 
spēle 7. maijā lielā mērā izšķīra, 
kuŗa komanda saglabās lielākas 
ie  spējas palikt meistarsacīkšu 
aug stākajā līgā. Līdz redakcijas 
slēg šanai rezultāts vēl nebija 
zināms. Pēc diviem zaudēju-
miem sākumā kļuvis skaidrs, ka 
Latvijas hokejistiem izvirzīto 
uzdevumu – iekļūt sacensību 
ce    turt daļfinālā, diez vai izdosies 
izpil dīt.

Latvijas izlasei mēr ķis iekļū-
šana ceturt daļ finālā ir bijis vai-
rākas reizes, taču iz  slēg šanas 
spēlēs tā pie  dalījusies tikai trīs 
reizes. 2000. gadā Lat vijas izlase 
ceturtdaļ finālā Sanktpēter bur gā 
skandalozā spēlē ar 1:3 zaudēja 
Čechijai, kas vēlāk kļuva par 
pasaules čempioni. 2004. gadā 
Čechijā Latvijas ho  kejisti ceturt-
daļfinālā ar 1:4 pie kāpās Zvied-
rijai, bet 2009. gadā Šveicē Lat-
vijas valsts vienība ar 2:4 zaudēja 
Kanadai.

Latvijas hokejisti pēckaŗa 
gados pasaules meistarsacīkšu 

starsacīkstes. Nav lielas ticības, 
un arī īsti negribas. Vācijai un 
Francijai ir lielākas izredzes. 
Vācijas lielākais trumpis ir 
doma atkal 75 000 līdzjutēju 
lielo futbola arēnu pārvērst par 
hokeja laukumu, bet Francijai ir 
ne mazāks potenciāls. Ja nā   kam-
reiz pieteiksim kandidātūru, 
tad tikai atsevišķi. Kaut vai uz 
2018. gada pasaules meistar-
sacīkstēm. Esmu pārliecināts, ka 
spētu uzvarēt cīņā par šīm mei-
 starsacīkstēm. Bet tagad visas 
izšķirīgās spēles (pusfināli, spēle 
par trešo vietu un fināls) notiktu 
Dānijā,” turpina LHF prezidents. 
“Jā, es sākotnēji piekritu šim va -
riantam, bet tad viss sašūpojās. 
Nejūtu interesi par šo projektu. 
Bet dāņiem, starp citu, joprojām 
nav starptautiskām prasībām 
atbilstošas arēnas. Viņi tikai nā -
kamgad grasās sākt celt, tāpēc 
nevarēja vieni paši pieteikties.”

Runājot par to, ka arī Latvijai 
nav divu arēnu, kas nepie cie-
šamas pasaules meistarsacīkšu 
rīkošanai, Lipmans piebilda, ka 
tā nav problēma. “Protams, otra 
arēna būs nepieciešama. Paši 
redzat, cik bieži (Rīgas Dinamo 
prezidents) Juris Savickis iztei-
cies, ka ir gatavs celt arēnu. Tā 
kā uzcelsim līdz tam laikam. Ja 
jau viņš tā teica, tad uzcelsim. 
Viņš taču pilda solījumus.”

Bokseris Briedis 
uzvar turku

Latvijas labākais bokseris 
Mairis Briedis tika pie kārtējās 
pārliecinošās uzvaras, trešajā 
raundā pieveicot Vācijā dzī vo-
jošo turku Javušu Kelešu šova 
Biggers Better posmā. Jau  cīņas 
sākumā Briedim bija liels pār-
svars, bet trešajā cīņas raundā 
tiesnesis sacensību pārtrauca, 
piešķirot latvietim technisko 
nokautu.

Šī Briedim bija pirmā cīņa 
pirmā smagā svara katēgorijā, 
kuŗā sacenšas bokseri līdz 90,7 
kilogramiem. Šajā katēgorijā 
Briedis plāno aizvadīt savu 
turpmāko karjēru.

Pēdējā pusotra mēneša laikā 
Briedis aizvadīja jau trešo cīņu, 
tiekot pie trešās pārliecinošās 
uzvaras. Sākotnēji Mairis uz -
varēja bijušo Vācijas smagā 
svara čempiona titula preten-
dentu Ozkanu Četinkaju, pēc 
tam pārliecinoši sakāva arī britu 
veterānu Deniju Viljamsu, kuŗš 
pirms deviņiem gadiem spēja 
nokautēt leģendāro Maiku Tai -
sonu. Pirms tam Briedim pa  gā -
jušā gada izskaņā uzvarēja bok  sa 
komercturnīrā Biggers Better.

Līdz ar to tagad savā karjērā, 
ieskaitot cīņas Biggers Better 
sacensībās, Briedis uzvarējis 20 
cīņās, 14 reizes pretinieku no -

kautējot, bet cietis tikai vienu 
neveiksmi. Savukārt Kelešs savā 
19. cīņā cieta devīto neveiksmi. 
Ar Latvijas bokseriem šī Kelešam 
bija jau trešā tikšanās reize – 
2007. gadā viņš zaudēja Jevge ņi-
jam Andrejevam, bet 2010. gadā 
smagā cīņā pieveica Andreju 
Tolstichu.

Štelmachers –
BBL gada labākais 

treneris
Čempionvienības Ventspils va -

došais latviešu speciālists Roberts 
Štelmachers (attēlā) atzīts par šīs 
sezonas Baltijas Basketbola līgas 
(BBL) turnīra labāko treneri.

Par turnīra labāko spēlētāju no -
saukts Ģedimins Oreliks no Lie -
tuvas komandas Prienai, kuŗu arī 
līga iepriekš nosauca par meistar-
sacīkšu vērtīgāko basketbolistu.

Sezonas labākais aizsargs ir 
Donalds Simss no Ventspils vie -
nības, Oreliks atzīts par labāko 
uzbrucēju, bet par labāko centru 
nosaukts Frenks Elegārs no Igau-
nijas čempiones Kalev/Cramo.

Par labāko eiropieti kļuvis 
Oreliks, bet labāko ārzemnieku 
nosaukts Tailers Keins no Latvijas 
vienības Ventspils.

Vieglatlētika
Latvijas šķēpmetēja Madara 

Palameika (attēlā) izcīnīja uz   varu 
Japānā IAAF World Challenge 
serijas vieglatlētikas sacensībās. 

Latvijas rekordiste labākajā mē -
ģinājumā šķēpu aizraidīja 60,92 m 
tālu, par 13 centimetriem apstei-
dzot mājinieci Juki Ebiharu. Trešo 
vietu ar rezultātu 60,15 m izcīnīja 
Kanadas sportiste Krista Vud-
vorda, ceturto – ar 59,25 m Lat-
vijas šķēpmetēja Sinta Ozoliņa-
Kovala.

Teniss
Latvijas vadošais tenisists Er -

nests Gulbis jaunākajā ATP rangu 
sarakstā ir saglabājis 47. vietu, 
toties pārējie Latvijas tenisisti ir 
savu situāciju pasliktinājuši. Sa -
līdzinājumā ar iepriekšējo vēr tē-
jumu, par vienu poziciju zemāk 
noslīdējis Andis Juška (383. vieta), 
trīs pozicijas zaudējis Mārtiņš 
Podžus (813.), pamatīgākais kri-
tums ir Denisam Pavlovam, kas 
zaudējis 55 vietas (1105.). Miķelis 
Lībietis noslīdējis par deviņām 
vietām (1407.), Krišjānis Stabiņš – 
par desmit (1415.), Oskars Vaskis 
par septiņām (1575.), Arkādijs 
Slobodkins – par 13 (1768.).

P. Karlsons


