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Vakar bijušie GVV 4. 
klases audzēkņi, šodien 
jau absolventi no ASV 
un kaimiņu zemes Ka -
nadas ir gatavi nest pa -
saulē savas skolas vārdu 
un slavu. Viņus kopā sa -
veduši tāli ceļi no visas 
Ziemeļamerikas, lai vai-
rotu zināšanas par savu 
tēvu un vectēvu zemi  
Latviju, apgūtu savas 
tautas kultūras mantoju-
mu un stiprinātu savu 
latviešu valodu.

GAŖEZERA VASARAS VIDUSSKOLAS
2013. GADA ABSOLVENTI

Rīga 812. dzimšanas dienā  nodimdēja
Trijās dienās – no 16. līdz 

18. augustam – Rīgas svētku 
daudzveidīgos notikumus ap -
meklējuši ap 200 000 cilvēku, 
bet svētku nobeiguma sarī ko-
jumus  11. novembŗa krastmalā 
– ap 160 000 cilvēku.

Pēc policijas sniegtās in  for-
mācijas, svētki aizvadīti mie-
rīgi, bez nopietniem starp ga-
dījumiem.

„Pateicos arī visiem rīdzi nie-
kiem, kas atnāca un piedalījās 
Rīgas 812. dzimšanas dienas 
notikumos, tādējādi veidojot 
un nostiprinot izjūtu par pie-
derību savai pilsētai!” – svētku 
nobeigumā teica Rīgas domes 
priekšsēdis Nils Ušakovs.

„Rīgas svētki 2013” šogad 
risinājās teātŗa gaisotnē, pie-
dāvājot svētku apmeklētājiem 
apmēram 100 dažādus bērnu, 
kultūras, sporta, kā arī tech-
niskās jomas notikumus gan 
pilsētas centrā, gan apkaimēs, 
kultūras centros un aktīvās 
atpūtas laukumos.

***
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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

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,

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
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. 727-953-6313, 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

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

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: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

L Ā Z A S  P A Z I Ņ O J U M S

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

MĒS TURPINĀSIM
JUMS SNIEGT

VISUS PAKALPOJUMUS
UN CEĻOJUMUS

NO JAUNA BIROJA
FLORIDĀ

Lūdzu ievērot jauno

tālruņa numuru
727-623-4666

Latvijas Ārstu 7. kongresa 
priekšvakarā, 2013. gada 18. sep  -
tembrī, tiks pasniegtas Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības 
(LĀZA) stipendijas medicīnas 
studentiem, lai atbalstītu viņu 
centienus iegūt ārsta diplomu 
un strādāt savā profesijā Lat-
vijā. Šo stipendiju financētājs 
ir Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds (dibināts ASV 

Cienījamie lasītāji!
Lūdzu, ieskatieties tālruņu 

numuru izmaiņās avīzes 
pasītē 2. lpp. un avīzes 

"galviņā" zem virsraksta!
Redakcija

Vai patriotisms ir 
ūdeņains?

2014. gada valsts budžeta 
veidošanā, starp citu, ir ieteikts 
arī skolās ieviest patriotisko 
audzināšanu, kas sen jau ir 
atstāta novārtā un kāpēc jaunā 
paaudze atstāj Latviju, bet Kār-
lim Streipam (Laiks Nr. 30) 
„patriotiskā audzināšana ir 
stipri ūdeņains jēdziens”, kas 
ASV skolās viņam nav pielipis 
nedz par ASV, ne Latviju. Bet, 
ja latviešu patriotiskie leģio-
nāri nebūtu palēninājuši krie -
vu okupācijas gaitu, tad Streips 
varbūt nebūtu varējis tikt uz 
ASV. Lietuviešus vācieši nevē-
lējās evakuēt, jo nebija leģio -
nāru.

Pabērna lomā atstātā pat-
riotisma dēļ latviešu bērni maz 
ko zina par Latvijas vēsturi un 
tās bēdīgo pagātni. Tā, pie mē-
ram, kad Liene Apine braukāja 
pa Latviju, vācot materiālus grā -
matai par nacionālajiem parti-
zāniem, ceļā viņa savā auto-
mašīnā bija uzņēmusi divas 
skolnieces. Uz jautājumu, vai 
viņas zina, kas ir nacionālie 
partizāni, meitenes nezināja at -
bildēt, tāpat kā nezināja, kas ir 
Kalpaks un vēl daudz ko citu.

Patriotisms ir zemes sāls un 
mīlestība pret savu valsti. Bez 
patriotisma Latvijai nav nā  kot-
nes, tāpēc patriotiskā audzi-
nāšana ir liekama pirmā vietā.

J. Rolavs

2004. gadā) un Ojāra Veides 
stipendiju fonds (dibināts Ka -
nadā 1999. gadā).

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds radies, go    dinot 
ārsta Ilmāra Lazovska (1931–
2003) piemiņu. Fondu drīz pēc 
profesora nāves izveidoja ārsts 
Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kas ir 
arī fonda vadītājs. LĀZA, di  bi-
nāta 1947. gada decembrī, ap -
vieno latviešu izcelsmes me -
diķus ārpus Latvijas un rēgu -
lāri vāc ziedojumus fonda 
sekmīgai darbībai. 2005. gadā 
tika pasniegtas pirmās Profe-
sora Ilmāra Lazovska Medi-
cīnas fonda stipendijas, ko sa -
ņēma pieci Latvijas Universitātes 
un Rīgas Stradiņa universitātes 
medicīnas studenti (līdz šim sti-
pendijas saņēmis 31 students).

Ojāra Veides stipendiju fon  du 
dibinājusi Saskačevanas uni-

Konkurss medicīnas studentiem
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība izsludina

stipendiju konkursu medicīnas studentiem

versitātes (Kanada) profesore 
Emma Irēne Groduma (1916–
2007), testamentā novēlot daļu 
mantojuma fonda izveidei, lai 
godinātu savu brāli – LU me -
dicīnas studentu Ojāru Veidi, 
kuŗš zaudēja dzīvību Otrajā 
pasaules kaŗā. Fondu vada 
LĀZA valdes loceklis Kaspars 
Tūters (Toronto). 2012. gadā 
tika piešķirtas astoņas  stipen-
dijas. 

LĀZA stipendijas piešķiŗ 3., 
4. un 5. gada medicīnas stu-
dentiem, kam ir labas sekmes 
mācībās, kas ir izcili latviski un 
kam trūkst līdzekļu. 

Šogad paredzēts pasniegt pie-
 cas stipendijas, katra 1000 ASV 
dolaru. Pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš ir 2013. gada 
10. septembris.

Maija Pozemkovska,
LĀZA

Kļūdas labojums
Ojāra Celles rakstā „Latvijas 

gai  šā vasara” (Laiks Nr. 29, 6.lpp.) 
partija Gods kalpot Rīgai kļū-
mīgi nosaukta par Gods kalpot 
Latvijai. Atvainojamies lasītā-
jiem!

Red.
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Pēc sarīkojuma. No kreisās: Dace Micāne Zālīte, komponiste Agneta Krilova un flautiste Agita 
Cerusa Arista

Sarīkojuma gaitā zālē valdīja sirsnīga noskaņa

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada krāsainajā 34. numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 30. augustam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Miris izcils dejotājs
Latvijas Nacionālais balets 

piedzīvojis smagu un sāpīgu 
zaudējumu – mūžībā aizgājis 
izcilais baleta solists, trupas 
premjers Aleksejs Avečkins.

Viņam bija lemti tikai trīs-
desmit septiņi gadi šai saulē, 
smaga slimība spožo skatuves 
mākslinieku paņēma spēku 
pilnbriedā. Savulaik baletu 
mācījies Baltkrievijas baleta 
skolā, skatuves gaitas sācis 
Minskas operas un baleta teātrī, 
Aleksejs Avečkins pirmo reizi 
Rīgā ieradās, lai piedalītos Bal-
tijas baleta festivālā. Pēc gada  
jau viņš bija Latvijas Nacionālās 
operas baleta trupā, spēji kļuva 
par ansambļa līderi – galveno 
baleta solo partiju dejotāju. Un 
tā kopš 1998. gada visa Alekseja 
Avečkina dzīve saistīta ar Rīgu, 
ar Latviju.

Baltkrievu puisis ar sirdi un 
dvēseli piederēja Rīgas baletam, 
pārstāvēja mūsu valsti arī baleta 

ārzemju viesizrādēs. Aleksejs  
visai drīz iemācījās latviešu va -
lodu un, saņemot balvas par 
savu izcilo darbu baleta izrādēs, 
arvien pateicības vārdus teica 
latviski. Aleksejs bija techniski 
nevainojams dejotājs, drošs un 
stabils partneris Latvijas baleta 
trupas primabalerīnām. Ap  vel-
tīts ar neparasti spilgtām ak -
tieŗa dāvanām, viņš, kas dejoja 
visus iespējamos baleta prinčus, 
citkārt spēja plastiski un psi-
choloģiski pārtapt arī par Ro -
meo un Petručo, par Hozē un 
Otello, iemiesoties bezgala sa -
režģītajā Vikonta Vilmona lomā  
A. Maskata baletā „Bīstamie 
sakari”.

Aleksejs Avečkins bija ne vien 
talantīgs dejotājs un izteiksmīgs 
aktieris, uz skatuves viņš prata 
atklāt savas personības neat-
kārtojamo, inteliģenti smalko 
starojumu. Tāds viņš paliks arī 
kollēģu un baleta cienītāju 

Vakarēšana pie Emīla Dārziņa Jaunpiebalgas Jāņskolā

atmiņā – dejotājs, kas spēja aiz-
raut un iedvesmot partneŗus un 
skatītājus. 

Gundega Saulīte

Uz sarīkojumu ”Dažādās 
Amerikas takas. Tālo māsu 
vakarēšana” Emīla Dārziņa 
mūzejā aicināja Dace Micāne- 
Zālīte un flautiste Agita Cerusa- 
Arista. Un laimīgs bija katrs, 
kuŗš atsaucās šim aicināju  mam. 
Lielajā klasē no paša sākuma 
līdz pat saules rietam un pir-
majām nakts stundām valdīja 
īpaša atmosfēra. Ciemos ar lie-
lisku programmu bija atbrau-
kušas tālās māsas. Programmā 
skanēja gan dzeja no Daces 
grāmatas „Vāveŗu gane” autores 
lasījumā, gan aizraujoši stāsti 
par Ameriku, par viešņu gaitām 
tajā un pasauli, kas ir tik liela 
un reizē tik maza. Agita spēlēja 
gan speciāli šim dzejas un 
mūzikas duetam komponētus 
skaņdarbus –  Agnetas Krilovas 
„Ievziedu kalnā” un Daces Ape-
rānes „Sanošs koks”, gan arī 
Dženiferas Higdonas „Dzies -
mu”, Katerīnes Hūveres „Ko -
kopeli” un pat Peruāņu tautas-
deju.  Turklāt pati daba gādāja 
par lielisku sarīkojuma scēno-
grafiju. Rietošās saules stari, 
iespīdēdami pa klases lodziņu, 
apskāva mūziķi Agitu un iekļāva 
mirdzošā lokā. Šķita, ka ne tikai 
atnākušo cilvēku labvēlība, bet 
arī dabas un neredzamās pa -
saules svētība ir šī vakara daļa.

Vakara gaitā sabalsojās Latvija 
un Amerika, šodiena un pa -
gājība, trokšņainās Amerikas 
lielpilsētu ielas, rimtie Piebalgas 
pakalni un klusie pagalmi, bet 
pāri visam – saule! Tā pati saule, 

kas  latviešu dainās un mūsu 
rakstos, tā pati, kas peruāņu 
rakstos! Tā pati Kārļa Skalbes 
un „Vāveŗu ganes” Daces dzejā.

Atnākušie aizturēja elpu un 
šķita, ka brīdī, kad Agita spēlēja 
Daces Aperānes skaņdarbu 
„Sanošs koks”, varēja dzirdēt 
pat ziedlapiņu saskaršanos ar 
zemi, tik īpašs, tik skaists un 
elpu aizraujošs bija šis brīdis. 

Vakarēšana iesākās ar „Me -
lancholisko valsi” – veltījumu 
Emīlam Dārziņam un Dārziņu 
dzimtai. Taču tas bija veltījums 
un stāsts par mums visiem –  no 
Peru sieviņas un viņas Dacei 
dāvātās saulītes līdz Mudītei 
Austriņai un viņas pasaules 
saulītēm, kas šobrīd apskatā -
mas „Kaikašos”, Vecpiebalgā. 
No dižajiem un vienkāršajiem 
senajiem piebaldzēniem līdz 
mazajiem, kuŗi vēl rotaļājas 
Piebalgas saulē. Jo tā ir tā pati, 
viena saule. Dažādās takas krus-
tojas, savijas un veido jaunus 
lokus. Pasaules kārtības izjūta,  
sāpes un prieks mums visiem ir 
tik līdzīgi. 

Vakarēšana turpinājās teju 
līdz pusnaktij. Atkalredzēšanās 
prieks, jaunas atklāsmes, pār-
domas. Tā bija gaiša, nē, sau-
laina kopābūšana, ko tik ātri 
neizmirst. To kā vecāsmātes dū -
raiņus atrod ziemas spelgonī, lai 
sasildītos, lai atkal justos labi.

Līva Grudule,
Piebalgas mūzeju

apvienības „Orisāre” vadītāja



LAIKS  2013. ga da  24. augusts – 30. augusts4

Kaut arī ne -
a t l i e k a m u 
pār būves dar-
bu dēļ Lat vi-
jas Nacio nā-
lais māk slas 
mūzejs bi  ja 
slēgts, kul  tū-
ras notiku-
miem pārba-

gāto „Dziesmu svētku vasaru” 
Rīgā kuplināja arī mākslas 
izstāde. Gandrīz visas vasaras 
gaŗumā (no 9. maija līdz 28. 
jūlijam) Latvijas Nacionālā 
māk slas mūzeja izkārtojumā 
mūzejam pakārtotajā izstāžu 
namā Arsenāls bija aplūkojama 
apjomīga izstāde ar nosaukumu 
„Latviešu māksla trimdā”. Iz -
stādē bija sakopoti 166 māksli-
nieku 239 darbi, pārstāvot ASV, 
Kanadā, Austrālijā, Argentīnā, 
Vācijā, Lielbritanijā, Zviedrijā, 
Dānijā aktīvus latviešu māksli-
niekus, aptveŗot turpat 70 gadus 
ilgušu svešatnē aizvadītu laik-
posmu. Izstāde aizņēma visas 
Arsenāla telpas, sākot ar tilpīgo 
vestibilu un pa ļoti augstām, 
stāvām kāpnēm sasniedzamo 
augšstāvu, beidzot ar divām 
plašām apakšstāva zālēm.

Drīz pēc izstādes atklāšanas 
maija mēnesī Laika slejās bija 
lasāms rēgulārā Latvijas izstāžu 
apskatnieka mākslas zinātnieka 
Māŗa Branča pozitīvais vērtē-
jums ar pievienotiem ietekmī-
giem fotoattēliem. Rakstot šīs 
rindas, atliek vienīgi pievie-
noties Māŗa Branča paustajai 
uzslavai. Pārsteidzoši, par spīti 
lielajai stilu atšķirībai, tīras 
abstrakcijas un priekšmetīgas 
uztveres mistrojumam, pārdo-
mātais darbu izvietojums at -
stāja saliedētu kopiespaidu. Ar 
starpsienām veiksmīgi sadalītās 
zāles katrā pavērsienā atklāja 
kaut ko saistošu: izstādes kopie-
spaids pavērās pievilcīgs, pat 
vērienīgs, tāpēc savas nedau-
dzās piebildes par atsevišķu 
darbu nepiemērotu iekļaušanu 
izstādē šoreiz aiztaupīšu. Ap -
sveicams izstādes papildinā-
jums bija ērta zviļņa priekšā 
novietotā TV ekrānā skatāmais 
videoieraksts ar izstādes māk-
slinieku fotoportretiem, māk-
slas dar bu attēliem, sadzīviskiem 
grupu uzņēmumiem.

Izstādi dokumentē vērienīgs, 
saturā plaši izvērsts, rūpīgi iz -
strādāts katalogs ar vēsturisko 
faktu chronoloģiju, māksli -
nieku īsbiografijām, bibliogra-
fiju, bagātināts ar gandrīz visu 
izstādīto darbu krāsainām re -
produkcijām un interesantām 
mākslinieku fotografijām „iz 
dzīves”. Sējumu ievada Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja di -
rek tores Māras Lāces apcere par 
„trimdinieku” darbu kollekci-
jām mūzeja krājumā un vispār 
Latvijā un kurātores Dr. Daces 
Lambergas apcere par šajā iz -
stādē reprezentētajiem autoriem. 
Apjomīgās grāmatas (280 lpp., 
izmērs 12”x8”, svars turpat 2 
mārciņas) vāku rotā Jāņa Kal-
mī   tes „Rijas” fragments, grā matu 
var iegādāties Arsenāla grāmatu 
galdā. Šo sējumu varam uzlūkot 
par vienu no vērtīgākajiem ba -
gātinājumiem latviešu mākslas 
vēstures apcirkņos.

Izstādi ik dienas apmeklēja 
daudzi nopietni mākslas cie nī-

Eleonora Šturma Trimdas mākslas izstādei Rīgā durvis aizvērušās
tāji, ar vislielāko interesi pētot 
izstādītos darbus. Tas bija ne -
pārprotams apliecinājums šā -
das „trimdas mākslas” izstādes 
nepieciešamībai, ko tik pareizi 
jau iepriekš bija ieskatījusi 
mūzeja vadība un it sevišķi 
mūzeja izstāžu kurātore Dace 
Lamberga. Atskārsme, ka caur-
mēra mākslas publika Latvijā 
tikpat kā nemaz nav informēta 
par turpat 70 gadus ilgušo 
daudzslāņaini aktīvo latviešu 
mākslas dzīvi visās mītnes 
zemēs, kur tik vien patvērumu 
bija atraduši 2. pasaules kaŗa 
polītiskie bēgļi un viņu pēc-
nācēji, jau gadiem ilgi 
bija nodarbinājusi Da -
ces Lambergas prātu. 
Izstādes ideja dzima 
viņas degsmībā pēc tam, 
kad līdzīgu skati – ar 
igauņu trimdas māksli-
nieku darbiem – bija 
redzējusi Igaunijā. Tur-
klāt latviešu trimdi-
nieku māksla Dacei 
Lambergai nebija sveša, 
jo viņa savlaik bija sa -
darbojusies ar mūsu 
nozīmīgā mākslas žur-
nāla „Latvju Māksla” 
redaktoru Arnoldu Sil-
degu, piedaloties žur-
nālā ar savām mākslas 
apcerēm. Konkrētu pa -
mudinājumu deva visai 
plašā trimdas māksli-
nieku darbu kollekcija – 
vairumā pašu māksli-
nieku dāvinājumi – 
Nacionālā Mākslas mū -
zeja īpašumā.

Ārzemju latviešu ko -
pienai šī izstāde ir ne -
gaidīta dāvana, kas klēpī 
iekritusi no Dieviņa 
labvēlības debesīm. Par 
Latvijas Nacionālā māk-
slas mūzeja sarīkotās 
izstādes iespējamību 
mēs, svešatnes mākslas 
norisēs iesaistītie, pat 
sapnī nevarējām iedo-
māties, nedz arī bijām 
centušies dot mūzejam 
kaut vismazāko mājienu, 
ka šādu izrādi vēlētos. 
Tādēļ mākslas mūzeja 
direktorei Mārai Lācei 
un it sevišķi izstādes 
kurātorei Dacei Lam-
bergai pienākas mūsu 
visdziļākā pateicība ne 
tik vien par teicami 
paveikto izstādes īste-
nojumu, bet arī par 
bargās vēstures gaitā 
nenovēršami sadalītās 
tautas sen ilgoto apvie-
nošanos kopīgā kultūras 
jomā.

Sekojot Latvijā pie -
ņem  tai mūzeju praksei, 
izstādes programmā bija 
iekļauti trīs „auditorijas 
sarīkojumi”, kuŗos bija 
ietilpināti referāti, pa -
neļdiskusijas un vispārīgas 
pārrunas dialogā ar publiku. 

Pirmais sarīkojums 27. jūnijā 
norisa Arsenālā  ar vestibilā 
iekārtotas „auditorijas”līdz pē -
dējai vietai piepildītām sēd-
vietām un tajā bija aicināta šo 
rindu rakstītāja (Eleonora 
Šturma), lai stāstītu par mākslas 
norisēm trimdā. Izstādes ku -
rātores Daces Lambergas izjau-
tāta, viņa klausītājus izvadāja 

pa trimdas kultūras norišu 
takām, īpaši izceļot (dzimtenē 
ne tik viegli saprotamo) turpat 
70 gadus turpināto latvietības 
saglabāšanas misiju, sākot ar 
bēgļu nometņu laiku Vācijā līdz 
mūsu dienām.

Otrais sarīkojums 9. jūlijā bija 
Starptautiska zinātniska kon-
ference vērienīgi modernizē-
tajās mūzeja Rīgas Birža telpās. 
Konferencē, kas aizņēma visu 
dienu, referātus nolasīja 10 
dalībnieki, pārstāvot Latviju, 
Zviedriju, ASV un Kanadu. 
Konferenci ievadīja Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja 

mākslas izstādi Stokholmā 
tālajā 1946. gadā, bet mākslas 
zinātniece Eleonora Šturma 
(ASV), rādot virkni gleznu 
attēlu, stāstīja par trimdas lat-
viskās kopības jundītājiem 
mākslā – vecmeistariem – un 
viņu paustās sauksmes seko-
tājiem (tolaik „jaunajiem”) Ņu -
jor kas un apkaimes latviešu 
mākslā 20. gs. 50. – 70. gados. 
Architektes, PBLA Kultūras 
fonda vadītājas Vijas Zuntakas 
Bērziņas (ASV) referātā „Lat-
viešu tēlotāja māksla zem zie-
meļu zvaigznes” guvām ieskatu 
latviešu mākslas apritēs Kanadā, 

domas par mūsu laikmetīgo 
mākslu starptautiskā kontekstā, 
betAmerikas Latviešu māksli-
nieku apvienības (ALMA) 
priekšsēde gleznotāja Linda 
Treija(ASV) attēliem illustrētā 
referātā iepazīstināja ar ārzemju 
latviešu visjaunāko paaudžu 
māksliniecisko devumu. Lat-
vijas Nacionālā mākslas mūzeja 
kollekciju Arsenāla nodaļas 
vadītāja mākslas zinātniece 
Elita Ansone (Latvija) referātā 
„Viena pasaule – daudz re  dzē-
jumu”pievērsās Vijas Celmiņas, 
Raimonda Staprāna (abi ASV) 
un Imanta Tillera (Austrālija) 

radītās mākslas sav-
dabībām. Mākslas zi -
nātnieks, kādreizējais 
LatvijasValsts archīva 
trimdas vērtību gla-
bātājs un rēgulārais 
Latvijas izstāžu apce-
rētājs Laika slejās Mā -
ris Brancis (Latvija) 
runāja par trimdas 
latviešu mākslas vēs-
tures atspoguļojumu 
Latvijas Valsts archīva 
krājumos. LNMM iz -
stāžu kurātore māk -
slas zinātniece Dr. 
Dace Lamberga savā 
referātā aplūkoja nova-
torisma meklējumus 
trimdas un Latvijas 
glezniecībā 20. gad-
simta 60.-70. gados.
Sekoja diskusijas līdz 
pēdējai vietiņai pār-
pildītajā zālē.

Trešais ar izstādi 
saistītais sarīkojums 
11. jūlijā – paneļ dis-
kusija – atkal norisa 
Arsenālā. Panelī bija 
aicināti Latvijā ie -
braukušie trimdas 
māk slinieki, bet, par 
nožēlu, ne visi aicinā-
jumam bija atsau-
kušies. Paneļdiskusijā, 
kuŗu vadīja izstādes 
kurātore Dace Lam-
berga, piedalījās ASV 
gleznotājas Linda 
Treija un Sarma 
Muižniece Liepiņa, 
Austrālijas dailinieks 
Pēteris Ciemītis un 
tēlnieks Gints Grīn-
bergs (ASV), kā arī 
ilggadēja trimdas 
māk slas apskatniece 
Eleonora Šturma – šo 
rindu rakstītāja. Ra -
došie mākslinieki, pār-
stāvēdami trimdi-
nieku otro, pat trešo 
paaudzi, dalījās savā 
personiskajā pieredzē 
mākslas apritēs kā 
amerikāņu, tā latviešu 
lokā, kā arī pārrunāja 
kopīgā „uzdevuma” – 
latvietības sagla bā-
šanas filozofiskās at -
šķirības, bet šo rindu 

rakstītāja, pārstāvot mākslas 
vērtēšanas nozari, pievienoja 
savus 50 gadu laikposmā sakrā-
jušos novērojumus.

Izstādes pēdējā svētdienā – 
par spīti neparsti siltajam lai-
kam – mākslā ieinteresētie rī -
dzinieki nāca un gāja visas die-
nas gaŗumā, – tas bija spilgts 
apliecinājums, ka izstāde pildīja 
savu misiju.

***

direktore Māra Lāce, izceļot 
šādas starptautiskas mākslas 
zinātnieku sanāksmes vienrei-
zēju nozīmību. Viņas uzrunai 
sekoja LR Ārlietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieka 
Rolanda Lappuķes referāts 
„Latviešu kultūra starp pasauli 
un kodolu”. Mākslas zinātniece 
no Zviedrijas Diana Krūmiņa-
Engstadt savā referātā apcerēja 
vēsturisku latviešu un igauņu 

bet ALAs Kultūras fonda 
priekšniece Sarma Muižniece 
Liepiņa (ASV) runāja par ALAs 
ietvaros veicamo latviešu māk-
slinieku darbu doku men tējošu 
uzskaiti un mākslas tirgu. 
Gleznotāja un mākslas izstāžu 
kurātore Dr. Lelde Kalmīte 
(ASV) – Pasaules Latviešu 
mākslas centra (Cēsīs) idejas 
autore un lielā darba tālāk-
virzītāja – savā referātā risināja 

Izstādes  kurātore Dace Lamberga sarunā ar mākslas zinātnieci Eleonoru Šturmu

Konferences klausītāju rindās Sarma Muižniece Liepiņa, Linda Treija, Diana 
Krūmiņa-Engstadt, Lalita Muižniece
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Ņujorkiete Aina Kraujiete 
(īst. v. Aina Asja Kraujīte, prec. 
Neimane; 1923–2007) ar savu 
literāro jaunradi un pienesumu 
līdzās G. Saliņam, L. Taunam ir 
viena no spilgtākajām t. s. Elles 
ķēķa sievišķās puses dzejniecēm. 
Viņas personība dokumentēta 
filmā „Pasaule nepasaulē”, dzeja 
I. Cedriņas atdzejā līdzās G. 
Saliņam, L. Taunam, O. Stum-
bram, B. Bičolei un A. Ivaskai 
iekļauta antoloģijā „Contempor-
ary East European Poetry: An 
Anthology” (1984), atdzeja pub-
licēta dažādos žurnālos. Šogad, 
15. augustā tiktu svinēta dzej-
nieces deviņdesmitā gadskārta. 

Līdzīgi tik daudzo latviešu 
svešuma gaitām, arī Ainas Krau-
jietes dzīves gājumā iezīmējas 
vairāki posmi. Neilgais Latvijas 
periods ar skolas gadiem (Rīgas 
pilsētas 47. pamatskola, Rīgas 1. 
Valsts ģimnazija, uzsāktas medi-

Aina Kraujiete

NO SPOGUĻA SPOGULĪ
I

Starp diviem spoguļiem stāvu, sevi
atkārtodama – līdz bezgalībai,
it kā aizgriežoties,
it kā steidzoties nevis
kurp projām, bet cieši aiz muguras sev –

aizvien tālāk un tālāk
no spoguļa spogulī staigādama
spoguļu bezgalībā
atkal tiekos ar sevi

II
Bezgalīgi

viens otru atspīguļojot, mētā
spoguļi mani prom atpakaļ.

Pētu,
daudzkārt atstarotu, savu
izbrīnēto skatienu: spoguļu ailēs pretī
brīnās tēva acis. Ap muti,
ap pieri mistiski aužas
pirms manis bijušo paaudžu
līnijas.

III
Pat spogulis nepateiks,

kāda ieiešu veļos – ar vaibstiem
no tuvu radu, tālu senču sejām vai
kādus veidoju pati.

Neuzzināt,
cik esmu viņu, cik sava.

(Spoguli, spoguli, atklājies, 1986)

Dzīves mozaīkas
Dzejniecei Ainai Kraujietei būtu deviņdesmit

cīnas studijas). Aizsākusies inte-
rese par literātūru un tās tapša-
nas ceļiem rezultējās ar prozas 
darbu publikācijām (žurnālā Skolu 
Dzīve). Atzīmējams ir fakts, ka 
tolaik Aina Kraujiete no Ovīdija 
„Metamorfozēm” tulkojusi „Četri 
laikmeti”, 1942. gadā tos iesnie-
gusi publicēšanai redaktoram 
Jānim Grīnam. Tomēr tuvāku 
ziņu par šī tulkojuma likteni pat-
laban nav. 

Robežšķirtne Ainas Kraujie-
tes dzīvē iezīmējās 1944. gada 
1. oktobrī, kad aizsākās bēgļu 
ceļi. Medicīnas studijas Gētes 
universitātē Frankfurtē pie 
Mainas (1946-1949), sekretāres 
darbs starptautiskā bēgļu orga-
nizācijā, piedalīšanās latviešu 
rakstnieku literāros sarīkoju-
mos DP nometnē Hanavā; lite-
rārie mēģinājumi publicēti laik-
rakstā Tēvzeme (Hanava) un rak-
stu krājumā Kalve. 1949. gada 

augustā aizsākās aizjūras posms – 
vispirms ASV Rietumkrasta 
Ore gonas pavalstī, Portlandē, 
bet kopš 1953. gada līdz pat 
mūža nogalei 2007. gada no  vem-
brī Ņujorkā. Piedaloties lat  viešu 
rakstnieku sarīkojumos, bagā-
tinot latvisko kultūras dzīvi, aiz-
ritēja darbīgs dzejnieces mūžs, 
ikdienā gan strādājot ar medi-
cīnas izglītību saistītā darbā. 

Aina Kraujiete ilgus gadus 
bija Jaunās Gaitas dzejas no -
daļas redaktore (1976-1997), 
līdz šim nenovērtēts palicis 
viņas atdzejotājas darbs, latviešu 
lasītāju iepazīstinot galvenokārt 
ar amerikāņu jaunlaiku liriku. 
Viņas literārās rosmes jo cieši 
saistītas ar dzīvesbiedru, žur -
nālistu un aktīvu sabiedrisku 
darbinieku Viktoru Neimani 
(1921-1994). Abi daudz ceļoja, 
piedalījās latviešu Dziesmu 
svētkos ne tik vien ASV un 
Kanadā, bet arī Vācijā, Anglijā, 
rēgulāri gatavoja raidījumus par 
latviešu kultūras notikumiem 
un grāmatām emigrācijā raid-
stacijām Radio Liberty un Radio 
Free Europe. 

Latviešu literātūras kritiķis 
Jānis Andrups reiz rakstīja: 
„Aina Kraujiete pieder tai dzej-
nieku paaudzei, kas ienāca rak-
stos ar sešdesmitajiem gadiem 
un atjaunoja mūsu liriku tiklab 
saturā, kā izteiksmē.” Ar Ainas 
Kraujietes krājuma „Es esmu va -
sara” un Ainas Zemdegas krā-
juma „Basām kājām” iznākšanu 
1963. gadā, vērojot un vērtējot 
latviešu trimdas lirikas attīstību, 
Ēriks Raisters atzina: jaunā mai-
ņa papildinās un feminizējas; 
tika atzīmēti jaunu apvāršņu un 
pieejas meklējumi. 

Aina Kraujiete ir vairāku dze-
jas krājumu autore. Pēc pirmā 
dzejoļu krājuma „Es esmu va -
sara” iznākšanas (1963, Z. Laz-
das balva, 1965) kritiķis Jānis 
Andrups atzina, ka grāmata ir 
pelnījusi, lai to lasītu, nevis no  -
liktu plauktā aizmiršanai. Ēriks 
Raisters atzīmēja krājuma vieg-
lumu, rotaļīgumu un īpatno 
rokrakstu, kas liecina par talan tu 
un nākotnē sola novatorisku 
dzeju. 1966. gadā iznāca krā-
jums „No aizpirktās paradīzes”, 
savukārt krājumā „Kristalls un 
māls” (1970) spēcīgi iezīmēts 
Orfeja tēls. Valodniece Rasma 
Sināte rakstīja: „Ja dzejniece Aina 
Kraujiete uz divdesmito gadu 
simteni ir likusi atgriezties sen-
grieķu varonim Orfejam, lai 
viņš dziedātu ne tikai par savām, 
bet arī par šī gadu simteņa 
bēdām un žēlabām, tad tā nav 
literāra rotaļāšanās ar mīto lo-
ģijas simboliem, bet dzejnieces 
dziļa un īsta vajadzība atrast šī 
laika bēdu stāstam simboliski 
spēcīgu izteiksmi.” Krājumā 
„Ne bungas, ne trompētes” 
(1974, PBLA Kultūras fonda 
balva, 1975) būtiska dzejniecei 
bija saules gaita un tā mūžīgā 
himna, ko „atskaņo aiz mīles-
tības dunošas sirdis”. Par šīs 
pasaules trokšņiem daudz sva-
rīgāka šķita dabas un cilvēka 
savstarpējās attiecības, cilvēka 
un pilsētas attiecības. Jau šajā 
krājumā ienāca dzejoļu cikli 
„No somnambulista dienas grā-

matas”. Kritiķe Nora Valtere 
rakstīja: „Izsmalcināta dzeja ar 
izjūtu un apceres elementu har-
monisko līdzsvarojumu, gan 
stila paņēmieniem, t. i. vārdu 
izvēli un teikumu veidojumiem, 
kā arī savdabīgo dzejoļu kom-
poziciju.” Ar krājumu „Spoguli, 

Kārlim Rabācim nosūtīts dze-
joļu krājumu „Zem Oriona 
zvaigznāja”, tomēr no iesūtītā 
manuskripta laikrakstā 1951. 
gadā publicēti vien divi dzejoļi 
„Noktirne” un „Prelūde”. Ceļo-
jums pa Meksiku 1959. gadā 
rosināja krājuma „Mozaīkas” 

spoguli, atklājies” (1986, PBLA 
Kultūras fonda balva, 1987) bū -
tisku nozīmi ieguva daudzno-
zīmīgais, simboliskais spoguļa 
tēla izmantojums. Ar spoguļa 
tēla palīdzību dzejniece skata 
laikmeta apvāršņus, saklausa 
vientuļā cilvēka klusībā runātos 
vārdus un cilvēces nelaimes. 
Laikmeta kolīzija un pilsoniskā 
stāja un atbildība ienākusi šajā 
krājumā ar Solžeņicinu un Gu -
laga svešinieku. Krājumā ar 
spoguļa tēla starpniecību daudz 
izteiktāki ir identitātes mek lē-
jumi. Kritiķis Juris Silenieks 
rakstīja: „Kraujietes pasaules spo-
guļi ir dziļi un bagāti, reizēm 
komiski sagriezti, lai dotu 
grotesku attēlu, reizēm, bez ga-
lībā viens otrā spoguļojoties, 
pievedot pie neesamības sliek-
šņa”, vērtētājs atzinis, ka dzeja 
neatveŗas vienā lasījumā, jo 
„semantiskais vēstījums neguļ 
teksta virspusē.” 1995. gadā iz -
dotajā „Divas poēmas” iekļautas 
poēmas „Somnambulists” un 
„Stikla sieviete”. Jau agrākos 
gados atsevišķi fragmenti no 
poēmām bija publicēti latviešu 
trimdas periodikā; poēmas vei-
dojas kā divi tematiski cikli: 
mēnessērdzība un mīlestība, kas 
savstarpēji satuvinās un sa  vijas. 
Savukārt 1998. gadā Rīgā kā 
piemiņa vīram Viktoram Nei-
manim izdota izlase „Jau čūsku 
ritulis ris” (ar gleznotāja Vol de-
māra Avena vāka zīmējumu). 

Tomēr Ainas Kraujietes lite-
rārais devums un personība nav 
vērtējama tikai šo publicēto 
krā jumu kontekstā. Zināms, ka 
1950. gadā bija sakārtots un 
laikraksta Laiks redaktoram 

rašanos, bet šī iecere pilnībā 
neīstenojās, daļa dzejoļu iekļauti 
pirmajā dzejoļu krājumā. Aina 
Kraujiete reiz atzinusi, ka dzīvē 
esot reāliste, kamēr viņas dzejā 
vairākkārt akcentēts roman-
tisms kā pretstats raupjajai ik -
dienai. Viņa uz dzeju raudzīju-
sies kā uz estētisku baudījumu, 
daudz iedziļinājusies formas 
meklējumos – no pat klasiskiem 
pantiem līdz vismodernākajai 
izteiksmei, daudz lietojot brīvo 
pantu. Ar katru krājumu viņas 
dzeja kļuva dzidrāka, izsmal ci-
nātāka un koncentrētāka, tomēr 
neko nezaudējot no savas krā-
sainības. Dzejas pasaule ir sie-
višķīga, bet, lai tā būtu pilnīga, 
tajā sastopas vīrietis un sieviete, 
lai dzīvotu, radītu paradīzi vai 
vismaz tās illūziju. Būtisks ir 
pats dzīves ritējums. Tā reizē ir 
latviska pasaule, kuŗā nospie-
dumus atstājusi Ņujorka, bet 
spēcīga ir sajūta, ka „manī visi 
pulksteņi stāv”. Tomēr šajā dzejā 
svarīgi ir atcerēties un neaiz-
mirst – pagātni, vēsturi, bijušo. 

Varēt gribētos visā, bet jāat-
zīstas – vislabāk patīk

Dzīvi kā sapņus skatīt
spožās un sīkās
mozaīkās. (Aina Kraujiete. Un es. 

No krāj. „Es esmu vasara”, 1963).

Gribētos cerēt, ka iecere vei-
dot rakstu krājumu par Ainu 
Kraujieti, tajā ietverot dzīvi un 
dzeju, vismaz nākamā gada iet-
varos īstenosies. Arī domājot 
par mūsu mirklīgo sastapšanos 
2002. gada rudenī un par dzeju, 
kuŗai būtu jāatrod savs lasītājs 
un sapratējs.

Inguna Daukste-Silasproģe
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Ivars Galiņš

Mīļie vecāki un radi,
Klāt jau padsmitnieka gadi.
Kļūt par latvieti ja ceŗu,
Jābrauc man uz Gaŗezeru!!!

Atskatoties uz
Gaŗezera Vasaras 

Vidusskolas
2013. gada

vasaras izlaidumu
Visiem lieliem sasniegumiem 

un panākumiem ir loģiski pama-
ti, secība, risinājums.

Bet līdz ar to ir arī kāda īpaša 
dimensija, sūtība, kam atbildes 
jāmeklē jūtu un iztēles jomā.

Domājot par Gaŗezeru, to gri-
bētos dēvēt par Gaŗezera garu.

Tas bija jūtams jau svecīšu diev-
kalpojumā. Tie, kas Gaŗezera brīv-
dabas baznīcā bija ieradušies lai-
cīgāk, pieredzēja saulrietu. Tad nāca 
skolēni ar svecītēm. Gaŗa rinda. 
Riets un rītdiena. Altārī bija vīrs ar 
baltu priekšautu. Kam bija labāka 
redze, varēja saskatīt, ka viņš sēž 
pie podnieku ripas. Arī dievlū-
dzējiem tika pienestas māla pi  ci-
ņas. Mācītāju lūgšana bija par to, 
lai mēs ļautos Dievam sevi veidot, 
kā to darām ar māla gabalu. Pir mais 
savu veidojumu nolika māksli nieks, 
tad pie altāra aiznesa katrs savu 
veidojumu. Vēlāk jaunieši svecī-

LATVISKUMA GARS GAŖEZERĀ
tēm ļāva aizpeldēt ezerā. Daudz 
klusuma, daudz laika pārdomām.

Nākamajā rītā biju ielūgts uz 
izbraukumu pa Gaŗo ezeru. Pie 
stūres bija Pēteris Blumbergs. 
Pontonu jachta vai plosts – ne -
zinu, kā īsti šo peldošo izpriecas 
braucamo nosaukt.

Lēni slīdot gar krastu, mūsu 
kapteinis norāda uz latviešu cel-
ta  jām mājām. Nereti redzami Lat-
vijas karogi. Viens ezera krasts ir 
ļoti stāvs. Pāri otrā krastā ir Gaŗ-
ezera pludmale. Varam novērot 
dažādu konstrukciju būvētas kāp-
nes. Vizuļu mājai tās būvētas no 
masīviem laukakmeņiem. Ap  brau-
cam visapkārt ezeram. Ap šo ezeru 
latviešiem pieder vairāk nekā puse 
no īpašumiem. Tiek minēts gan 
skaitlis 58, gan 62. Šāda latviešu 
īpašumu koncentrācija diezin vai 
atrodama kaut kur citur ārpus 
Latvijas. Vairāku īpašumu vērtība 
sniedzas pāri pusmiljonam, dažu, 
iespējams, vēl augstāk. Braucienu 
ap ezeru varētu salīdzināt ar brau-
cienu gar Baltezera krastu. Ir to  mēr 
viena liela atšķirība – Gaŗ eze ra 
mājām nav vajadzīga apsardze un 
tās nav apdzīvotas visu cauru gadu.

Ezera nosaukums ir Long Lake. 
Ar šādu nosaukumu Mičiganas 
štatā vien ir vismaz 27 ezeri. Ir 
tikai viens Gaŗezers, un tas arī ir 
galvenais iemesls, kāpēc tik daudz 
uzņēmīgu latviešu šā ezera krastā 
ieguldījuši savu kapitālu.

Vakarā ir ugunskurs. Pirms tā 
notiek karoga nolaišana. Ir tikai 

viena karoga masts ar Latvijas ka -
rogu. Karoga sardzē divi jaunieši. 
Vienīgais rituāls ir karoga salo-
cīšana. Klātesošie to vēro bijīgā 
klusumā.

Ugunskura norisē dziedāšana 
mainās ar apbalvošanu. Skolēni 
savus tālruņus šovakar izmanto par 
gaismekļiem, lai salasītu dziesmu 
tekstus. Ir gaŗa rinda apbalvoto. Tie 
saņem lentes ar uzrakstu, par ko 
apbalvojums piešķirts. Daudz as -
prātīgu katēgoriju. Mēģinu skai  tīt, 
tieku līdz 25, tad skaitīšana sajūk.

Mums, vecākajai paaudzei, ne 
visu ir lemts sadzirdēt un ne visu 
saprast, bet skolēni dzird, saprot 
un jūsmīgi aplaudē. Sejās un 
kustībās skaidri samanāma prie-
ka izpausme. Tas mūs ielīksmo, 
un ar to arī pietiek. Viena mēle, 
viena dvēs’le...

Nākamajā rītā ir prāvesta Viļa 
Vārsberga piemiņas plāksnes 
iesvētīšana. Tā novietota ceļā uz 
brīvdabas baznīcu. Ir maz tādu 
cilvēku, kas lielu domu spēj iz -
teikt vārdos, vēl mazāk to, kas 
teikto spēj pārvērst darbos. Pēc 
Gaŗezera vadības uzrunām (Mār-
tiņš Pūtelis un Sandra Kronīte-
Sīpola), piemiņas plāksni iesvēta 
prāvesta meita Anita Pāže, Aus-
trumu apgabala prāveste. Neska-
toties uz agro rīta stundu, ap pie-
miņas plāksni tik daudz cilvēku, 
ka to nevaru tuvāk apskatīt. Bet, 
galu galā, vai pats Gaŗezers nav 
Viļa Vārsberga darba vaiņagojums 
un dzīvības kūsājošs piemineklis?

Vidusskolas beidzēju klasei un 
absolventu ģimenēm rīkotās pus-
dienās īpaša izsaukuma zīmi 
pelnījis uz restēm ceptais lasis, 
vērša gaļas cepetis un sēņu mērce. 
Gana jau arī citu labumu.

Liels pulks skatītāju sanācis, lai 
noskatītos jauniešus dodamies 
uz balli. Kamēr pārējie audzēkņi 
iesoļo ļoti formālos tērpos, bei-
dzēju klases tērpi pieskaņoti Brod-
veja uzveduma Grease temai. Tā ir 
Gaŗezera tradicija – skolas ab  sol-
ventiem pašiem izvēlēties balles 
garderobi. Meitenes vienādās 
kleitās, zēniem balti krekli un 
džinsu bikses, ādas žaketes, kriet-
ni piezvieķēti mati. Fotografi ne -
spēj vien mainīt lēcas. Skaista ir 
jaunība!

Koncerts pelnījis īpašu rakstu. 
Pēc koncerta noslēguma dzie-
dam „Pūt, vējiņi!”.

Atceros nometnes laikus, kad po -
pulārs bija piedziedājums: ’’Lus tī  ga 
dzīvošan’, lai tālu skan, lai tālu 
skan’’... Tas bija pirms mēs sve šu mā 
sapratām, ka šī dziesma kļuvusi par 
tautas himnu okupētajā Latvijā. 
Pēc pārdzīvojuma koncertā, tā 
tiešām mūs „aizdzen’’ Kurzemē.

Daudz formālāks ir izlaiduma 
akts, apliecību izsniegšana un 
apbalvojumu piešķiršana. Pēc tā 
fotografēšanās, apkampšanās, rau -
dāšana, tad atkal apkampšanās 
un vēlreiz apkampšanās...

Pēc 49 vasarām Gaŗezers nav 
zaudējis savu pievilkšanas spēku, 
drīzāk otrādi. Kas veido šo īpašo 

Gaŗezera garu? Tā varētu būt no -
pietna pieeja mācībām, disciplīna, 
tradicija, kārtība. Augsta līmeņa 
dziedāšanas mācīšana, tautasde -
jas, sporta nodarbības, sadzīves 
normas, daudzpusība. Gandrīz 
60 skolotāji, audzinātāji un dar-
binieki rūpējas par Vidusskolas bēr-
 niem. Beidzēju klasē bija audzēk ņi 
no Kanadas, Beļģijas un kādiem 
padsmit Amerikas štatiem.

Izlaiduma aktā godalgu saņēma 
skolnieks no Parīzes.

Jaunāko gadagājumu bērni gai -
dīt gaida, kad varēs sekot saviem 
brāļiem un māsām. Bērnu kopība 
saliedē arī vecākus. Kas liktos 
klaušas un klapatas, kļūst par 
vienkārši paveicamiem un tīka-
miem darbiņiem. Vienotībā ir 
spēks. Pieaugušajiem ir labi būt 
lielā cilvēku kopībā, satikt vecus 
paziņas, atrast jaunus draugus. 
Bet galvenais jau ir redzēt savus 
bērnus un bērnu bērnus prie-
cīgus. Par to lielāka atalgojuma 
nevar būt.

Kad sēžam pie galdiņa glītajā 
Kalamazū lidlaukā, gaidot savu 
lidojumu Čikāga – Bostona, 
pienāk divi jauni cilvēki. Pēc 
jūsmīgām pārrunām par skaisti 
pavadītajām dienām Gaŗezerā, 
jautāju, vai arī viņi lidos uz 
Čikāgu? Nē, viņu gala mērķis ir 
Vankuvera Kanadā. Tad atvado-
ties, jaunā dāma paskatās uz 
savu dzīvesbiedru un klusi, it 
kā pie sevis nosaka: ’’Pirmoreiz 
mēs satikāmies Gaŗezerā’’....

Šīsvasaras vērtējumam 27. jū -
lijā tika nodots Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas (GVV) rīkotais Ta -
lantu koncerts. Septītajā vakara 
stundā pie skaisti klātiem gal-
diem Graša paviljonā bija pul-
cējies daudz ļaužu. Programmai 
sā  koties, ar strauju latviešu tau-
tasdeju “Pavasaris” (I. Purviņa 
choreografija) paviljona vidū  
ievir puļoja GVV audzēkņi no 1. 
līdz 4. klasei. Šo deju bija iestu-
dējusi latviešu tautasdeju sko-
lotāja no Rīgas – Lelde Upīte. 

Tautasdejai beidzoties, iznāca 
Talantu koncerta vadītāji, divi 
stalti GVV audzinātāji – Jānis 
La  zovskis un Māris Lucāns. Māri 
jau labi pazīstam kā talantīgu 
aktieri GVV teātŗa iestudēju-
mos. Šovakar abu puišu galve-
nais uzdevums bija savienot kopā 
Talantu koncerta numurus, un 
tas abiem izdevās labi. 

GVV vokālā ansambļa dzie-
dāto latviešu tautasdziesmu “Es 
apsedzu sav’ galdiņu” šogad kup-
lināja kokles skaņas – spēlēja Elisa 
Steele. Klavieŗpavadījumu spēlēja 
koncertmeistare Ieva Rozen-
bacha. Viņa kopā ar diriģenti 
Andru Fenhani pēc Dziesmu un 
deju svētkiem Latvijā nekavējo-
ties ieradās Gaŗezerā, lai šeit 
palīdzētu GVV mūzikālajā dzīvē.  
Jāatzīmē, ka Andras Latvijā va -
dītais jauniešu koris šovasar 
sekmīgi piedalījās Dziesmu un 
deju svētkos. 

Trombonists Kristaps Liziņš, 
kuŗam šogad aizrit pēdējā vasara 
GVV, ar F. Šūberta “Serenādes” 
atskaņojumu apliecināja savu 
izaugsmi instrumenta apguvē. 
Nākamā mūzikas priekšnesumā  
Kristapam pievienojās otrs trom-

Skani, mana dziesma, skani dzimtā valodā...

GVV audzēkņu ansamblis No kreisās:  Anna Inveisa, Elizabete Dudorāne, Karlīna Kubuliņa, Līva 
Zemīte, Daiga Cera, Maija Grīnberga un Miķelis Grendze, Elisa Steele (priekšplānā)

Talantu koncertu vadīja (no labās puses) GVV audzinātāji Māris 
Lucāns un Jānis Lazovskis

Uz brīdi Talantu koncertā bija  
pārtraukums, lai paziņotu Gaŗ-
ezera Mūzeju pēcpusdienas trīs 
laimīgo balvu īpašnieku vārdus. 
Laimīgās biļetes no Laimes rata 
izvilka, piedaloties Mākslas gale-
rijas vadītājai Līgai Ejupei un 
Albertam Legzdiņam. Mākslas 
galerijas balvu saņēma Ruta 
Kārkliņa. Skautu/Gaidu mūzeja 
balvu saņēma Irēna Vanuška un 
O. Grīna Tautas mākslas mūzeja 
balvu saņēma Andrejs Liziņš. 

Imanta Ziedoņa piemiņai iz -
skanēja dziesma “Mazā bilžu rā  -
mītī.” (R. Kaupers/ I. Ziedonis). 
GVV 3. un 4. klases zēni skanīgi 
nodziedāja “Piekūns skrien de -
besīs” (A. Mielavs/ V. Muktu pā-
vels). GVV Talantu koncerta iz -
skaņā tika pieteikts GVV darbi-
nieku ansamblis ar Z. Žukovska/ 
J. Baltaisvilka dziesmu/uzvedumu 
“Lielā zive”. (Vēl atmiņā ir 70. 
gadu beigās Latvijā populārā 
ansambļa Eolika dziedājums.) Ar 
īpašu šarmu un izteiksmi dzies-
mu dziedāja GVV skolotāju un 
audzinātāju ansamblis.

Talantu koncerta nobeigumā 
skanēja dziesma “Tik un tā”. Mū -
zikas pavadījumu veiksmīgi pa -
pil dināja GVV ansambļa grupa, 
kuŗā spēlēja Ojārs Bērziņš, Aleks 
Berkolds, Martis Roze, Marks 
Abuls un Āris Putenis. Liela pa -
teicība par šī koncerta organi zē-
šanu GVV vadībai un skolas di -
rektorei Sandrai Kronītei-Sīpolai, 
kā arī GVV audzēkņu vecākiem 
par rūpīgo Graša paviljona lab-
iekārtojumu un jo sevišķi GVV 
audzēkņiem un viņu palīgiem 
priekšnesumu sagatavošanā.

Vilnis Trops
Foto: Dzidra Tropa 

bonists – GVV audzēknis Ni  ko-
lajs Kārkliņš. 

Meiteņu duets Daiga Cera un 
Anna Inveisa nodziedāja Z. Lie -
piņa tautasdziesmas apdari “Novij 
man, māmuliņa”. GVV ansam-
blis un 2. klase nodziedāja 
“Spārni un vējš” (M. Freimaņa 
mūzika un vārdi) un J. Ulmaņa 
“Mākonis”.

Par nākamā mūzikālā (izteikti 
ritmiskā) priekšnesuma izpildī-
tājām tika pieteiktas Gaŗezera 
sagatavošanas skolas (GSS) 
audzēknes ar mūzikas skolotāju 
Terēzi Inveisu. GSS meiteņu gru-
pas uzstāšanās bija saistīta ar šīs-
vasaras temu – piens. Kopā ar 
savu mūzikas skolotāju, kuŗa bija 
ģērbusies melnraibas gotiņas 
kostīmā, meitenes uzsoļoja uz 
ska  tuves ar spaiņiem un papīr-
groziem rokās, tos rībinot pret 

skatuves grīdu. Priekšnesums iz -
sauca klātesošo jūsmīgus aplau-
sus, un to nācās atkārtot. 

Vislielākā pateicība arī diri ģen-
tei Andrai Fenhanei un koncert-
meistarei Ievai Rozenbachai. 
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Staunton, 
August 14 – 
V i k t o r 
Suvorov, a 
GRU officer 
who defected 
to Great 
Britain in 
1978 and 

who has since attracted attention 
for his books and articles about 
Moscow’s security services, says 
that the Russian Federation will 
disintegrate sometime during 
the next two decades and that 
Vladimir Putin will be “the last 

Antīkie auto Brīvības ielā

Rīdzinieki un Rīgas viesi svētdienas, 18. augusta vakarā 11. novembŗa krastmalā

Siena teātris Vērmanes dārzā

(Turpināts no 1. lpp.)

Window on Eurasia: Russian Federation Will Cease to Exist Within 
20 Years, Former GRU Officer SaysPols Goubls 

(Paul Goble)

president” of that country.
In comments to the Polish 

weekly “Do reczy”, Suvorov argues 
that no one should fear Russia 
because that country even now is 
not capable of defeating an oppo-
nent stronger than Georgia. 
Indeed, in the event of war, the 
Russian army would hardly be 
able even to cross Belarus.

The growing gulf between the 
Russian people and the Kremlin, 
ethnic conflicts, regional compe-
tition, alcoholism, and the spread 
of Chinese influence into Siberia 
and the Russian Far East, Suvorov 

says, means not only that Russia 
is weak but that it will disinte-
grate during the next 10 to 15 
years.

By that time, he continues, 
Siberia will not be part of Russia. 
It doesn’t belong to China yet, 
but one should not say now that 
it belongs to Russia. Russians 
form the very same percentage 
of the population as the British 
did at one time in their African 
colonies. And that situation will 
only get worse from Moscow’s 
point of view.

In addition, the former Soviet 

military intelligence officer says, 
Russia faces ethnic problems at 
its center. Already today, Russians 
form only 31 percent of the pop-
ulation of Moscow; the remain-
der are Tatars, Tajiks, Uzbeks, 
Turkmens, and Chechens, 
Muslim groups very much at 
odds with Orthodox Russians.

Suvorov adds that the first 
republic to leave the Russian 
Federation will be Tatarstan.

The main error of Putin’s 
regime is an overrating of its 
own possibilities, Suvorov argues. 
The army can still participate in 

training exercises, but it cannot 
fight, because morally, it is com-
pletely destroyed, given the way 
in which the Russian political 
elite behaves generally and with 
respect to its armed forces.

During World War I, Suvorov 
recalls, the daughters of Nicholas 
II were military nurses. Stalin’s 
children fought in the ranks of 
the Red Army during World War 
II, but if there were a war today, 
the children Putin and his oli-
garchs would be instantly evacu-
ated” and both they and the 
army’s commanders know that.

Tāpat kā Rīgas svētku norises 
Vērmanes dārzā jau kļuvušas 
tradicionālas, tā arī Rīgas Lat-
viešu biedrības “Sprīdīša sko-
las” rosīšanās šeit ir gaidīts 
notikums, kas katru nākamo 
gadu (šī vasara ir jau ceturtā) 
saista arvien plašāku skatītāju 
un dalībnieku pulku. (“Sprīdīša 
skola” – RLB Folkloras komisi-
jas ilggadējs projekts – izglī-
tojoša, atraktīva tradicionālās 
kultūras programma sākum-
skolas skolēniem, kuŗas ietva-
ros dalībnieki iesaistās izzinā-
tājas mākslas, mūzikas un deju 
nodarbībās par kādu noteiktu 
tematu). Tā kā TEĀTRIS bija 
izraudzīts par vienu no 2013. ga -
da Rīgas svētku pamattemām 
(sasaistē ar komponista Ri  char da 
Vāgnera 200 gadu jubileju un 
viņa saikni ar toreizējo Rīgas 
pilsētas (Vācu) teātri un rakst-
nieka Rūdolfa Blaumaņa 150 
gadu jubileju), tad “Sprīdīša 
skola” ar Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departa-
menta atbalstu Rīgas svētkus 
visas sestdienas gaŗumā kup-
lināja ar siena leļļu teātŗa brīv-
dabas izrādi “Brīnumi kāpos-
tos” – oriģinālu interpretāciju 
par teātri senatnē lauku sētā. 
Tieši oriģinālu – jo par siena 
teātri nekur nekas pasaulē vēl 
nav dzirdēts. 

Visas lelles un rekvizītes šajā 
teātrī veidotas no dabas ma  te-
riāliem, arī izrādes saturs 
pielāgots materiālam (sienam), 
ko var sasmaržot, aptaustīt, 
ieraudzīt vējā paceļamies gaisā 
un skatīt, kā māksliniece Daiga 
Kļaviņa no tā radījusi skulp-
tūrālus veidojumus – milzu 
lelles. Bērniem un viņu vecā-
kiem saprotamā valodā atrak-
tīvi tiek stāstīts, kāds senatnē 
ļaudīm bijis priekšstats par 
pasaules un cilvēka rašanos, ar 
kādām īpašībām latviešu folk-
lorā tikušas apveltītas dažādas 
zālītes (vai zināt, ka, piemēram, 
smilga tikusi iepīta zintnieču, 
burvju, raganu vainagos, jo tai 
esot sasaiste ar viņsauli?). Un 
pāri visam izrādē skan aiz-
kustinošs jautājums publikai – 
vai pasaulē ir vieta ļaunumam? 
Uz to mazie un lielie tobrīd 
vienoti atbild – N Ē (naīvi un 
aizkustinoši). 

Rīga 812. dzimšanas dienā  nodimdēja
Sarīkojuma gaitā tika iekļautas 

gan spēles, gan rotaļas, gan 
mūzika. Praktiskai siena leļļu 
veidošanai ierīkotas speciālas 
darbnīcās – leļļu pamatdetaļu 
sagatavošanai, leļļu tērpu pie-
griešanai, to gludināšanai ar 
īstu antikvāru ogļu pletīzeri, 
sadiegšanai un sašūšanai ar 
senu šujammašīnu. Aktieris 
Pēteris Vilkaste bērniem ierādīja 
teātŗa leļļu vadīšanas prasmes. 
Pie darbnīcām nepārtraukti 
stāvēja vecāku un bērnu rindas, 
lai paši savām rokām varētu 
darināt un apģērbt siena lelli, ar 
kuŗu iesaistīties teātŗa izrādē 
un kuŗa pēc izrādes paliks par 
piemiņu no Rīgas svētkiem. 
Čaklākajiem dalībniekiem no 
publikas balvas dāvāja SIA 
“Ezerkauliņi” (burkānus), SIA 
“Perfecto” (saldumus “Lutauši”), 
SIA “Markol” (Zaķumuižas 
ūdeni).

Jautrs, asprātīgs un labestīgs, 
dinamisks, izzinīgs un ģime-
nisks kultūras notikums visas 
sestdienas gaŗumā, – lai tāds tas 
paliktu apmeklētāju atmiņā. 
“Sprīdīša skolas” ilggadējās va -
dītājas Margitas Porietes uz -
runāti un īsta entuziasma mu -
dināti, komandā darbojās mū -
zikanti, dejotāji, aktieŗi, folk-
loras un dabaszinātņu speciā-
listi un dabas draugi. 

Žurnāliste
Inese Raubišķe
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(Turpinājums sekos)

Izirst kaŗi, sapņi un robežas
Atmiņu stāsts

nacisti padosies, kaŗš beigsies, 
Padomju Savienība atgriezīsies 
savās robežās un mēs visi varēsim 
doties atkal mājās. Tos naīvos 
sapņus var tikai piedēvēt cilvēku 
nepamatotām cerībām bezizejas 
stāvoklī.  

Beidzot kaŗa skaņas tuvojās 
Leipcigai. Netālu dzirdējām bum -
bu sprādzienus un nepārtrauktu 
artilērijas dunēšanu. Barakām 
nebija bumbu patvertnes, sēdē-
jām gultās, sarāvušies kā truši 
būrītī, kas gaida uz kaušanu. Un 
tad nāca rīts ar pilnīgu klusumu, 
ko šad tad pārtrauca kāds at -
sevišķs šāviens. Agrīnā nomet-
nes sirēna bija apklususi, un kāds 
no drošākiem vīriešiem ziņoja, 
ka nometnes vārti esot vaļā un 
sargi pazuduši. Bet neviens ne -
gribēja kustēties, jo nezinājām, 
kuŗa no „atbrīvotāju” armijām mūs 
apsveiks un cik laipni. Drošāk 
bija palikt barakās pēc kopvir-
tuves izlaupīšanas.

Bija vēl agrs rīts. Atejas atradās 
patālā barakā, bet, nākot atpakaļ, 
pavasaŗa saulīte mani aicināt 
aicināja neatgriezties telpās. Ag -
rāk tiku ievērojusi mazu škirbiņu 
mūsu augstās sētas žogā. Pa to 
bija iespējams bez sargu ievērības 
redzēt blakus zālaino  laukumu, 
kur kādreiz vietējie puikas spēlēja 
futbolu. Tagad devos turp, cerot 
saskatīt kaut ko, kas notika ārpus 
mūsu iežogotās pasaules. Taciņas 
malā pirmās pienenes spraucās 
no zemes, kaut kur čirpstēja zvir-
bulis, un rīta rasa mirzēja aug sta-
jās dzeloņdrātīs.

Lielā klusumā es piebāzu degunu 
sētai un sākumā redzēju tikai lau -
kumu un dažas mājas otrā pusē. 

Bet tad kaut kas tur kustējās lau-
kuma otrā galā. Es aizturēju elpu. 
Ka  muflāžā tērpti kaŗavīri pieli-
eku šies nāca pāri laukam, ar 
šaute nēm gatavībā, it kā gaidī-
dami kādu pārsteigumu no aug-
stā žoga. Viņi neizskatījās pēc 
krie viem, bet noliektās galvas man 
neļāva redzēt viņu sejas. Mana 
kāja paslīdēja no akmens, uz kuŗa 
stāvēju, un mazais troksnītis bija 
pietiekams brīdi nājums. Viens 
no viņiem pacēla galvu, bet, re -
dzot tikai augsto sētu, pamāja 
citiem mainīt virzienu. Viņš no -
teikti nebija krievs. Viņš bija melns!

Kaŗavīri novirzījās sānis, un es 
skrēju kā vēja spārniem uz ba -
raku ar jauno ziņu. 

“Amerikāņi! Amerikāņi nāk! 
Un viņi ir melni!“ Mans pazi ņo-
jums tika saņemts ar neticību un 
uztraukumu.

„Kur? Kur tu viņus redzēji?”
„Caur žogu. Viņi virzījās uz 

nometnes priekšējā ceļa pusi.”
„Tas mums jāredz!” izsaucās 

vairāki vīrieši, aši dodoties uz 
vārtu pusi.

Par amerikāņiem man nebija 
nekāda priekšstata, un, redzot 
pirmo melno personu, es savā 
bērna gudrībā secināju, ka visi 
amerikāņi ir melni. Pieaugušie 
mani drīz vien pārliecināja par 
īstenību, bet vissvarīgākais – mēs 
bijām glābti! Kaŗa izlozē bijām 
izvilkuši laimīgo lozi.

Tūlīt pēc Leipcigas ieņemšanas 
ASV bruņotie spēki pārņēma 
mūsu darba nometnes pārtikas 
apgādi. Uzturs uzlabojās, bet no -
metnes iemītnieki, normāli ra -
cionāli un ļoti apdomīgi cilvēki, 
atbrīvoti no neracionāliem un 

brutāliem apstākļiem, paši kļuva 
pilnīgi neracionāli. Pārmērīgais 
prieks izvirda dzīrēs, kuŗas rīkoja 
ar nometnes noliktavās un iz -
demolētos pilsētas veikalos sa -
laupīto. Vietējie vācu iedzīvotāji, 
ilgus laikus bijuši spiesti dzīvot 
kaŗalaika nabadzībā, uz laupīšanu 
bija tikpat nadzīgi kā mūsējie.

Vietējiem ar pārtiku bija ļoti 
grūti, un pēcokupācijas dienās 
Leipcigā valdīja bads. Pāris ag -
rākie nometnes sargi, pārğēr bu-
šies civīlās drēbēs, vienu dienu 
ieradās nometnē meklēt kaut ko 
ēdamu, jo mēs taču tagad bijām 
amerikāņu gādībā. Gadījums ti   kai 
pierādīja, cik ļoti cilvēku attiecī-
bas atkarīgas no apstākļiem un 
iepriekšējās saskarsmes. Jaunā kais 
no sargiem nometnes laikos vēl 
nebija gluži zaudējis savu cilvē-
cību un, tagad atgriezies, saņēma 
mazliet maizes un kādu konservu 
bundžu. Otram negāja tik labi. 
Brutālitātes sekas, kā māca psiho-
logi, ir pa lielākai daļai atkār tota 
brutālitāte, un tā brutālais sargs 
tik tikko aizvilkās prom, agrāko 
nometnieku pamatīgi piekauts.

Pat dzelzceļa vagoni, kuŗi bija  
novietoti kādā dzelzceļa atza ro-
jumā, tika atlauzti. Pāris dienu 
pēc okupācijas šis gadījums no -
veda pie lielākas trağēdijas nekā 
visi mūsu iepriekšējie mēneši 
nacistu varā. Vienā no atlauzta-
jiem dzelzceļa vagoniem vīri at  -
rada vairākas kastes ar alkohola 
pudelēm. Alkohols kaŗa laikā 
bija dārga manta, un satraukumā 
par atradumu neviens uzmanīgi 
neapskatīja vai vienkārši nesa-
prata uz kastēm rakstīto. Pudeles 
bija pildītas ar dzidru šķidrumu, 

un atradēji priecājās par laimīgi 
atrasto “dzidro”!

Tai vakarā nometnē tika svi -
nētas varenas dzīres. Tikai vēlāk 
atklājās, ka atrastais „dzidrais”  
īste nībā bija kokspirts. Diemžēl 
daudziem šis atkājums nāca par 
vēlu. Ducis vīru, kuŗi bija spējuši 
izciest smago darbu un brutālos 
nometnes apstākļus, dzēra priekā 
un mira. Jaunā sieviete, kuŗas stā -
voklis un gaidāmais bērniņš tika 
apdraudēti fabrikas brutālitātē 
pirms pāris mēnešiem, zaudēja 
redzi. Priecājoties par vīra at  grie-
šanos no frontes, viņa bija ie  dzē-
rusi vienu malciņu, un sekas bija 
jācieš visu mūžu. Viens no mi  ru-
šiem bija arī viņas vīrs. Trağēdija 
apskaidroja vsiem prātus, bet 
diemžēl par vēlu.

Miera līgums tika parakstīts 
maijā, taču mēs turpinājām dzī-
vot nometnē. Praktiski, nevie-
nam nebija kur iet. Pēckaŗa Vā -
cija bija nabadzīga, vietējo bez-
darbs deva vēl mazāk iespējas 
ārzemniekiem. Padomju Savie-
nība turpināja okupēt Latviju, un 
mēs nevarējām doties mājās, lai 
kā par to bijām sapņojuši pirms 
kaŗa beigām. Ğimeņu resursi pa 
lielākai daļai bija palikuši mājās 
vai iztērēti, un, ja nevarētu sa -
ņemt ASV armijas apgādi, mēs 
būtu bezizejas stāvoklī. Tā dienas 
pagāja bezdarbībā, bailēs un ne -
ziņā, domājot par nākotni. Un 
tad, vasarai pienākot, visi saņē-
mām mācību, ka teiciens ”kas 
rokā, tas makā” ne vienmēr tiek 
ievērots miera līgumos un tam 
var būt neparedzētas un nepa tī-
kamas sekas. 

Ilga Winicov Harrington
(1. turpinājums)

Nākamie mēneši bija grūti. 
Aukstums barakās līda cauri līdz 
kauliem, ziemas mētelis un cimdi 
bija nepieciešami pat telpās. Skola 
un ēdamtelpas tika drusku ku  ri-
nātas, bet kopistabas mazajai 
krāsniņai tagad reti dabūjām 
kādu ogli vai malkas pagali. 
Tomēr pēc vakara maltītes tur 
pulcējās lielākā daļa barakas 
iemītnieku, lai dalītos ziņu drum -
stalās par fronti. Pat bērni klau-
sījās nopietnajās runās, jo jutām, 
cik nedroša mūsu nākotne. Pat 
mūsu   noslēgtajā pasaulē iefiltrējās 
ziņas par tuvojošo sabiedroto 
bruņoto spēku un padomju ar -
mijas progresu. Tikko bēguši no 
krieviem, mēs baidījāmies atkal 
tikt viņu nagos, bet tagadējā no -
metne, dzeloņdrātis un bruņotie 
sargi mūs iežogoja. Spējām tikai 
cerēt un vēlēties, kaut sabiedroto 
spēku ierašanās nebūtu par vēlu.

Piespiedu darbi fabrikā ik die-
nas kļuva grūtāki. Sargi bez žē -
lastības visus dzina steigties. 
Vienu vakaru starp mūsējiem 
bija liels uzbudinājums. Viens no 
sargiem torīt brutāli uzbruka 
jaunai sievietei, acīmredzot grūt-
niecības stāvoklī, kuŗa nespēja 
tik ātri paveikt uzdoto smago 
darbu un vienkārši saļima asarās. 
Ironiski, ka viņas vīrs cīnījās kā 
mūsu leğionārs austrumu frontē, 
bet tas viņu neatsvabināja no 
ver gošanas šeit. Vairāki no mūsu 
vīriešiem tai gāja palīgā un tādēļ 
tika nosodīti strādāt bez atpūtas 
līdz vēlam vakaram. Galvenā 
vēlme visiem, lai gaidāmais bēr-
niņš no tā nebūtu cietis.

Tuvojās pavasaris, un ar katru 
dienu visiem auga cerība, ka 

Ilmārs Dambergs

Šogad februārī pēc vairāk 
nekā gadu ilgas gaidīšanas sa -
ņēmu izziņu no Latvijas Valsts 
archīva. Tā bija archīva iz  strā-
dātā informācija par mūsu 
ģimenes ciltskoku, galvenokārt 
no mātes puses, – par Janševsku 
un Cīruļu ģimenēm. No Janše v-
skiem cēlusies mana vecvec ā-
māte Aņa, bet no Cīruļiem nāk 
vecvectēvs Pēteris Cīrulis. 
Uzzināju, ka vecāmāte Ede Ko -
dols dzimusi Jaunmoku muižā 
kalpa Pēteŗa Cīruļa un dienest-
meitas Aņas, dzim. Janševskis, 
ģimenē. Par otru vecvectēvu 
Pēteri Kodolu un vectēvu Pauli 
Aleksandru Kodolu biju jau 
pirms gadiem saņēmis ziņas ar 
Alūksnes Daugavas Vanagu ap -
vienības palīdzību. Lepojos ar 
to, ka mans ciltskoks sastāv no 
latviešu zemniekiem un ka tajā 
nav atrodami vagari vai līdzīgi 
baltvācu muižniecības līdzdar-
binieki.

Tā nolemju XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku un XV 
Deju svētku apmeklēšanu sa -
vienot ar šī jaunatklātā cilts-
koka informācijas pārbaudi. 
Citiem vārdiem – pastaigāt pa 
senču pēdām. Vēra jau no sā -
kuma atsakās ceļot. Dēlu Ro -
bertu arī nevaru pierunāt. To -
mēr laimējas ar meitu Maiju un 
znotu Kailu Rideļiem (Kyle 

Atpakaļ Latvijā ... pa senču pēdām!
Riedel), kuŗi pašlaik dzīvo Flo-
ridā. Viņu Latvijas apmek lē-
jums tomēr bija ļoti īss, jo jūlija 
beigās znotam bija jābūt jaunajā 
dienestvietā Armijas Kaŗa kol-
ledža Karlailas garnizonā (Car s-
lile Barracks) Pensilvānijā, 
netālu no Harrisburgas. Raksta 
turpinājumā gan savu znotu 
saukšu par Rūdi (viņam patīk 
vārds Rudys). Pensilvānijas mā -
cību iestādi ir apmeklējuši 
vairāki pašreizējie Latvijas Bru-
ņoto spēku virsnieki, pēdējais 
no tiem bija atv. viceadmirālis 
Gaidis Zeibots, tajā laikā flotes 
kapteiņa pakāpē. Gaida  Zeibota 
fotografija, kā tā mācību gada 
labākajam ārvalstu studentam, 
atrodas pie sienas skolas ad  mini -
strātīvās nodaļas ieejas ko  ri do rā. 
Laimējas arī, ka māsīca Gita 
Muzikants ar “ieprecēto brā-
lēnu” Andreju, divarpus stun-
das rindā nostāvējuši, mums 
dabūjuši  biļetes uz Tautas deju 
sarīkojumu piektdien, 5. jūlijā, 
un uz kopkoru ģenerāl mē ģinā-
jumu sestdien, 6. jūlijā. Gita 
vēlāk stāstīja, ka viņiem priekšā 
esot bijuši 23 cilvēki, bet pa -
gājušas divarpus stundas, līdz 
tikuši pie biļešu lodziņa. Man 
pašam arī laimējās. Kādu mē -
nesi pirms Dziesmu svētkiem, 
man pajautā, vai nevēlos ieejas 
karti uz Noslēguma koncertu, 

ko ārzemju viesiem iespējams 
dabūt caur vēstniecību. Tādu 
piedāvājumu negribas laist ga -
ŗām, un es saku “jā”. Apmēram 
nedēļu pirms izlidošanas sa  ņē-
mu skaistu krāsainu ielūgumu 
no LR Ārlietu ministra uz 
pieņemšanu svētdien, 7. jūlijā, 
plkst 16.30 un uz koncertu pēc 
tās. Ielūgums adresēts Damberga 
kungam ar kundzi. Vēra nožēlo, 
ka jāpalaiž šāda iespēja gaŗām, 
bet viņas vietā gribu ielūgt 
mūsu dēla Roberta krusttēva 
sievu Minjonu Plūmi no Čikā-
gas, jo Gatis pats parasti dzied 
kopā ar vīru kori. Taču  Minjona 
un Gatis jau atrodas Latvijā, kur 
pus gadu dzīvo skaistajā Drustu 
apkārtnē. Kā paziņot Minjonai? 
Gatis Drustos pat nelieto e-pastu. 
Tomēr ar ļoti izpalīdzīgas ĀM 
darbinieces palīdzību Minjona 
ielūgumu saņem.

Nolemjam ielidot Latvijā ce -
turtdien, 4. jūlijā, un pēc Dzies-
mu svētkiem izmantot iespēju 
znotam parādīt mūsu skaisto 
Latviju. Maijai šī būs jau trešā 
vizīte. Pēc svētkiem arī radiem 
un draugiem būs vairāk laika 
pavadīt kādas dienas kopā ar 
mums.

Trešdien, 3. jūlija agrā pēcpus-
dienā dēls Roberts un Vēra ved 
mani uz lidlauku, esmu izvēlējies 
lidot uz Rīgu caur Amsterdamu. 

Lai gan šī ir diena pirms ASV 
Valsts Neatkarības dienas svi nī-
bām, lidlauks neliekas ļoti pār-
pildīts. Laipna KLM aviācijas 
sabiedrības ierēdne nokārto 
manus dokumentus, un esmu 
gatavs lidojumam. Caurlaides 
kontrole gan šoreiz bija sarež-
ģītāka neka parasti. Iztukšoju 
visas kabatas, novelku kurpes, 
noņemu  arī bikšu ādas siksnu. 
Ierēdnim saku, ka man ap 
vēderu ir naudas josta, jo vedu 
uz Latviju dolarus, tā ir brāļa un 
mana summa, ko ziedojam 
mūsu otrās pakāpes brālēna 
Imanta Ziedoņa vārdā nosauk-
tai stipendijai. Man liek paiet 
sānis, un cits ierēdnis veic  pār-
baudi. Tas laikam nebija apmie-
rināts – liek jostu vilkt ārā. 
Izvelku jostu, un tā speciāli tiek 
caurlaista rentgena aparātam. 
Kādu brīdi josta neparādās, un 
sāku mazliet nervozēt. Virs bik-
ses turēdams ar vienu roku, 
mēģinu sagrābt pārējās mantas 
un kaut kur apsēsties, uzvikt 
kurpes un apjozt bikšu siksnu. 
Naudas josta arī jāuzmana, jo 
ap mani apgrozās diezgan liela 
cilvēku burzma. Beidzot viss ir 
kārtībā, un lēnam eju uz lid-
mašīnai pieteiktiem vārtiem. 
Turpat astoņu stundu gaŗais 
nakts lidojums ir ļoti mierīgs, 
laikam pa ceļam nav neviena 

lietus mākoņa vai cita veida 
traucējumu.

Ceturtdiena, 4. jūlijs. Am  ster-
damas Shiphol lidlaukā ielidoju 
no rīta, ap septiņiem pēc vie tējā 
laikā. Izeju caur pases kontroli, 
un man ir vēl apmēram četras 
stundas,  līdz atiet Air Baltic 
firmas lidmašīna uz Rīgu. 
Nopērku holandiešu šokolādi 
kādām neparedzētām dāvani-
ņām. Tikai tagad atklāju, ka, pa 
nakti snaužot, man no pirksta  
noslīdējis Nameja gredzens. 
Pirms atstāju mājas, Vēra jau 
brīdināja, lai tik to nepazau-
dējot. No lidlauka informācijas 
centra zvanu birojam, kas kārto 
šādas lietas. Nesaprotu viņu 
sistēmu, bet pazudušās mantas 
varot pieteikt tikai pēc divām 
dienām. Bez šaubām, tad būšu 
jau Latvijā. Nu, neko nevaru 
darīt! Eju sagaidīt Maiju un 
znotu, jo viņi pēc stundas ielido 
no Atlantas. Satiekamies un 
sirsnīgi sasveicināmies, jo kādu 
laiku nebiju viņus saticis. 
Pārrunājam vēl kopējos plānus 
Latvijā, un jau laiks lēnām soļot, 
jo Air Baltic ierādīti lidostas 
attālākie vārti. Turpat divu 
stundu gaŗais lidojums uz Rīgu 
arī ļoti mierīgs, lai gan pirms 
nolaišanās mazi mākonīši 
traucē baudīt skatu uz Latviju.

(Turpinājums sekos)



LAIKS 92013. ga da  24. augusts – 30. augusts

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
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Valsts prezidents 
Andris Bērziņš 

piedalījās Latvijas polītiski re- 
p re sēto 15. salidojumā Ikšķilē 15. 
augustā. Uzrunājot salidojuma 
da  lībniekus, prezidents norādīja, 
ka polītiski represētajiem Meln -
galvju nama (pašlaik Valsts pre-
zi  denta rezidence) durvis būs at -
vērtas ne tikai 14. jūnijā, kad 
no  tiek svinīgā pieņemšana, bet 
vienmēr, lai kopīgi varētu risi -
nāt valstiski svarīgus jautājumus. 

Pēc salidojuma oficiālās daļas 
prezidents uzklausīja polītiski 
represētos un sacīja: “Jūsu vie-
doklis man šķiet izšķirīgs, lai 
atrastu to ceļu, kuŗš šobrīd ir vis-
vairāk nepieciešams Latvijai.”

***
Sirsnīga tikšanās 
Sanktpēterburgā 

Ģenerālkonsulātā Sanktpēter-
burgā notika Sanktpēterburgas 
latviešu organizāciju – Pēterbur-
gas Latviešu nacionālās kultūras 
autonomijas, biedrības „Dauga-
va” un Sanktpēterburgas Latvie-
šu biedrības pārstāvju tikšanās     
ar profesori, habilitēto zinātņu 
doktori, akadēmiķi, 11. Saeimas 
deputāti Janīnu Kursīti-Pakuli 
un Latvijas inteliģences pārstāv-
jiem.

Janīna Kursīte-Pakule

Saietā demonstrēja filmu, kas 
tapusi J. Kursītes-Pakules ekspe-
dī cijas laikā pie latviešiem Sibi ri-
jā. Pēc viedokļu apmaiņas notika 
sirsnīga latviešu sadziedāšanās.

***
Marks Pekala tiekas ar 

Latvijas dzelzceļu
ASV vēstnieks Latvijā Marks 

Pe  kala tikās ar A/S Latvijas dzelz-
ceļš prezidentu Uģi Magoni un 
citām šīs sabiedrības  amatper-
sonām, iepazinās ar uzņēmuma 
darbību, sasniegumiem un nā  -
kotnes plāniem. Tikšanās laikā 
abas puses pārrunāja sadarbību 
NATO kravu pārvadājumos uz 
Afgānistānu un no Afgānistānas.

„Es augsti novērtēju iespēju 
apmeklēt Latvijas dzelzceļu un 
iepazīties ar tā darbību. Latvijai 

ir milzīgs potenciāls kravu pār -
vadājumiem un loģistikai starp 
Eiropu un Austrumiem. Mēs at -
balstām Latvijas centienus vēl 
vai rāk attīstīt šo potenciālu, un 
Latvijas dzelzceļam  ir nozīmīga 
loma šo mērķu sasniegšanā. Šī 
vizīte ir apliecinājums tam, ka 
mēs esam stabils, mūsdienīgs un 
ārvalstīm pievilcīgs uzņēmums 
ar augstu reputāciju un ka Lat-
vijas vieta transita koridoros un 
sniegto pakalpojumu kvalitātē ir 
pievilcīga kā Austrumu, tā Rie-
tumu partneŗiem,” sacīja Marks 
Pekala.

***
Satversmes tiesa neierosina 

lietu par eiro ieviešanas 
apstrīdēšanu

Satversmes tiesa (ST) nolēmusi 
atteikt lietas ierosināšanu pēc 
biedrības „Latvija par latu” pie-
tei kuma,  kuŗā  apstrīdēta „Euro 
ieviešanas kārtības likuma” at   bil-
s tība Satversmes 1. un 2. pantam. 

„Euro ieviešanas kārtības li  -
kums” tika apstrīdēts pilnā ap  jo-
mā. Biedrības valdes priekšsēdis 
Andris Orols iepriekš pauda vie-
dokli, ka, ieviešot euro, tiks zau-
dēta Latvijas neatkarība un suve-
rēnitāte, jo Latvijai vairs nebūs 
sava monētārā instrumenta, ar 
ko rēgulēt ekonomiskos pro -     
ces us Latvijā. 

***
Rosina uzglabāt latus 

līdz 2019. gadam 
Zaļo un Zemnieku savienības 

(ZZS) frakcijas deputāti Saeimā 
ie  snieguši likumprojektu “Lat vi-
jas Republikas Nacionālās valū-
tas uzglabāšanas likums”, kas 
pa redz nodrošināt nacionālās 
valūtas - lata uzglabāšanu līdz 
2019. gada 1. janvārim.

Likumprojekts paredz, ka Lat-
vijas Banka nacionālo valūtu uz  -
glabā piecus gadus, līdz 2019.
gada 1.janvārim, un pirms 2019. 
gada 1. janvāŗa Saeima lemj, vai 
šis termiņš ir vai nav pagarināms. 
Ievērojot pašreizējo situāciju ei  -
rozonā, kā arī citu valstu rīcību,  
mums jābūt tālredzīgiem. Igau-
nija un Vācija savu nacionālo 
va  lūtu uzglabājot arī pēc eiro ie -
viešanas.

***
Latvija piedalīsies 

Atvērto durvju dienās 
Vācijas Finanču ministrijā

Latvija 24. un 25. augustā pie -
da līsies Berlīnē Vācijas valsts 
pār  valdes iestāžu rīkotajās Atvēr-
to durvju dienās. Interesentiem 
būs iespēja ielūkoties Vācijas vals ts 
pārvaldes iestāžu aizkulisēs, tik-
ties ar amatpersonām un pieda-
līties dažādos informātīvos un 
kultūras sarīkojumos. Latvijas 
stendā, kas atradīsies Vācijas Fi -
nanču ministrijas dārzā, intere-
senti varēs iepazīties ar Latviju - 
topošo eirozonas dalībvalsti. Lat-
vijas vēstniecības un Latvijas In -
vestīciju un attīstības aģentūras 
pārstāvības darbinieki stāstīs ap -
meklētājiem par Latvijas ekono-
miku, finanču situāciju un polī-
tiku, kā arī sniegs informāciju 
par tūrisma iespējām Latvijā. 
Sarīkojumā uzstāsies septiņu dā -
mu grupa no Latvijas un pazīs-
tamā Latvijas grupa Astro`n`out.

***
Latvijā straujākais ekonomikas 
pieaugums Eiropas Savienībā 
Pēc ES statistikas biroja Euro -  

s tat sniegtās informācijas, Latvi-
jas ekonomika šā gada otrajā ce -
turks  nī gada salīdzinājumā uz -
rādījusi straujāko pieaugumu no 
visām Eiropas Savienības val- 
s tīm, savukārt ceturkšņa salīdzi-
nā jumā Latvijas izaugsme bijusi 
septītā straujākā no visām bloka 
dalībvalstīm, par kuŗām pieeja-
ma informācija. Latvijas iekšze-
mes kopprodukts (IKP) otrajā 
ce  turksnī salīdzinājumā ar ie -
priek šējā gada attiecīgo laika pos -
mu palielinājiess par 4,3%. Otra 
straujākā ekonomiskā izaugsme 
gada salīdzinājumā bijusi Lietu -
vā - par 4,1%,  seko Lielbritanija 
un Igaunija ar 1,4% pieaugumu.

***
Vai Inguna Sudraba 

ienāks polītikā?
Bijušajam reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministram 
Edgaram Zalānam ir skeptiska 
at    tieksme pret bijušās valsts kon-
trolieres Ingunas Sudrabas ie -
nāk šanu polītikā. 

Inguna Sudraba

Intervijā aģentūrai LETA Za -
lāns sacīja: “Manuprāt, Sudrabai, 
ja viņa vēlas ienākt reālajā polī-
tikā, nav atlicis daudz laika. Ja 
runa ir par jaunas partijas vei-
došanu, nevis par pievienošanos 
kādai no pašreizējām partijām, 
jāsāk aktīvi rīkoties, jo laika līdz 
nākamajām Saeimas vēlēšanām 
nav atlicis daudz. Agrā rudenī 
jau nās partijas aprisēm vajadzē-
tu būt skaidrām. Ja Sudraba kā -
das partijas priekšgalā nenostā-
s ies nākamā pusotra mēneša 
laikā vai ja vismaz nebūs signāla, 
ka viņa gatavojas to darīt, būs 

ļoti maza varbūtība, ka radīsies 
par tija, kuŗu vadīs Sudraba. Taču 
nav izslēgts, ka Sudraba var ieiet 
polītikā, ja valdošajām partijām 
nebūs piemērota ministru prezi-
denta amata kandidāta. Tad par-
tijas varētu pieaicināt bijušo vals ts 
kontrolieri. Notiks arī Vals ts 
prezidenta vēlēšanas. Bet ir jautā-
jums - vai Sudraba vēlas darbo-
ties polītikā vai tikai ieņemt kādu 
no augstākajiem valsts amatiem, 
jo arī tādējādi var darīt daudz la -
ba sabiedrības interesēs. To var 
izlemt tikai Sudraba pati. Tie cil-
vēki, kas ir redzēti blakus un ap -
kārt Sudrabai, gan neradot pār-
lie cību, ka viņi mēģina veidot 
jau nu partiju,” sacīja bijušais mi -
nistrs. Pēc Zalāna domām, pa  -
gai dām teksti par to, ka briest 
Sudrabas partija, ir tikai runas, 
bet reālas darbības pazīmju nav.

***
Starptautiska archaioloģijas 

konference
Turaidas mūzejrezervāts sa -

dar bībā ar Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūtu 29. au -
 gustā rīko starptautisku zināt-
nisku konferenci “Pils. Archai o-
loģija. Mūzejs. Archaiologam Jā -
nim Graudonim - 100”.

Turaidas pils fragments

Konference tiek rīkota, gatavo-
joties Latvijas archaioloģijas un 
architektūras pieminekļa - Turai-
das pils astoņsimt gadiem, kas 
tiks svinēti 2014. gadā vienlaikus 
ar archaiologa Jāņa Graudoņa 
simtgadi.

***
Britu karaliskais mazulis 
šūposies Latvijā ražotā 

zirdziņā 
Latvijas vēstniecība Lielbrita-

nijā prinča Viljama un Kembri-
džas hercogienes Katrīnas mazu-
lim princim Džordžam uzdāvi-
nājusi Latvijā ražotu koka šūpuļ-
zirdziņu. 

Latvijas vēstniecība Apvieno-
tajā Karalistē Latvijas Finieŗa 
meitas uzņēmuma Troja  ražoto 
šūpuļzirdziņu nosūtījusi karalis-
kās atvases vecākiem. Latvijā ar 
šī modeļa zirdziņu ir izaugušas 
vairākas paaudzes. Nepilnos 60 
gados, kopš  šūpuļzirdziņš tiek 

ra  žots, tas ir priecējis bērnus vai-
rākās paaudzēs gan Latvijā, gan 
tā citu valstu ģimenēs. Dāvana ir 
simboliska, jo gan pārstāv  samē-
rā senas, videi draudzīgas ražo-
šanas tradicijas Latvijā, gan ir 
mūsu zemē labi pazīstama un 
iemīļota. 

Jaundzimušais princis Džordžs 
Aleksandrs Luiss piedzima 2013. 
gada 22. jūlijā. Jaundzimušā nāk-
šanu pasaulē sveica daudzu pa -
sau les valstu vadītāji, arī Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš.

***
Latvijas alpīnistu dāvana 

Rīgas svētkos - sasniegta viena 
no Pamira virsotnēm

No Rīgas lidostas 31. jūlijā uz 
Tadžikistānas  galvaspilsētu Du -
šan bi devās alpīnistu kluba Tra-
verss vienība, kuŗas mērķis ir 
uz   kāpt vairākās par 6000 m aug-
s tākās Pamira virsotnēs, kuŗas 
vēl neviens nekad nav sasniedzis. 
Pēc desmit dienām no Pasor cie-
mata (3500 m) tika veikti pirmie  
pirmpakāpieni. 

Alpīnistu grupa veica pirm kā-
pienu Havraz (6124 m) virsotnē. 
Tā ir pirmā ekspedīcijas sasnieg-
tā neuzkāptā Pamira virsotne. 
Sekoja gājiens uz Mai Gantman 
pāreju (5300 m) un pa Grum 
Griž mailo ledāju, lai nokļūtu 
mak si māli tuvu nākamajai ne -
uz kāptajai virsotnei. Latvijas al  -
pīnistu ekspedīcija 17. augustā 
sasniedza Pamira kalnu virsotni, 
kuŗā līdz šim neviens nebija uz -
kāpis. 5608 m augstā virsotne 
grūti sasniedzamā Jazgulemas 
kalnu grēdas rajonā tika sasnieg-
ta  plkst. 9 pēc Latvijas laika. Sa  -
skaņā ar alpīnisma tradiciju, tam, 
kuŗš uzkapj virsotnē pirmais, ir 
tiesības tai dot vārdu. Latvijas al -
pīnistu komanda Rīgas svētku 
dienā izlēmusi dot virsotnei vār-
du Rīga. Rīga ir mūsu galvas pil -
s ēta, un katrai valstij un pilsētai 
tā ir reta iespēja un goda lieta, ja 
tās vārdā ir nosaukta virsotne, 
sacīja ekspedīcijas vadītajs Oļegs 
Siļins. Rīgas virsotnē atstāta kap-
sula ar informāciju par ekspe-
dīciju un Rīgas pilsētas simboli-
ku. Virsotnē ierīkots geokešinga 
slēpnis - nākamais uzkāpējs varēs 
iegūt īpašu monētu.

***
Sāks veidot Gaismas pils 
Tautas grāmatu plauktu

Kultūras vasarnīcā Esplanāde 
2014 20. augustā ikviens bija ai -
cināts uz akcijas “Tautas grāmatu 
plaukts” atklāšanu. Akcijas vad-
motīvs bija “Īpaša grāmata īpašā 
vietā”. Tā ir iespēja dāvināt biblio-
tēkai sev nozīmīgu un īpašu grā-
matu, lai to kopā ar dāvinātāja 
ie  rakstīto vēstījumu lasītu cilvēki 
šodien un arī nākamajās paau-
dzēs.

Marks Pekala sniedz interviju
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vienu no postpadomju telpas 
paradīzēm. Mums nav vajadzējis 
piedzīvot pilsoņu kaŗu, nav vaja-
dzējis savā zemē ievest ķīniešu 
kaŗaspēku, nav vajadzējis mukt 
no spīdzināšanas. 

***
Lielie Metallurga akcionāri 
atdod savas bankrotējošā 

uzņēmuma akcijas 
19. augustā beidzās termiņš 

kreditoru kluba izvirzītajam ul ti -
mātam – Liepājas Metallurga ak -
cio  nāriem Kirovam Lipmanam, 
Sergejam Zaharjinam un Iļjam 
Segalam, ja viņi nav gatavi iegul-
dīt uzņēmumā līdzekļus, savas 
Metallurga akcijas jānodod kredi-
toriem. Lipmans paziņoja, ka ir 
ga  tavs ie     guldīt uzņēmumā līdzek-
ļus, tik līdz pārējie divi lielākie ak -
cionāri -  Zaharjins un  Segals būs 
pa  rakstī juši vienošanos par atteik-
šanos no visām viņiem piedero-
šajām LM akcijām. 

Grūtībās nonākušā  uzņēmuma 
Liepājas metallurgs (LM) akcio-
nāri Iļja Segals un Sergejs Za  ha r-
jins 19. augustā parakstīja līgu-
mus par atteikšanos no viņiem 
piederošajām LM akcijām. Viņi 
arī līdz galam saskaņoja tiesiskās 
aizsardzības plānu un papīra for-
mātā to nogādāja katram no 
kreditoru kluba pārstāvjiem.

***
Streļčenoks sola reformas KNAB

“Esmu gatavs radikāliem lē -
mu miem,”  intervijā LNT raidīju-
mā 900 sekundes sacīja Korupci-
jas no   vēršanas un apkaŗošanas 
biroja (KNAB) priekšnieks Jaro -
s lavs Streļčenoks, komentējot ie -
rosināto disciplinārlietu pret sa -
vu vietnieci Jutu Strīķi. Viņš ne -
pie krīt, ka birojam būtu nepie -
cie ša ma reorganizācija. Streļče-
noka ieskatā konflikta risināšanai 
būtu nepieciešams ne tik daudz 
mediators, cik chirurgs. “Pat 10 
gadus vecai mašīnai ik pa lai kam 
nepieciešama apkope,” sacīja 
Streļ čenoks, piebilstot, ka dažreiz 
pietiekot „ar “servisa apkopi, daž-
reiz nepieciešams detaļas nomai-
nīt”. Viņaprāt, konflikts KNAB 
vadībā ir mākslīgi veidots, lai ra -
dītu priekšstatu, ka birojā ir nesa-
skaņas starp biroja amatperso-
nām. Tā esot tikai dažu personu 
darbība, kuŗas nevēlas pieņemt 
viņu kā iestādes vadītāju.

 ***
Eksministra likstas

Naktī uz 15. augustu bijušais 
izglītības un zinātnes ministrs 
Roberts Ķīlis Āgenskalnā, ar savu 
auto Mazda 3 nogriežoties no 
Slokas ielas uz Nometņu ielu, 
nepamanīja stāvošu Volkswagen 
Bora, un notika sadursme. Poli-
cijas pārbaudē eksministra iz -
elpā konstatēja 1,34 promiles 
alkohola.Valsts policija apturē-
jusi Ķīļa autovadītāja apliecības 
derīgumu, bet viņa auto nogādāts 
policijas stāvvietā. Ķīlim uzraks-
tīti divi administrātīvā pārkā pu-
ma protokoli - viens par brauk-
šanu dzērumā, tas nosūtīts tiesai, 
otrs - par avārijas izraisīšanu. Ķī -
lis auto atgūs, kad nomaksās 
sodu par braukšanu dzērumā vai 
arī ja tiesa atzīs viņa bezvainību.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Solvita Vektere, Andra Jēkabsone, 
Ilva Freiberga, Inese un Jānis 
Atis Krūmiņi, Māris Pūlis, Ulvis 
Kravalis, Laura Druviete, Lilija 
Zobens, Ēvalds Gaspažiņš, San- 
d ra Bondarevska, Lolita Štein-
ber ga, Baiba Kalniņa, Valda Bik-
ma ne, Solveiga Slaidiņa, Andris 
Aba kuks, Inguna Grietiņa, Toms 
Zaharevskis un Ilva Krama.

***
Latvijas mākslinieki piedalās 
Kaļiņingradas starptautiskajā 

tautu kultūras festivālā 
„Miera territorija”

Kaļiņingradā notika gadskār-
tē  jais starptautiskais tautu kultū-
ras festivāls „Miera territorija”, 
ku    ŗā galvenajā programmā uz -
stājās mākslinieciskās kopas no 
Liepājas – tautasdeju ansamblis 
„Rucavietis” un postfokloras 
gru  pa „Zari”. Mazos kaļiņingra-
diešus priecēja Liepājas ceļojo-
šais leļļu teātris „Maska”, savukārt 
tautas daiļamatniecības meistari - 
audēji un pinēji - demonstrēja 
sa    vas amata prasmes, izpelnoties 
pilsētas iedzīvotāju un viesu lielu 
interesi.

***
Skolniekam no Latvijas 

augstas atzīmes
Skolnieks no Latvijas, 17 gadus 

vecais Niks Skrjabins guvis plaš-
saziņas līdzekļu ievērību. Viņš 
Lielbritanijā dzīvo trīs gadus un 
ir saņēmis vislabākās atzīmes 
starp Linnas akadēmijas beidzē-
jiem, vēstī Lynn News.

Skrjabins A līmeņa novērtē ju-
mu saņēmis eksāmenos matē-
ma tikā, vadības un polītikas zi -
nātnē, tieslietu un biznesa stu-
dijās un izvēles priekšmetā. Pēc 
labajiem vidusskolas gala rezul-
tātiem Skrjabins plāno turpināt 
mācības Kembridžas univer si-
tātē.

***
Latvija  paradīze bijušo 
padomju tautu saimē

Ukraiņu žurnālists Andrejs 
Man čuks, pieminot  22. gadadie-
 nu kopš Padomju Savienības sa -
brukuma, publicējis pārskatu par 
to, kā dzīvo un ko neatkarības ga -
dos sasniegušas katra no 15 biju-
šajām PSRS republikām. Latvija 
viņa vērtējumā ir uzskatāma par 

apgabala valsts administrācijas 
priekšsēža uzaicinājuma apmek-
lēja Poltavu un Poltavas apgabalu.

Argita Daudze

Vēstniece tikās ar Poltavas gu -
bernātoru, Poltavas apgabala do -
mes priekšsēdi, Poltavas pilsētas 
galvu un pārrunāja sadarbības 
iespējas. Soročinas gadatirgū 
Dau  dze piedalījās tā svinīgajā at -
klāšanā. Soročinas gadatirgus ir 
viena no lielākajām lauksaim-
niecības izstādēm Ukrainā.

***
Vēstnieks Pēteris Elferts aicina 

turpināt 3x3 tradiciju Īrijā
Kastlbārā, Meijo grāfistē,  at -

klāts otrais 3x3 saiets Īrijā. Uz -
runājot klātesošos, vēstnieks Pē -
teris Elferts pateicās par ieguldīto 
darbu visai Īrijas 3x3 padomei 
un pauda patiesu gandarījumu, 
ka šī tradicija tiek turpināta arī 
2013. gadā. Vēstnieks uzsvēra, ka 
visus latviešus svešumā vieno 
ko  pīgs noslēpums, proti,  valoda, 
kultūra, tradicijas u.c. Saiets ir 
lieliska vieta, kur pieredzē var 
dalīties ar citiem tautiešiem un 
iegūt papildu zināšanas. Elferts 
vēlēja veiksmi saieta organizā-
toriem un dalībniekiem.

Īrijas 3x3 padomes vārdā 
priekš sēde Sandra Bondarevska 
pateicās vēstniekam par ideju 
rīkot saietu Īrijā. Vēstnieka ini-
ciā tīva ir veiksmīgi īstenota un 
vieno tautiešus jau otro gadu. 
Bondarevska minēja  vēstnieka 
sniegto atbalstu organizātorisko 
jautājumu risināšanā un orga-
nizētāju iedrošināšanā.

Atklāšanas sarīkojumā uzstā -
jās latviešu koris eLVē un dejoja 
tautasdeju kopa “Karbunkulis”. 
Saieta vadītāji Inguna un Imants 
Mieži iestādīja ozolu, kas simbo-
lizē saieta temu par saknēm - 
tau tas, valodas, dejas, tradicijas 
saknēm.

Saiets norisinājās līdz 18. au -
gus tam. Dalībniekiem bija iespē-
ja līdzdarboties kādā no  ievirzēm 
par tādām temām kā latviešu va -
lodas vērtība pasaules kontekstā, 
savstarpējo attiecību uzlabošana 
ģimenē un bērnu audzināšana, 
latviešu tautasdejas, pirts rituāli, 
maizes cepšana u.c. 3x3 saieta 
ieviržu vadītāji ir Austris Grasis, 
Ieva Freinberga, Ansis Bogustovs, 

lē pamanīta un  starptautiski no -
vērtēta. Latvijas ekspozīcijas pa -
nā  kumi, apmeklētāju un māks -
las ekspertu interese kārtējo reizi 
apliecina, ka kultūra ir labākais 
veids, kā varam pastāstīt par mū -
su valsti un nest tās vārdu pa -
saulē.”

***
Pēteŗa Vaska mūzikālais 

ziņojums atvērtām sirdīm 
Sinfonietta Rīga piedalījās no -

zī mīgajā Šlēzvigas-Holšteinas 
mū  zikas festivālā. Orķestris uz -
stā jās divos koncertos, vienā no 
tiem soliste bija vijolniece Vineta 
Sareika. Koncertos skanēja vai-
rā ki Pēteŗa Vaska skaņdarbi, 
viens no tiem festivāla direktora 
Rolfa Beka  vadībā. Koncertus ar 
klātieni pagodināja arī kompo-
nists Pēteris Vasks, festivālā ie -
radies kopā ar orķestŗi.

Sinfonietta Rīga orķestris

Otrs koncerts ar Sinfonietta 
Rīga dalību festivāla ietvaros no -
tika Lībekas Doma baznīcā. Ko -
pā ar Šlēzvigas-Holšteinas Festi-
vāla kori tika atskaņoti divi no 
visplašāk pazīstamajiem Pēteŗa 
Vaska skaņdarbiem korim un 
or  ķestrim, - meditātīvā lūgšana 
Pater Noster un viena no iespai-
dīgākajām Dona nobis pacem va -
riācijām.

Komponists Pēteris Vasks saka: 
“Šajos skaņdarbos ir mūzikālais 
ziņojums tiem, kuŗiem sirds at -
vērta... Esmu priecīgs, ka latviešu 
mūzika skan arī citur pasaulē, 
kur tā vienmēr tiek labi uzņemta 
un saprasta.”

***
Liepājas Simfoniskajam 

orķestrim Viļņā lieli panākumi
Liepājas Simfoniskais orķestris 

(LSO) atklāja 3. Starptautisko Piano.lt 
vasaras festivālu, kas norisinājās 
Viļņas Gleznu galerijā Art Gate. 

Vairāk nekā 1000 klausītāju 
LSO atskaņojumā baudīja skais-
to, bet ļoti reti spēlēto 20. gadsim-
ta italiešu komponista Otorīno 
Respīgi majestātisko simfonisko 
poēmu “Romas svētki”. Pie Lie-
pājas Simfoniskā orķestŗa diri-
ģenta pults pirmo reizi stājās   
vā  cu diriģents Daniels Inbals. 
Pa  saules pirmatskaņojumu šis 
skaņ  darbs piedzīvoja 1929. gadā 
Kārnegi zālē Ņujorkas Filhar mo-
niskā orķestŗa un italiešu diri-
ģenta Artūro Toskanīni atska ņo-
jumā.

***
Vēstniece Ukrainā Dr. Argita 

Daudze  apmeklē Poltavu
Latvijas vēstniece Ukrainā Ar -

gita Daudze (attēlā) pēc Poltavas 

 “Tautas grāmatu plaukts” tiks 
izvietots Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas jaunās ēkas atrijā un slie-
sies piecstāvu mājas augstumā. 
Architekts Gunārs Birkerts stikla 
konstrukcijā izkārtoto grāmatu 
sienu ieplānojis par vienu no 
cent rālajiem ēkas elementiem.

Katrs iedzīvotājs ir aicināts dā -
vināt vienu sev nozīmīgu grā ma-
tu kopā ar pašrocīgi titullapā ie  -
rakstītu veltījumu vai personisku 
stāstu. Varbūt tajā ir iespiests zī -
mogs vai gadījies kafijas traips, 
atzīmēti iemīļotie citāti? Grāma -
ta pārlasīta neskaitāmas reizes, 
iegādāta par pirmo algu vai ap -
ceļojusi pasauli? Grāmatas tiks 
gai dītas Rīga 2014 kultūras vasar-
nīcā Esplanāde 2014 līdz 15. sep-
tembrim un visās Latvijas biblio-
tēkās līdz 1. novembrim. Par ap  -
liecinājumu dalībai akcijā cilvēki 
saņems grāmatzīmes, kas tapu- 
š as ar reklāmas aģentūras DDB 
Latvia un Jelgavas tipografijas 
atbalstu. “Tautas grāmatu plauk-
ta” apjoms ir pāris desmitu tūks-
tošu grāmatu, tāpēc akcijas rīko-
tāji mudina iedzīvotājus pasteig-
ties un grāmatas iesniegt lai-
kus.“Tautas grāmatu plaukts” 
būs pieejams ikvienam lasītājam, 
tiek veidota arī tīmekļa vietne, 
kuŗā akcijas dalībniekiem un 
citiem interesentiem būs iespē-
jams iepazīties ar dāvināto grā-
matu nosaukumiem, autoriem, 
tautas grāmatu lasīšanas kanonu 
un citām ar akciju saistītām ak -
tuālitātēm.

***
Latvijas ekspozīcija 
Venēcijas biennālē 

Starptautiskais kultūras ziņu 
portāls Blouin Artinfo iekļāvis 
Lat vijas ekspozīciju North by 
Nort heast („Ziemeļi-Ziemeļaust-
ru mi”) sarakstā starp piecām na -
 cionālajām ekspozīcijām Venē-
cijas biennāles Arsenāla territo-
rijā, kuŗas  noteikti ir jāredz un 
kuŗas ir ieteicams apmeklēt. Ve -
nēcijas biennāles 55. Starptautis-
kā mākslas izstāde norisināsies 
līdz  24. novembrim. Šajā izstā dē, 
kas ir viens no vērienīgāka jiem 
un nozīmīgākajiem pasau les 
māks  las notikumiem, Latviju 
pār stāv mākslinieki Kaspars Pod-
nieks un Krišs Salmanis (attēlā).

Kultūras ministre Žaneta Jaun-
zeme-Gende ir gandarīta par 
Lat vijas ekspozīcijai veltīto atzi-
nību un uzsveŗ: „Mums ir jābūt 
lepniem, ka mūsdienīgā un ļoti 
latviskā, kultūras tradicijās bal- 
s tī tā Latvijas ekspozīcija ir pasau- Īrijas latviešu koris elVē
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Raksturojot mūs-

dienu Krieviju, virs-
rakstā formulēto at -
ziņu tiecas pamatot 
Londonas avīzes The 
Daily Telegraph re -
dakcija.

Aukstā kaŗa pašā 
briedumā Krievijas un Ameri -
kas līdeŗi tikās, var teikt, vienā 
līmenī, “lai kaulētos, lemjot pa -
saules likteni”, teikts šīs britu avī-
zes ievadrakstā. Ja viens no  
abiem pēkšņi atteicās tikties ar 
otru, cilvēci pārņēma drebuļi. 
Bet Baraka Obamas lēmums at -
celt norunāto tikšanos ar Vladi-
miru Putinu nevienu īpaši ne -
satrauc, liek saprast Telegraph: 
Amerikai taču ir tik milzīgs pār-
svars pār Krieviju katrā iespēja-
mā nacionālās varenības aspek -
tā, no ekonomiskā potenciāla 
līdz militāram spēkam un kul tū-
ras ie  spaidīgumam. Maskava var 
kai  tināt Vašingtonu, sniedzot 
pat  vērumu NSA (National Secu-
rity Agency) globālās pārraudzī-
bas tīkla atmaskotājam Snoude-
nam, bet Baltā nama pretsolis 

VALSTS GAN LIELA, BET NAV LIELVALSTS
bija nosvērts un pašapzinīgs.

Samērs tagad ir cits nekā auks-
tā kaŗa laikos: Krievijas iedzī vo-
tāju skaits sarūk ar katru gadu 
“sliktas veselības, alkoholisma  
un emigrācijas” rezultātā, un līdz 
2050. gadam Krievija zaudēs 36 
miljonus cilvēku, noslīdot līdz 
107 miljoniem, - apmēram tik-
pat iedzīvotāju tad būs Ugandai, 
kuŗas platība ir tikai 2 % no  
Krie vijas territorijas. Turpretim 
ASV ar tās pašreizējiem 300 mil-
joniem iedzīvotāju stāv uz sting-
riem pamatiem. Tās ekonomi -
kas apjoms astoņkārt pārsniedz 
Krievijas ekonomiku, un Krie vi-
jas bruto kopprodukts ir tikai     
30 % no Lielbritanijas koppro-
dukta. (Iekavās piebildīšu, ka šī 
britu Apvienotā Karaliste jau sen 
nav īsta lielvalsts - F.G.)

Diezgan izteiksmīgi Obamu, 
Snoudenu un Putinu raksturo 
The New York Times spilgtākais 
slejinieks Tomass Frīdmans: viņa -
prāt tagad, kad Obama, ku  ŗam 
pakļautās NSA metodes izpaudis 
Snoudens, iecerējis reformas, lai 
novērstu cilvēku privātās sfairas 

brutālus aizskārumus, Snou de-
nam bija izdevība parādīt, ka 
viņš ir atmaskotājs, bet ne no  de-
vējs. Viņš varētu saņemties un 
stāties ASV tiesas priekšā. Taču 
viņš savāktajiem datiem ļāva iz -
plūst un bēga uz valstīm, kas ir 
„naidīgas mums un tiem pa -
šiem principiem, kuŗus viņš 
sludināja”.

Tomass Frīdmans liek saprast, 
ka Putins, lūkojot palikt pie va -
ras, balstās uz mazizglītotiem 
lau ciniekiem, kas nīst Ameriku 
un gejus... Frīdmana raksta no -
beigums manuprāt ir trāpīgs: 
“Nav jēgas tērēt vēl laiku ar viņu 
(Putinu -F.G.).Viņš mums ne  pa-
līdzēs, bet viņš nevar mums no -
pietni kaitēt. Viņš var gan nopiet-
ni kaitēt Krievijai, izvirzot lo  jā-
litāti sev augstāk par kompeten -
ci. Jebkuŗa sistēma, kas ilgstoši  
tā rīkojas, mirst.”

Arizonas pavalsts senātors un 
bijušais Obamas sāncensis cīņā 
par Balto namu Džons Makkeins 
teicis The Guardian Ņujorkas 
ko  respondentei, ka Obama, at -
sakot tikšanos ar Putinu Maska-

vā, aprobežojies ar simbolisku 
žestu. ASV prezidentam vajadzēja 
rīkoties daudz skarbāk, papla-
šinot 2012. gada “Magņicka liku-
mu”, kas tiecas sodīt tos, kuŗi 
Krie vijā pārkāpj cilvēktiesības, 
atbalstot Gruzijas vēlmi kļūt par 
NATO dalībvalsti un izvēršot 
pret raķešu sistēmas Eiropā. Pie-
šķirdams patvērumu Snoude-
nam, Putins taču “bāzis savu 
pirkstu Obamam acī”, drastiski 
izteicies senātors Makkeins.

Savulaik uz Rietumiem pārbē-
gušais padomju militārā izlūk-
dienesta (GRU) virsnieks Re -
zuns, kuŗš kā Viktors Suvorovs 
sarakstījis vairākas sensācionā -
las grāmatas (“Ledlauzis” u. c.), 
intervijā Varšavas žurnālam Do -
rezeczy spriež: “Nav ko bīties no 
Krievijas. Šī valsts nav spējīga 
pie  veikt pretinieku, kas stiprāks 
par Gruziju. Kaŗa gadījumā Krie-
vijas armija diez vai spētu pat 
šķērsot Baltkrieviju.”

Suvorovs pareģo drīzu Krie-
vijas sairumu, ko, starp citu, vei-
cināšot “etniski konflikti, reģio-
nu konkurence, alkoholisms un 

ķīniešu iespiešanās Sibirijā”.
Pēdējam jautājumam pieskaŗas 

Japānas avīze Sankei Shimbun 
rakstā “Sibirijas ķīnizācija”. Tālo 
Austrumu (Daļņevostočnij) fede-
rālajā novadā ir  tikai 6,28 miloni 
iedzīvotāju, t.i., tikai 4,44 % no 
Krievijas iedzīvotāju kopskaita, 
kaut gan šī novada platība ir 36 % 
no Krievijas territorijas. Amū ras 
upes pretējā krastā plešas Ķīnas 
Tautas Republikas Heilunczja -
nas province, kur dzīvo 40 mil-
joni cilvēku: tur vērojams darba-
spēka pārpalikums.

Pēc oficiāliem Maskavas da -
tiem, Krievijā mīt tikai 450 000 
ķīniešu, taču faktiski runa ir  vis-
maz par pieciem miljoniem. 

Amūras upes “krievu krastā” 
iekārtojušies ķīnieši, kas raujas 
līdz 15 stundām dienā, apstrādā-
jot rentēto zemi, kas pieder krie-
vu īpašniekiem. Vairāki no šiem 
ķīniešiem apprecējuši krievie -
tes. Tām ķīnieši patīk, jo viņi ir 
čakli un nedzeŗ atšķirībā no 
krievu mužikiem, teikts Tokijas 
avīzes rakstā.

Franks Gordons

Sabiedrībā polī-
tis ku uzskatu mai-
ņa nav nekas neie-
rasts. Tā, piemēram, 
Amerikas Savie no-
tajās Valstīs dzīvo-
jo šie latvieši (un ne 
tikai) ilgus gadus 

pār liecinoši balsoja par Repub - 
li kāņu partijas kandidātiem, jo 
De  mokratu partijas pārstāvis 
Franklins Rūzvelts Latviju “atde-
va” PSRS. Viss mainījās pagājušā 
gadsimta 90. gadu sākumā, kad 
Republikāņu partijas pārstāvis 
Džordžs Bušs vecākais nepiedo-
dami ilgi kavējās ar Baltijas val- 
s tu neatkarības atzīšanu (pirms 
ASV to paguva izdarīt daudzas 
pasaules valstis, tostarp Krievijas 
federācija un varbūt ne īpaši  
„pa  redzamas” valstis, tādas kā 
Ar   ģentīna un Mongolija), un 
1992. gada vēlēšanās liels skaits 
baltiešu balsoja par Dž. Buša 
sāncensi Bilu Klintonu. Tepat 
Lat vijā ļoti daudz cilvēku acu-
mirklī “aizmirsa” savu statusu 
ko  mūnistu partijā un kļuva par 
demokratijas piekritējiem.

Viedokļi var mainīties par daž-
nedažādiem jautājumiem. Pie-
mē ram, Amerikā kādreiz valdīja 
uzskats, ka tumšādaini un gaiš-
ādaini ļaudis nedrīkst precēties. 
Laika gaitā šī pat ļoti rasistiskā 
doma mainījās, tāpat kā mūsdie-
nās vairākums ASV iedzīvotāju 
atbalsta viendzimuma pāŗu tie-
sības precēties. Savukārt Latvijā 
atbalsts dažādām polītiskām par-
tijām ir gan audzis, gan krities. 
Kādreiz šķietami neuzvaramo 
partiju - Latvijas ceļš un Tautas 
partija - vairs nav, jo sabiedrības 
atbalsts tām ir zudis. Pats par 
savu izvēli vēlēšanās es nekad 

Polītiskajiem uzskatiem mainoties
ne  runāju, jo esmu žurnālists, bet 
tik daudz gan teikšu, ka partijas 
cita pēc citas mani ir pievīlušas un 
tāpēc ir bijis nepieciešams mainīt 
uzskatus un arī balsojumu.

Citādi ir tad, ja polītiskos uz -
skatus maina paši polītiķi. Rei-
zēm tas notiek automatiski. Pie-
derība pie Komūnistiskās parti-
jas nomenklātūras neatkarības 
atjaunošanas laikā nekas popu-
lārs vairs nebija. Redzamākais 
pie mērs ir kādreizējais Latvijas 
kompartijas ideoloģiskais sek re-
tārs Anatolijs Gorbunovs, kas tik 
veikli apmeta kažoku uz otru 
pusi, ka drīz pēc Latvijas neat ka-
rības atgūšanas kļuva tautā ie -
mīļots Saeimas priekšsēdis. Cil-
vēks, kuŗš okupācijas laikā Latvi-
jas Radio bija strādājis par „cen-
zoru” - Pēteris Tabūns jaunajos 
laikos parlamentā pārstāvēja iz -
teikti nacionālo Tēvzemei un Brī-
vībai partiju. Vārdu sakot, lai -
kiem mainoties, mainās arī uz -
skati.

Taču ir arī gadījumi, kad polī-
tisko uzskatu maiņa ir vismaz 
pārsteidzoša. Par kādreizējo Sa -
eimas deputātu Imantu Kalniņu 
un viņa autokratisko iekārtu 
apjūsmošanu es jau esmu raks-
tījis. Jaunākais „eksemplārs” ir 
kādreizējais Saeimas priekšsē - 
dis Jānis Straume, kas, tāpat kā      
P. Tabūns, parlamentā pārstā -
vēja tēvzemiešus. 

Šā gada 5. augustā laikrakstā 
Diena bija publicēta intervija ar 
J. Straumi, kuŗā viņam, starp 
citu, tika vaicāts par Saskaņas 
centru. Lūk, kas bijušajam spī ke-
ram par to sakāms: “Latviešiem 
ir jāsaprot, ka Saskaņas centrs ir 
vairākkārt pievilti, latviešiem ir 
jādod viņiem roka. Bet viņiem 

pašiem jāizdara mājasdarbs, lai 
tādi cilvēki kā Kabanovs tur 
nebūtu. Ja viņi to izdarīs, tad ir 
Latvijas nākotne.”

Laika un Brīvās Latvijas lasī-
tājiem Saskaņas centrs nav nekas 
nezināms, kaut vai tāpēc, ka par 
to mūsu laikrakstu polītiskajos 
komentāros rakstīts daudz un 
dikti. SC ir partija, kuŗai noslēgts 
sadarbības līgums ar Krievijas 
diktātora Putina partiju Vienotā 
Krievija, kā arī ar Ķīnas diktātoru 
kompartiju. Tieši viens no SC 
līdeŗiem – Rīgas domes priekš-
sēdis Nils Ušakovs – ar savu at -
balstu nodrošināja pietiekami 
liela skaita parakstu savākšanu, 
lai forsētu referendumu par  
valsts valodas statusa piešķirša-
nu krievu valodai. SC ir arī tā 
partija, kas iepriekšējā Saeimas 
sasaukumā ļāva darboties Vale-
rijam Kravcovam, kuŗš, kā izrā-
dījās, latviešu valodu prata mi -
nimālā līmenī (jaunajā sasau ku-
mā V. Kravcova vairs nav, taču 
nekur nezūd fakts, ka SC viņam 
vispār ir ļāvis kandidēt). J. Strau-
mes minētais Nikolajs Kaba -
novs ir cilvēks, kuŗš gan darbojas 
par Saeimas deputātu un “žur-
nālistu,” gan arī nesen apmētāja 
ar dubļiem latviešu tautas svē-
tumu – Dziesmu svētkus. Saska-
ņas centra kontā ir arī vienīgais 
cilvēks Latvijas vēsturē, kas no -
tiesāts par valsts nodevību, – 
Alfrēds Rubiks – patlaban viens 
no mūsu valsts pārstāvjiem Ei -
ropas Parlamentā.

Cerēt, ka SC attīrīsies un atbrī-
vosies no minētajām un arī ci -
tām gauži odiozām personām,      
ir veltīgi. Vēl viens SC līderis Jā -
nis Urbanovičs Kabanova izlē-
cienu saistībā ar Dziesmu svēt-

kiem atzinis par “ļoti nepatīka-
mu,” tomēr, piebildis, ka “Kaba-
novs - tā ir emocija, kas nāk no 
elektorāta”. Citiem vārdiem sa -
kot, latvieši paši ir vainīgi, ka SC 
elektorātā ir tādas “emocijas”.      
Lai vai kā, bet no kādreiz augstus 
amatus ieņēmuša tēvzemieša do -
mu, ka Saskaņas centrs ir “pie-
vilts”, es nudien nebūtu gaidījis.

Starp citu, trakāk ir ar vēl vie-
nu kādreizējo tēvzemieti An- 
dreju Požarnovu. Savulaik biju š -
ais TB/LNNK deputāts Saeimā 
šogad Rīgas domes vēlēšanās 
kandidēja... jā, no Saskaņas cen-
t ra saraksta, kuŗā viņam bija at -
vēlēta 28. vieta. Apvienotais SC/
Gods kalpot Rīgai saraksts domē 
ieguva 39 mandātus, bet, par 
nelaimi Požarnovam, SC vēlētāji 
visnotaļ naski svītro “nekrievu” 
kandidātus, un tā nu Požarnovs 
palika apaļā pēdējā vietā.

Savukārt manā dzimtenē ASV 
polītiķi reizēm uzskatus maina 
karjēras laikā, citreiz atkal pēc 
tam, kad ir aizgājuši no polītikas. 
Pirmajā katēgorijā īsts spīdek -      
lis bija 2012. gadā Republikāņu 
partijas kandidāts Mits Romnijs. 
Lai iegūtu partijas nomināciju, 
viņš bija spiests mainīt viedokli 
gandrīz visos jautājumos. Kād-
reiz Romnijs bija gubernātors 
izteikti liberālajā Masačusetā, bet 
priekšvēlēšanās lielākie aktīvisti 
ir no Republikāņu partijas ra -
dikāli konservātīvā spārna, tāpēc 
kandidātam bija jāpielāgojas. 
Daļēji jau tāpēc vien, ka bija pa -
rādījis sevi par neapšaubāmu 
cha meleonu, Mits Romnijs  vē -
lēšanās smagi zaudēja.

No aizgājušajiem polītiķiem 
savukārt ievērojams viedokļa 
mai nītājs bija kādreizējais ASV 

senātors nelaiķis Barijs Gold-
voters. Par mūsdienu Republikā-
ņu partiju, ko viņš pārstāvēja gan 
Senātā, gan arī būdams partijas 
kandidāts prezidenta amatam 
1964. gadā, viņš ir teicis šādus 
vārdus: “Konservātīvisms ir ve -
cākā filozofija pasaulē, un te es 
runāju pat par senajiem grie-
ķiem. Mūsdienās, kad kāds runā 
par radikāli labējo spārnu, es 
iedomājos tādus naudu pelnī tā-
jus avantūristus kā Pats Ro  bert-
sons un citi, kuŗi Republi kāņu 
partiju cenšas atņemt Re  publi-
kāņu partijai un no tās iz  veidot 
reliģisku organizāciju. Ja tas kād-
reiz notiks, tad partija no polī-
tikas varēs atvadīties.” 

Manuprāt, viedokļa mainīša -
na jebkuŗā jautājumā ir gluži 
pa  rasta cilvēka dzīves daļa. Kā 
redzams, viedoklis reizēm mai-
nās pozitīvā, reizēm - negātīvā 
virzienā. Taču pret to nebūtu ko 
iebilst. Doma, ka, reiz kaut ko 
pateicis, cilvēks nekad nedrīkst 
teikt neko citu, ir gaužām muļ-
ķīga. Cilvēki attīstās, cilvēki iz -
glītojas, cilvēki daudz ko vairāk 
saprot. Doma, ka autokratija ir 
labāka par demokratiju, bez šau-
bām, ir muļķīga, tāpat kā ne         
nie ku gudrāka nav pārliecība,     
ka pašreizējā veidolā Saskaņas      
centrs ir partija, kuŗai latvie -       
šiem vajadzētu “dot roku”. Taču 
Imantam Kalniņam, Jānim 
Strau  mem un Mitam Romnijam 
ir tikpat lielas tiesības mainīt 
viedokli, kā man ir tiesības teikt, 
ka viņi rīkojas muļķīgi. Tāda, 
lūk, ir viena no demokratiskas 
ie  kārtas galvenajām priekšro-
cībām.

Kārlis Streips
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VASARAS NOTIKUMSIvars Jaunrubenis
(Turpinājums no Nr. 31)

(Turpinājums sekos)

Uz lokomotīves kabīnes sāniem 
bija uzraksts Deutsche Reichsbahn 
un zem tā liels vācu ērglis ar kāš-
krustu. Gribējām uzzināt, kur un 
kad šī lokomotīve būvēta, un kat la 
priekšā atradām atbildi - me  talla 
plāksni ar uzrakstu Henschel Loko-
motivwerke, Baujahr 1944. Pie  ru -
nājām vectēvu, lai viņš mu ms atļauj 
iekāpt kabīnē. Tajā bija visādas svi-
ras un kloķi.  Pro tams, daudz neko 
no tiem mēs ne   sapratām. Kabīnē 
oda pēc krā s as, eļļas un oglēm. 
Vie nā stūrī stā  vēja lāpsta, eļļas kan-
nas un gaŗš dzelzs stienis – laikam 
ogļu ruši nāšanai. Ievēroju, ka kabī-
nes ap ak šā no tendeŗa stiepjas liela, 
res na caurule. Vectēvs paskaidroja, 
ka tā ir automatiskā ierīce ogļu 
piegādei lokomotīves krāsnij. Tik 
lielam katlam ogles ar lāpstu ir 
grūti uzpildīt, lai tās pareizi degtu 
un ražotu pilnu tvaiku. Lokomo-
tīve kopumā bija labi saglabājusies 
un tīra un izskatījās maz lietota. 
Varēja tikai minēt, kāpēc tā atrodas 
divas jūdzes no vilciena. Vec tēvs 
domāja, ka tā stūmusi vilcienu sev 
pa priekšu, jo pie muni cijas fabri-
kas nebija griežamās ierīces, kas 
varētu to apgriezt pre tējā virzienā, - 
tad atāķēta un at  ceļā notikusi kāda 
mechaniska klizma. Vai arī varbūt 
lokomotīve braukusi pēc vilciena 
un kapitu lācijas dienā mašīnisti to 

pame tuši, jo nav vairs bijušas pa -
vēles, ko ar vilcienu iesākt. Dīvaini, 
ka divus gadus pēc kaŗa beigām 
ang ļu okupācijas iestādes vēl ne -
bija paspējušas vilcienu un loko-
mo tīvi aizvest. Jāņem vērā, ka slie-
des aizstiepās  uz krievu zonu, ku -
ŗas robeža bija ļoti tuvu. Divas 
treš daļas municijas fabrikas atra-
dās robežas krievu pusē.

Pēc lokomotīves apskates atpū-
tāmies, apēdām sviestmaizes un 
devāmies uz mājām. Vectēvs vēl 
sacīja, ka tik lielu un varenu lo  ko-
motīvi varējuši būvēt tikai Vācijā, 
nezinādams, ka Amerikā tika 
būvētas vēl lielākas tvaika loko-
motīves. Kad tikām mājās, bijām 
noguruši, un tēvs prasīja, kur mēs 
tik ilgi aizkavējušies. Vectēvs iz  -
stāstīja, kur mēs bijām gājuši un 
ko redzējuši. Tēvs kādu brīdi pa -
domāja, pagriezās pret manu brāli 
un mani un teica: „Jums, abiem 
jaunskungiem, nekāda iešana un 
spēlēšanās pie šī zenītartilerijas 
vilciena nevar būt. Tā ir par daudz 
bīstama vieta. Var notikt sprā dzie-
na nelaime. Ko tad jūs darīsit? 
Ne  var zināt, kādas sprāgstvielas 
tur mētājās apkārt. Lokomotīvi 
apmeklēt jūs abi varbūt varēsit. 
Bet nekāda liela ķimerēšanās tur 
arī nevar notikt. Sāksit rāpot pa 
katla virsu un tenderi. Var kāja 

paslīdēt, krist un sevi ievainot.” 
Mani zenītartilerijas vilciens 

daudz neinteresēja, bet lokomo-
tīve gan. Tā man vairs nedeva 
mie ru. Gribējās iet un to apskatīt, 
bet skolas darbi bija pirmā vietā. 
Cik lēni gan vilkās laiks  līdz va  -
saras brīvlaikam! Bet nu tas bija 
klāt, un nu  man bija daudz laika. 
Gāju lokomotīvi apciemot vairā-
kas reizes nedēļā. Vēlējos, kaut arī 
mani draugi nāktu man līdzi, bet 
pat mans labākais draugs Indri -
ķis Kaņeps nebija ieinteresēts, 
nedz arī mans paša brālis. Tāpat   
ar pieaugušiem – nu, lokomotīve 
kā jau lokomotīve, kas tur daudz, 
ko redzēt vai brīnīties. Ja neviens 
nevēlējās man piebiedroties, gāju 
un rīkojos viens pats.

Lokomotīve kā parasti stāvēja 
klusa un mēma – laikam gaidīja 
mani. Kādu dienu iekāpu kabīnē, 
lai iepazītos ar kloķiem un svi -
rām. Sāku tās grūst un stumt, bet 
nekas nekustējās. Ievēroju, ka pie 
mašīnas sēdekļa labajā pusē liels, 
gaŗš stienis stiepjas gar katla sā  -
niem uz cilindriem. Pēc agrākiem 
novērojumiem atcerējos, ka, mašī-
nistam kustinot šo stieni, tvaiks 
gāja cilindros un lokomotīve sāka 
kustēties uz priekšu vai atpakaļ. 
Šis mechanisms tātad bija ļoti 
svarīga ierīce. Izkāpu no kabīnes 

un atgūlos zālē turpat blakus 
lokomotīvei. Paraudzījos uz sliežu 
ceļu un pamanīju, ka no loko mo-
tīves priekšgala tas slīd tā kā uz 
leju. Prātā iešāvās doma – kā būtu, 
ja izmēģinātu lokomotīvi iekusti-
nāt gaitā uz priekšu? Tomēr nevie-
nu no kloķiem un svirām nespēju 
pakustināt, tās visas droši vien bija 
ierūsējušas. Atcerējos, ka kabīnē   
ir eļļas kannas. Kā būtu, ja es klo-
ķus un sviras kārtīgi ieeļļotu? Var-
būt tad varētu iekustināt šo milze-
ni. Laiks bija doties uz mājām. 
Kad tēvs mani ieraudzīja, viņš pa -
skatījās uz mani un noteica: „Lai-
kam biji aizgājis pie lokomotīves. 
Tu esi sācis iet diezgan bieži. Ska-
ties, ka tev nenotiek kāda ne   lai -
me.” Tad vectēvs ierunājās: „Ko nu, 
Kārli, tu pārmet puikam! Vai tad 
nav labāk, ka puika ko redz  un ie  -
vēro no mašīnērijas, nekā dzenā 
bumbiņu ar citiem pui kām vai 
skraida apkārt ar neno teiktiem un 
draiskulīgiem sku ķiem?”

 Pēc daudziem apmeklējumiem 
kādu dienu sāku domāt, ka ir 
pienācis laiks ieeļļot kabīnes klo-
ķus un sviras. Kannās eļļa bija 
diez gan laba, un es zināju, ka eļļai 
labi jānosēžas uz metalla, lai ierī-
ces varētu sākt vieglāk kustēties. 
To biju mācījies jau no agrākiem 
laikiem dzimtenē, kad vectēvs 

eļļoja savu dampi un kuļmašīnu. 
Kā vienmēr, lokomotīve stāvēja 
klusa un pat drusku atbaidoša. Es 
viņu sāku saukt par savu loko mo-
tīvi. Apkārtnē nebija neviena cil-
vēka, un viss bija kluss un mie rīgs. 
Smaržoja zāle, ziedēja lauku puķes 
un āboliņš, un putni prie cīgi čivi-
nāja. Es varēju darboties  ar eļļoša-
nu mierīgi. Tomēr viena lieta mani 
satrauca. Kādu ceturt daļjūdzi aiz 
lokomotīves sliedes šķērsoja mazs 
lauku ceļš. Dažreiz pa to darbdienās 
uz apmācībām braukāja angļu ar -
mijas tankisti. Ja viņi mani at  ras tu 
lokomotīvē, ko tad?

 Reiz darbdienā, pa šo ceļu ejot, 
izdzirdu lielu motoru troksni un 
kāpurķēžu žvadzēšanu. Pa ceļu 
brauca seši jauni, spīdīgi tanki. 
Paslēpties vairs nevarēju, jo šeit 
nebija ne koku, ne krūmu. Pēdē-
jais tanks pēkšņi samazināja gaitu 
un apstājās netālu no manis. No 
tanka izkāpa trīs kareivji ar mel-
nām beretēm galvā. Viens aizgāja 
aizmugurē pie tanka motora, bet 
divi pienāca man tuvāk, un tas, 
kam bija seržanta pakāpe, man 
uzsauca: Hello, deutscher Junge!  Es 
atbildēju: Nicht deutscher. Lat vian 
from Camp Waldersee. Ser žants ie -
saucās: Oh, Latvian camp! The camp 
with pretty girls and women! 

Pēc nesenām pusdienām ar mū -
 su znota māti, anglieti, kas bija 
ieradusies Latvijā, lai apciemotu 
dēlu un mazbērnus, Rahele p a -
me ta savu pensionētas skolotājas 
vērīgo skatu uz Vērmanīša resto-
rāna visām pusēm un konstatēja, 
ka visi ēdēji pieder baltajai rasei. 
Patiesi, jebkuŗam Rīgas viesim     
no jebkādas Rietumeiropas liel - 
pil sētas, šai gadījumā Londonas, 
mūsu Rīga reizēm var likties ra  -
siski, globālizācijas laikmetam ne -
atbilstoši nenormāla.

Skandinavijas īpaši tolerantās 
labklājības valstis mēdzām uzlū-
kot par etniski un rasiski stipri 
viengabalainām, līdz pirms pāris 
gadiem pasauli pāršalca vēsts par 
trakā norvēģu rasista Breivīka pa -
strādāto masu slepkavību Oslo un 
tai tuvā salā. Tagad no populārās, 
1954. gadā dzimušās somu rakst-
nieces Anjas Snellmanes romāna 
Balkonu dievi dabūjam zināt, ka 
Helsinkos izveidojusies skaitliski 
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Ne visi vairs balti
Anja Snellmane, Balkonu dievi, romāns, no somu valodas tulkojusi Zane Balode, apgāds „Mansards”, 2013. g., 264 lpp.

vērā ņemama islāma ticībai pie de-
rīga somāliešu kopiena. Pat So mija 
tātad ne tuvu vairs nav tikai balto 
cilvēku zeme! Romāna darbība 
risinās 2008. gadā, bet pirmpub-
licējumu somu valodā grāmata 
pie redzējusi 2010. gadā.

Romāna nolūks ir parādīt mu -
sul maņu pasaules skatījuma un 
vērtību apziņas totālo nesaderību 
ar nomināli kristīgās, bet patie -
sībā sekulārizētās pārējās somu 
sabiedrības uzvedības normām 
un lietu skatījumu. Grāmatai ir it 
kā divas tematiskās līnijas. Gal-
venā izzīmē neatrisināmo kon-
flik tu, kādā nonāk somāliešu pus-
audze, kuŗu autoritārs ģimenes 
tēvs par katru cenu cenšas uzau-
dzināt stingrajā un brīvību iero be-
žojošajā islāma garā, bet somu 
sko la un visa somiskā apkārtne 
vedina uz atraisītāku, nesažņau g - 
 tu skatu uz dzīvi. Rakstnieces Snell-
 manes pieejas labums ir tāds, ka 
viņa islāma un somu vērtības ne  -
grupē pēc pareizs - nepareizs jeb 
balts - melns katēgorijām, bet at  -
zīst, ka vienas puses skatā uz otru  
ir prāva tiesa patiesības. Tā, lūk, 
islāmisti skata izkurtējušos Rie-
tumus: 

Mūsdienu pasaulē... Rietum val-
s tu jaunieši ir apmaldījušies, viņi 
pūst... Viņi vairs nesajūt garšas un 
smaržas. Nepazīst virzienus. Tie 
ne  rod atpūtu un nepazīst modrī -
bu. Pārmērīgas vārda brīvības, 
rīcības brīvības un izvēles brīvības 
rezultātā jaunieši ir kļuvuši ļen -
gani un nejūtīgi. Neremdināmi un 
lecīgi šopinga roboti. Atteikšanās, 
atturēšanās un pierimšana Rietu-
mu jauniešiem ir sveši jēdzieni. 
Tāpat kā garīgums, cīnīšanās vai 

pieticība. (42.lpp.)
 Tie šo rindu lasītāji, kas bērnī -

bu vai jaunību savās mītnes zemēs 
pavadīja īpaši pirmajos gadu des-
mitos pēc savu vecāku ieceļošanas 
tur, droši vien atcerēsies spriedzi, 
kādai viņi bija pakļauti, balansējot 
starp vecāku prasībām (tev mājās 
jārunā latviski, tev jāizaug par lat-
vieti, tev jāiet latviešu sestdienas 
skolā) un apkārtējās vides centie-
niem ieasimilēt viņus vietējā tautā. 
Tomēr šī spriedze nevarēja būt ne 
tuvu tik krasa, cik tā ir somāliešu 
ģimenē mūsu aplūkojamā grā-
matā, jo Otrā pasaules kaŗa lat-
viešu bēgļiem uz svešajām zemēm 
neatnāca līdzi ne atšķirīga reliģija, 
nedz arī gluži fanātiska pretestība 
pret jaunās vides vērtībām. An- 
š lavs Eglītis savu „neierasto Ame-
riku” vēroja ar smaidu un hu -
moru, nevis ar naidu.

Nonākam pie romāna otras te -
matiskās līnijas, kas ir islāma kā 
vienīgās patiesās reliģijas izple ša-
nās un izplatīšanas tieksme. Is  lā-
ma ticībā jau konvertējusies jau -
na somiete lūko formulēt nupat 
dibinātās kustības nolūkus, kas 
pirmajā brīdī varētu šķist itin 
pieņemami:

Mūsu mērķis ir... attīrīties no aiz-
spriedumiem un citām gara nas-
tām un atdarīt savus prātus tole-
rancei.

Mēs – grupas dibinātājas – va -
ram jaunajiem dalībniekiem mā -
cīt, cik ļoti bagātina ieiešana citā 
kultūrā un ticībā, citādāka dzī-
vesveida skatīšana... (60.)

 Bet jau nākamie teikumi atklāj, 
kā mēdz sacīt, kur tas suns aprakts 
un kāds ir vēstījuma kodols:

 Mēs vēlamies pierādīt, ka Islāms 

ir spēka avots, nevis drauds, har-
monija, nevis vardarbība. Esam 
nodomājušas piedāvāt visiem... 
dalībniekiem universālu un pa  - 
dzi ļinātu saskarsmi ar islāmu kā   
ar ticību, kultūru un ikdienas dzī-
ves sastāvdaļu. 

 Te taču iezīmējas pavisam jauns 
sabiedrības attīstības modelis. 
Līdz pat pirmajiem gadu desmi-
tiem pēc Otrā pasaules kaŗa pa  -
mattautas jaunās pasaules un citās 
ieceļotāju zemēs centās ieceļotājus 
asimilēt. Emigrācijai, imigrācijai, 
bēgļu un viesstrādnieku kustībai 
pieņemoties spēkā, pamattautas 
redzēja, ka ar asimilāciju necik ne -
veicas, tāpēc vārdu „asimilācija” 
aizstāja mazāk prasīgais „integ-
rācija”. Kad pat ar integrāciju īpaši 
labi negāja, tika darināts vārds 
„multikultūrālisms”, kas ļāva kat-
rai sabiedrības grupai dzīvot pa 
savai vīzei, ja vien tās cita citai ne -
deva pa galvu. Tagad karuselis 
lie  kas apmetis pilnu loku un esam 
atgriezušies pie sākotnējiem asi-
milēšanas centieniem, tikai šoreiz 
asimilētgribētāji drīzāk ir iebrau-
kušie „viesi”, ne liberāli domājošie 
mājastēvi.

Anjas Snellmanes romānu gri-
bas ieteikt izlasīt ikvienam latvie -
šu tautības bibliofilam, jo spilgti 
parādītā problēmatika cieši sa   ka-
ŗas ar mūsu pašu dzīvi un ar mūsu 
tautas un valsts nākotnes izre-
dzēm. Šā laika Latvijā nav reliģijā 
un rasē balstītas spriedzes, tomēr 
tāda ir etniskajā jomā, atseviš -
ķām krievu aprindām, galu galā 
tikai „viesiem” mūsu zemē, vēlo-
ties mūs, „mājastēvus”, pārkrie-
vināt. Ekstrēms piemērs bija pēr-
nā gada referendums par valsts 

valodu, kur kāda ceturtā daļa Lat-
vijas pilsoņu izteica vēlēšanos, lai 
krievu valoda tiktu ieviesta kā otra 
valsts valoda. Kaut balsotāji par 
krievu valodu formāli visi bija 
Latvijas pilsoņi, garā viņi taču drī-
zāk līdzinājās tādiem ienācējiem, 
kādi, pēc Snellmanes liecības, ir 
Somijas somāļi.

 No Dieva puses, autorei ne -
drīkst piedēvēt rasistisku orientā-
ciju. Nekur viņa nepauž domu, ka 
no viņas pretstatītajām grupām, 
somu tautas un somāļu kopienas, 
viena būtu principiāli un būtiski 
labāka par otru. Viņa tikai cenšas 
parādīt, ka ir tāda lieta kā sav-
starpēja nesaderība. Viņa nostājas 
pret multikultūrālismu, parādot, 
kurp tas noved. Vai tad cēlā doma, 
ka Dieva priekšā visi cilvēki ir vie-
nādi, izslēdz domu, ka daži no vi -
ņiem ar dažiem citiem ne visai ērti 
un draudzīgi spēj sadzīvot kopā?

 Kā saprast romāna nosauku -
mu Balkonu dievi? – „Varones”, 
so   māļu  meitenes Anīsas Mūmi-
nas tēvs Mahmads strādā par 
dzīvojamo namu balkonu stik lo-
tāju, tātad ir sava veida balkonu 
„dievs”. (20.) „Viņš itin visur stāv 
sardzē.” (107.) Izvērstāka, tomēr 
reizē mazliet poētiski mistiska 
atslēga uz rakstnieces domu gaitu 
lasāma īsajā iedaļā „Dievi vēro 
cilvēku balkonus”(115.-117.) Anī-
s as totālā atdeve islāmam izpau -
žas kādā viņas apziņas plūsmas 
rindkopā, kas beidzas ar teikumu: 
„Balkons ir pilnīgi lieka laicīgo 
greznekļu paplāte – ja vien uz tā 
netiek uzstādīta acs, kas veŗas uz 
Meku.” (172.)

 
Eduards Silkalns
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23. augusta Molotova-Riben-
tropa vai, kā vēsturnieku aprin-
dās to precīzāk sauc, Hitlera-
Staļina, pakta sekas nav „tikai” 
Otrais pasaules kaŗš ar trīs oku-
pācijām un divām lielām de -
por tācijām. Jā, pakta izraisītais 
kaŗš Latvijai ir it kā beidzies. 
Bet nozīmīgs ir tieši šis „it kā”. 
Sarkanbrūnajam mērim ir me -
tastazes. Joprojām. 

Kādas valsts okupācija sastāv 
no divām okupācijām – militārās 
un civīlās. Militārā ir sveša kaŗa-
spēka ienākšana, lai likvidētu or -
ganizētu bruņotas pretestības ie -
spēju. Civīlā okupācija ir preti -
nieka pārvaldes sistēmas ievie ša-
na, lai attiecīgo zemi un tautu 
mērķtiecīgi un sistēmatiski re- 
p resētu un ekspluatētu. Kaŗaspēks 
ir tikai ārējais instruments, kas 
iekaŗo un notur attiecīgo territo-
riju, bet polītiku nosaka civīloku-
pācijas struktūras, un primāro 
labumu gūst tās iesūtītie kolo-
nisti. 

1994. gadā Latviju atstāja Krie-
vijas (bijušās PSRS) militārais 
ka   ŗaspēks. Vai Hitlera-Staļina 
pakta darbība beidzās? Nē, jo 
tam bija „cena” - 1994.gada 30. 
ap  rīļa „Līgums par Krievijas Fe  -
derācijas Bruņoto spēku izveša-
nas no Latvijas Republikas terri-
torijas nosacījumiem, termi -
ņiem un kārtību un to tiesisko 
stāvokli izvešanas laikā”, kuŗa 

METASTAZES

„ne  atņemama sastāvdaļa ir  
Latvijas Republikas Valdības un 
Krievijas Federācijas Valdības 
Vienošanās par Latvijas Republi-
kas territorijā dzīvojošo Krievi -
jas Federācijas militāro pensio-
nāru un viņu ģimenes locekļu 
sociālo aizsardzību.” Latvijā tai 
laikā bija 22 320 Krievijas mili-
tārie pensionāri, kā arī režīma 
mērķtiecīgi iepludinātie 902 000 
migranti. Lai arī krizes izraisītā 
ekonomiskā migrācija demogra-
fisko situāciju ir nedaudz mai-
nījusi, pamatfakts paliek - Latvija 
ir divu kopienu sabiedrība, kuŗu 

intereses, vērtības un kultūra ir 
atšķirīgas, valstij būtiskos jautā-
jumos pat pretējas. 

Pēc Atmodas sabiedrībā val-
dīja vārdos neizteikta cerība, ka 
situācija „kaut kā dabiski nor -
mā lizēsies”. Bet repatriācijas pro-
grammas nebija iedarbīgas. Lai 
gan jautājumu vajadzēja atrisināt 
saskaņā ar starptautiskajām tie -
sī bām, to veica pēc lielvalstu in -
teresēm: mums uzspieda civīl -
oku  pantu integrāciju. Latviešu 
polītiķi gadiem mānīja sevi un 
sabiedrību, ka latviešu valodas 
prasme vien atrisinās divkopie-

nu sabiedrības problēmu. Pilso-
nības iegūšana bija un ir visnotaļ 
formāla, tā negarantē pilsonības 
būtiskāko sastāvdaļu – lojālitāti. 

Krievijas pierobežas zemēs 
īste nota S. Karaganova doktrīna. 
(Karaganovs ir ilggadējs Krievi-
jas Federācijas ārpolītikas eks-
perts, V. Putina padomnieks ār -
po  lītikas jautājumos.) Karaga-
novs vēstī: „Krievijas ārpolītikas 
koncepcijas pamatā attiecībās ar 
krieviski runājošajiem iedzīvo-
tājiem vajadzētu būt cilvēktie-
sību aizsardzības un bijušajās 
PSRS republikās esošo mazā-
kum tautību tiesību aizstāvības 
koncepcijai. (..) krieviski runā jo-
šie iedzīvotāji – ... ir varens Krie-
vijas aktīvs...  jāpaveic viss iespē-
jamais, lai krieviski runājošos 
iedzīvotājus reģionos atstātu. Ne 
tikai tāpēc, ka mēs nevaram at -
ļauties milzīgus bēgļu pūļus, bet 
arī tāpēc, ka mums vajag atstāt 
ietekmes sviras tālejošai per- 
s pektīvai.” (Izcēlums mūsu. – Red.)  
“Rēķinoties ar ekonomisko iz  -
de vīgumu, Krievijai  nekavējoties 
jāuzsāk plaša investīciju ekspan-
sija, izmantojot milzīgos parā-
dus, kuŗos ir iestigusi lielākā da -
ļa republiku. Jāpērk uzņēmumi 
un tie jāpārņem savā pārvaldī ša-
nā, tādējādi  sev nodrošinot spē-
cīgu ekonomisku un polītisku 
anklāvu, kas kļūs par pamatu 
mū  su polītiskajai ietekmei, kriev-
valodīgo iedzīvotāju interešu aiz-

Molotova-Ribentropa akta parakstīšana 1939. gada 23. augustā

stāvību ieskaitot.”
Neveiksmīgās integrācijas se -

kas un Krievijas specdienestu 
darbība uzskatāmi izpaudās vals ts 
valodas referendumā, 273 347 
„Latvijas pilsoņiem” faktiski bal-
so jot pret vienu no Satversmes 
pamatvērtībām – pret latviešu 
valodu kā valsts valodu. Tā bija 
Latvijas valsts nepārprotama 
zaimošana. 

Kāds t.s. Nepilsoņu kongresa 
aktīvists vēstīja: „Mūsdienu Lat-
vijas krievu kopiena izveidojās, 
tikai  pateicoties 1940. gada no -
tikumiem. Tāpēc būtu ļoti at -
bilstoši, ja 17. jūnijs kļūtu par 
svētku dienu kaut vai vienai 
valsts daļai… Vajag skaidri sa- 
prast, ka šis kopums, kuŗā mums 
ir tik ērti dzīvot, izveidojās tikai 
pēc 1940. gada notikumiem. 
Tieši tikpat pareizi būtu, ja kaut 
kur Ķengaragā vai Purvciemā 
uzstādītu pieminekli Okupan-
tam – jautram sarkanarmietim, 
kas sēdētu uz tanka un nekādi 
netraucētu daudzos represētos...” 

Ņirgāšanās par Latviju tur pi-
nās. Biznesmenis A. Holostovs 
Pierīgā izveidojis ekociematu 
Blagodatj, kuŗā īpašumi nosau k ti: 
Putinka, Medvedevka, OBAMA 
village un СССР. V.Žirinovskis 
cer iepirkt tur īpašumu un no -
saukt to savā vārdā.

Vai ir vēl jautājumi par meta- 
s tazēm?

Guntis Kalme

15. augustā notika Valsts ie -
ņēmumu dienesta (VID) jaunās 
ēkas spāŗu svētki, bet vēl pirms 
tam, nedēļas sākumā, tapa zi -
nāms, ka Korupcijas novērša-
nas un apkaŗošanas birojs 
(KNAB) aizturējis bijušo VID 
vadītāju Nelliju Jezdakovu. 

Pirmais ir it kā priecīgs noti-
kums, tomēr neskaidrību un      
ēnu ap šīs ēkas būvniecību, tās 
izmaksām un projektā iesaistī-
tajiem joprojām netrūkst. Īsi sa -
kot, šķiet vismaz savādi, ka die -
nests, kas uzrauga, kā tiek mak-
sāti nodokļi, un savā ziņā ir valsts 
galvenais „finanču uzraugs un 
iekasētājs”, izmantos ēku, kuŗas 
celtniecības gaitā atklājusies gan 
finanču nelietderīga izmanto-
šana, gan šaubas par zemes īpaš-
nieku godaprātu. Savukārt bi -
jusī VID ģenerāldirektore (pēc 
oficiāli gan neapstiprinātas in -
for mācijas) ir saistīta ar kāda or -
ganizēta grupējuma fiktīviem 
darījumiem, lai valstij  izkrāptu  
pievienotās vērtības (PVN) no -
dokļa atmaksu.

Protams, satriecoši, ka perso-
na, kas bijusi VID ģenerāl di -
rektore kopš 2010. gada marta 
un citos amatos strādājusi VID 
jau kopš 1993. gada, kad šī ins ti-
tūcija tika dibināta, izrādās, ir 
noziedzīgu darbību veicēja, tur-
k lāt nozarē, ko pati vadījusi. Jā -
piebilst, ka šogad jūnija beigās 
Jezdakova iesniedza lūgumu at -
brīvot viņu no VID ģenerāl di-
rektores amata pēc pašas vēlē-
šanās. Jau jūlijā viņa kļuva par 
VID ģenerāldirektora ārštata pa -
domnieci. Viņas pienākumos 
bija gan līdzdarboties attīstības 

Valsts met ēnu uz sevi
plānošanas dokumentu, infor-
mātīvo ziņojumu un normatīvo 
aktu projektu izstrādē, gan pār-
stāvēt VID Saeimas komisiju, 
Mi  nistru kabineta, ministriju, 
starpinstitūciju un starptautisko 
komiteju un darba grupu darbā, 
sanāksmēs, sēdēs, apspriedēs un 
komisijās. Tomēr katrs Latvijas 
nodokļu maksātājs var sevi mie-
rināt, ka Jezdakovas pretliku-
mīgā darbība ir atklāta.

Toties stāsts par to, kā un uz 
kādas zemes top ēka, kas tiks 
iznomāta VID vajadzībām, ir 
gaŗš un met kārtējo ēnu uz valsts 
izpratni par ētiku un godaprātu. 
Velti meklēt vainīgos citās, Lat-
vijai nedraudzīgās zemēs, kār-
tējo reizi valsts pati ar savu 
rīcību met ēnu uz sevi un ma -
zina ticību sev.

Tātad pašlaik notiek ēku kom-
p leksa celtniecība Rīgā un ir pa -
redzēts, ka tajā strādās aptuveni 
2500 VID darbinieku, kuŗi līdz 
šim strādājuši 14 dažādās vie -     
tās galvaspilsētā. Savulaik, 2007. 
gadā, Valsts kontrole revīzijā no -
rādīja, ka jau konceptuālais lē -
mums, Ministru kabinetam at -
balstot jauna ēku kompleksa 
būvniecību, nevis rīkojot atklātu 
konkursu par telpu nomu, tika 
pamatots ar vispārīgiem pieņē-
mumiem par piedāvāto risinā-
jumu priekšrocībām un trūku-
miem. Valsts kontrole atklāja arī 
citas apšaubāmas lietas: projekta 
īstenotājs ir VAS “Valsts nekus-
tamie īpašumi” (VNĪ), bet no  -
slēg tajā nomas priekšlīgumā iz -
mantotie nomas maksas aprē-
ķinu nosacījumi neatbilst kon-
kursā par privātā partneŗa pie-

saisti iesniegtajam piedāvāju-
mam. Tāpēc paredzamajā no -
mas periodā veidosies nomas 
maksas sadārdzinājums. Tāpat 
arī VNĪ ir uzņēmusies neizde-
vīgas saistības, kuŗu pārtrauk-
šanas gadījumā pret VNĪ var 
tikt vērsta prasība par zaudēju-
mu, tostarp negūtās peļņas 
atlīdzināšanu. 

Vārdu sakot, līgumi ir noslēgti, 
un tos lauzt valstij būs ļoti 
neizdevīgi. Tiesa gan, pēc Valsts 
kontroles revīzijas ziņojuma šā -
di tādi grozījumi ir panākti – 
mainīta nomas maksas aprēķi-
nāšanas kārtība, kas saskaņā ar 
VNĪ aplēsēm ļaus nomas maksu 
par VID lietotajām telpām sa -
mazināt par 800 tūkstošiem eiro 
(562 tūkstoši latu) gadā. Pašlaik 
dzirdams, ka nomas maksa jau-
najam ēku kompleksam vismaz 
divkārt pārsniegs to summu, 
ko VID pašlaik gadā tērē visu 
to telpu nomai, kuŗās strādā 
VID darbinieki, bet tas esot tikai 
normāli, jo VID  telpām esot va -
ja  dzīgs nevis parasts, bet speciāls 
biroja aprīkojums,  jo šīs iestādes 
pārziņā esot arī ierobežotas pie-
ejas informācija, ko neglabā 
papīru kaudzītē uz galda. Lai kā 
tur būtu ar nomas maksu, līdz 
šim diemžēl  nav radusies pār-
lie cība, ka viss noticis valstij 
vis izdevīgākajā veidā. Vēl nepa-
tīkamāks, varētu pat teikt, ar 
kriminālu piegaršu, ir stāsts 
par zemi, uz kuŗas ēkas tiek 
būvētas. 

Jau pieminētajā 2007. gadā 
VNĪ, kas ir atbildīgs par VID 
ēkas būvniecību, lūdza KNAB, 
Satversmes aizsardzības biroju 

un prokurātūru izvērtēt plā -     
noto darījumu un tajā iesaistītās 
personas. Izsludinātajā kon -
kursā par tiesībām kopā ar val- 
sti veidot kapitālsabiedrību, kas 
būvētu VID administrātīvo ēku, 
uzvarēja bijušā Rīgas pilsētas    
galvas  Gundara Bojāra vadītais 
uzņēmums “Mežaparks SPV”. 
Pēc publiski izskanējušās infor-
mācijas šī firma ir vai ir bijusi 
sais tīta ar krievu miljardieri Vik-
toru Vekseļbergu. Ar valsti kopī-
gajā uzņēmumā Bojāra vadītā 
firma plānoja ieguldīt trīs hekta-
rus zemes Mežaparkā, kas ir daļa 
no firmai kopumā piederoša -
jiem 25 hektariem šajā territo-
rijā. Jāatgādina, ka šo zemi “Me  -
žaparks SPV” nopirka par 30 mil-
 joniem latu no augstas VID 

amat  personas Vladimira Vaške-
viča šķirtās sievas Ināras Vilk-
astes, ar kuŗu bijušais muitnieks 
joprojām dzīvo kopā. Ināra Vilk-
aste ir latviešu uzņēmēja, ko Rī -
gas apgabaltiesa atzina par vai-
nīgu kukuļdošanā tā dēvētā Rī -
gas domes amatpersonu lietā      
un nolēma viņai piemērot nau-
das sodu 200 minimālo mēneš-
algu jeb 40 000 latu apmērā. 
Vilk aste tiesas lēmumu neatzīst 
un ir to pārsūdzējusi. Savukārt 
Vladimirs Vaškevičs pašlaik ir 
apsūdzēts par kukuļdošanu un 
citiem noziegumiem. Turklāt – 
pēc visai mīklainās „pazušanas” 
no Latvijas valsts viņš vēl nav 
„atradies”, jo ārstējoties Aus- 
t rijā...

Sallija Benfelde

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

Lasiet tīmeklī!
ASV latviešu 

laikrakstu
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Draugi un paziņas, pat ģimene 
man jautā: “Kā tu nolēmi braukt 
uz Sibiriju? Kāpēc?”

Tagad, kad esmu atgriezusies, ir 
skaidrs, ka tam gluži vienkārši bija 
lemts notikt.

Par kinorežisores dokumentā-
listes Dzintras Gekas vadīto no   di -
binājumu “Fonds Sibirijas bērni”, 
dzirdējis gandrīz ikviens Latvijā 
un mūsu tautiešu vidū ārpus Lat-
vijas,. Tēlaini izsakoties, fonds no -
darbojas ar mūsu tautas vēsturis-
kās atmiņas saglabāšanu par lai -  
ka posmu no XX gs. 30. gadiem 
līdz padomju varas sabrukumam 
80. - 90. gadu mijā. Praktiski tas 
nozīmē vairākus darbības virzie-
nus. Fonds rīko ekspedīcijas uz 
iz   sū   tīto latviešu nometinājumu 
vietām ar pašu “Sibirijas bērnu” 
vai izsūtīto tuvu ģimenes locekļu 
piedalīšanos un uzņem filmas par 
izsūtīto likteņgaitām. Atceres vie-
tās un mūzejos tiek liktas piemi-
ņas plāksnes izsūtītajiem un bojā 
gājušajiem Latvijas valsts piede rī-
gajiem. Šogad Dzintra Geka ar 
sa   vu filmēšanas grupu turpina 
ma   teriāla filmēšanu dokumen-
tālajai filmai “Kur palika tēvi?”.

Fonds katru gadu rīko vairākus 
izsūtīto atceres pasākumus 13. un 
14. jūnijā, kā arī 25. martā. 14. 
jūnijā tiek organizēta konference 
Okupācijas mūzejā, kas veltīta uz 
Sibiriju izsūtītajiem Latvijas bēr-
niem, Sv. Jāņa baznīcā notiek kon-
certs “Aizvestajiem”, kuŗā tradi-
cionāli piedalās Latvijas Radio 
ko   ris, kā arī tiek rīkotas fotogra -
fiju un bērnu zīmējumu izstādes.

Turklāt ar fonda gādību tiek iz -
dotas grāmatas “Sibirijas bērni”I 
un II daļa latviešu un angļu valo-
dā. Patlaban grāmata tiek tulkota, 
lai to izdotu arī krievu valodā.

Fondu tradicionāli atbalsta Lat-
vijas valsts institūcijas, pašvaldības, 
sabiedriskās un reliģiskās organi-
zācijas, kā arī privāti ziedotāji. 
Šogad Amerikas latviešu apvie nī-
ba arī sākusi sadarbību ar Sibi ri -
jas bērnu fondu.

Genocīdam, kas tika vērsts pret 
latviešiem un citām bijušajā Pa -
domju Savienībā dzīvojošām tau-
tām, apmēru ziņā var pielīdzināt 
tikai holokaustu. Bet atcerēsi -
mies, ka mūsu “holokausts” ilga 
vismaz 25 gadus - no 30. gadu 
sākuma līdz Staļina nāvei 1953. 
ga  dā - un prasīja miljoniem nevai-
 nī gu upuŗu dzīvību, uz ilgiem lai-
kiem iedragājot un vēl šodien 
po stot cil vēku domāšanu, pašcie-
ņu un sav starpējās attiecības. 
Krievija vēl jo  projām šos faktus 
cenšas no  klu sēt un oficiāli par to 
izvairās runāt, pat to pieminēt. 
Piemiņas vietas un pieminekļi 
“sarkanā terrora” upuŗiem valsts 
mērogā tika uz celti tikai Borisa 
Jeļcina preziden tūras gados. Kopš 
tā laika - klu sums. Atceres vietas 
pamazām aiz aug ar zāli, un liekas, 
vara cer, ka “aizaugs” arī cilvēku 
atmiņa. Vienīgā cerība paliek uz 
cilvē kiem, kam sirdsapziņa dzīva 
un prāts drošs,  - uz mums pašiem. 
Tā ir misija, ko veic “Fonds Si  bi-
rijas bērni”, cīnoties ar neiz bē ga-
majām naudas grūtībām, ar neiz-
pratni: “Kāpēc tas viss jāceļ augšā -  
tas taču sāpīgi.”

Te jāsaka: “Latvieši, kuŗš par to 

Taira Zoldnere Sibirijas skarbais skaistums
“Sibirijas bērnu fonda” ekspedīcija uz Sibiriju 2013. gada jūlijā

runās, ja ne mēs? Kuŗš to zinās, ja 
mēs klusēsim?”

Vai tiešām esam tik naīvi, ka šī 
brīža labklājību un mieru pieņe-
mam kā garantētus?

Mūsu brauciens sākas 2013. ga  -
da 9. jūlijā. Nupat 7. jūlijā nodzie-
dāts Dziesmu svētku koncerts, ar 
gaismiņu mājās, it kā drusku pa  -
gulēts, it kā ar pusskaidru galvu 
sakārtota ceļasoma, un, to visu ie -
vērojot, nepamatota cerība, ka va -
jadzīgās lietas ir paņemtas līdzi. 
Nu, piemēram, pretkukaiņu ce  pu-
re, kas atgādina bitenieka cepuri 
un vajadzīga, lai glābtos no Sibi-
rijas odiem, dunduriem um “moš-
kām” -  sīksīkām dzēlīgām muši-
ņām, kas esot vismokošākās. Uz -
skaitīt visu nav iespējams, bet pase 
un nauda ir, par pārējo mazāka 
bēda. Jā, arī maza, plakana pude-
līte ar “šņabi”, jo klīst runas, ka bez 
tā Sibirijā nav iespējams iztikt.

Šogad ir vislielākā braucēju 
grupa - 33 cilvēki un vistālākais 
ceļamērķis - Magadana Ohotskas 
jūras krastā. Lai sakārtotu šāda 
brauciena loģistiku Krievijā, Sibi-
rijā, ir vajadzīgs neiedomājams 
organizātoriskais darbs. Dzintra, 
režisore un producente, ir visur - 
gan braucējus iedrošina un samī-
ļo, gan kārto lietas pa telefonu,  
gan ik pa brīdim ar kameru uz 
pleca piepalīdz filmēšanas grupai. 
Braucēji viņu mīļi un ar cieņu 
sauc par “māti”. Operātori divi - 
Aivars Lubānietis, kas fondā dar-
bojas kopš  paša sākuma, un Ar -
mands Zvirbulis - arī jau piedalī-
jies vairākos filmu projektos. Un, 
protams, Baiba Ārenta, režisora 
asistente, kas klusi un neatlaidīgi 
kārto visus sarežģītos dokumen tu, 
biļešu, viesnīcu, naudas vāk ša nas 
jautājumus  un vēl daudz ko citu. 

Līdzbraucēji - no dažādiem Lat-
vijas nostūriem uz Sibiriju 1941. 
gadā un 1949. gadā izsūtītie bērni, 
izsūtījumā dzimušie, kā arī mēs, 
kam vecāki un ģimenes locekļi 
bijuši izvesti. No izvestajiem lat-
viešiem daudzi guldīti tālajā zemē, 
dzīvi palikušie lielākoties atgrie-
zušies dzimtenē, nedaudzi izvēlē-
jušies palikt uz dzīvi Krievijā. 
Brau  cēju vidū arī mācītāji Guntis 
Kalme, ilggadējs ekspedīciju da -
līb nieks, un Kārlis Žols, kas brau-
cienā piedalās pirmo reizi.

Braucienā apmeklēsim vietas, 
kur bijuši izsūtīti vai dzimuši mū -
su baruciena dalībnieki, piede -
rīgo atdusas vietas, nometinājuma 
vietu pašvaldības un vietējos mū  -
zejus, atceres un piemiņas vietas. 
Līdzi vedam piemiņas plāksnes 
bojā gājušajiem, Ilmāra Knaģa 
grāmatu “Bij’ tādi laiki” krievu 
valodā, ciemakukulim  - Latvijas 
maizīti un Melno balzamu. 

Ceļš sākas Rīgas lidostā ar at   va-
du bučām pavadītājiem, un tad 
jau sēžam lidmašīnā lidojumam 
uz Maskavu. Maskava mūs sagai-
da ar lietu un jauku autobusu, kas 
mūs mazliet izvadā pa pilsētu, aiz-
vizina uz Latvijas vēstniecību, kur 
tiekam mīļi uzņemti, labi paēdi-
nāti, un tad jau ir laiks atkal doties 
uz lidostu, lai lidotu uz Magadanu. 
Lidmašīna pustukša, ēdiens labs 
un daudz, un ceļa īsināšanai rāda 
vecās, labās absurda situāciju ko -
mēdijas “Šurika piedzīvojumi” un 

“Briljantu roka”. Tās mūs tiešām 
noskaņo pareizā virzienā, jo  ab -
sur das situācijas, lietas, notikumi 
nudien ir tas, ar ko nākas sastap-
ties ik uz soļa. Nu, piemēram, 
lielie plakāti vai uzraksti uz sie-
nām krievu burtiem:  Houm li -
zing - angliskojumi uzrakstos uz 
katra soļa, bet, rakstīti slavu alfa-
bētā, izskatās un skan dīvaini.

Urā! Aplausi par laimīgu nolai-
šanos  Magadanā, un ziņkārīgi 
dodamies ārā no lidostas - tālajā 
zemē, kur valda mūžīgais sasa-
lums un pat vasarā zeme atkūst 
tikai 70 cm. Laiks pasilts, apmā-
cies, līdz pilsētai stundas brau-
ciens. Viesnīca negaidīti laba, nav 
jau na, bet viss pārsteidzošā kārtā 
darbojas. Aizbraucam līdz Ohot-
s kas jūras piekrastei. Jūra tumša, 

de   bess arī, kaut gan  ir agra pēc-
pus diena. Debesis liekas nepa ras ti 
zemu un smagi nolīkušas pār 
zemi. Iespaids ir tāds, ka cilvēkiem 
šajā pasaules stūrī izdzīvošanai 
atvēlēta tikai šaura sprauga starp 
debesīm un zemi. 

Šeit, Magadanā, dzimis mūsu 
līdzbraucējs Ēriks, bet viņa brālis 
Mārtiņš, dažus gadus vecāks, saka, 
viņš atceroties tumšo, pelēko jūru 
un tādas pašas debesis no bērnī-
bas, nekas neesot mainījies. De- 
p re  sīvo noskaņojumu pastiprina 
arī netīrā plūdmale, pāris vietējo 
dzērāju, kas turpat kurina uguns-
kuru, iedzeŗ un cep kaut ko sev 
vien zināmu. Pilsētā acīs duŗas 
noplukušās mājas, nelabotās ielas. 
Izskatās, ka viss palēnām brūk. 
Tas gan gluži tā nevar būt, jo nu -
pat uzcelta milzīga, skaista, grez -
na pareizticīgo katedrāle, kuŗas 
zelta kupolus var redzēt no jeb-
kuŗas vietas pilsētā. Tas mums 
pa   līdz orientēties, jo viesnīca at -
rodas tieši blakus baznīcai. Tumsa 
iestājas pavēlu - esam tālu uz 
ziemeļiem. Vakarā kopīgas vaka-
riņas. Ēdam ļoti garšīgu vietējo 
zivi ketu, kas līdzīga lasim. 

Nākamajā dienā apmeklējam 
Ma  gadanas vēstures mūzeju, kur  
tiekam laipni sagaidīti un mums 
izrāda iespaidīgo mūzeja kollekciju. 

Te jāatgādina, ka Magadanas 
ap  gabals un cieši tam blakus Kol i-
mas apgabals tālāk uz ziemeļiem 
ir Krievijas galvenās zelta ieguves 

vietas. Turklāt  zeme slēpj ne tikai 
zeltu, bet arī daudzus citus derī - 
gos izrakteņus. Pat neslēpj - zelts 
atrodams zemes virskārtā, un ie   gu-
ves technika ir vienkārša - ar lie -
liem buldozeriem zemes virs kār  ta 
tiek savākta, sabērta ska lo ja  mās 
mašīnās, kur pēc skalošanas veļas 
laukā zelta gabali vai zelta smiltis. 

Kaut gan notiek intensīva zelta 
ieguve, šis vēl joprojām ir viens no 
vismazāk izpētītajiem zemeslo -
des apgabaliem. Ohotskas jūru 
ku  ģotāji pazinuši jau kopš  XVII 
gs., tomēr Krievijas Tālo Austru-
mu izpēte sākās tikai XX gs. 20. 
gados, kad tur   pamazām iebrau-
ca pirmie baltie cilvēki. Līdz tam 
Ohotskas jūras piekrasti apdzī -
voja nelielas vietējās zvejnieku 
tautas, bet dziļāk tundrā klejoja 

tikai lāči. Magadanas pilsēta dibi-
nāta 1929. gadā, un jau 30. gadu 
sākumā pēc Staļina valdības iz -
strā dāta plāna uz šo reģionu tika 
dzīti tūkstošiem ieslodzīto, lai 
mūžīgajā sasalumā, aukstumā, 
mit rumā un badā būvētu  ceļus, 
iekārtotu apmetnes, un, galve -
nais, iegūtu zeltu. Mūzejā mums 
rāda aprēķinus, ka 1932. gadā ie -
gūts 511 kg zelta, bet 1940. gadā - 
nepārspēts rekords - 80 000 kg 
zelta! Attiecīgi audzis arī ieslo-
dzīto skaits - no 9000 1932. gadā 
līdz 180 000 1940. gadā. Darbarī -
ki - visprimitīvākie - lāpsta un ko  ka 
ķerra, izstrādes normas ne  cilvēcī-
gi lielas, no to izpildes atka rī ga arī 
pārtikas deva. Vidējais iz   dzī voša-
nas il  gums nāves/darba no  metnē 
bija divi gadi, nomira 90% ieslo-
dzīto. Aprēķini par skaitu ir mai-
nīgi, bet pēc vispieticīgākiem da -
tiem no 1930. līdz 1956. gadam 
iz sūtī jumam un ieslodzījumam 
bijuši pakļauti 20 miljoni cilvēku. 

Tālo Austrumu apguves virsva-
dība bija uzticēta talantīgam cil-
vēkam, Berlīnes mākslas akadē-
mi jas absolventam, Berlīnes ope-
ras māksliniekam, čekistam latvie-
tim Eduardam Bērziņam. E. Bēr -
z iņš jau bija sevi pierādījis veiks-
mīgu darba nometņu organizā to-
ru, sākot ar 1926. gadu, kad pēc 
Staļina pavēles tika nodibinā ta 
viena no pirmajām šādām no  met-
nēm - Višlags pie Urāliem 70 000 
ieslodzīto darbam. E. Bērziņš 

1932. gadā ierodas Magadanā un 
sākas Tālo Austrumu (Daļņestroj) 
iekaŗošana un vēl joprojām vie nīgā 
ceļa - Kolimas trases būve, kas vār-
da tiešā nozīmē  uzcelta uz ieslo-
dzīto kauliem. Sākas zelta ieguve. 

Pārsteidzoši, bet vietējie par E. 
Bērziņu izsakās sirsnīgi un ru nā 
par viņu ar lepnumu. Esot bijis labs 
cilvēks, ieslodzītajiem devis pārti-
ku, par labu darbu sa  mazinājis ie -
slodzījuma ilgumu, pat maksājis 
ne  lielas algas. Papē tī jot vēstures 
ma   teriālus, gan re  dzams, ka patie-
sība bijusi rūg tāka. 1937. gadā           
E. Bērziņš  ares tēts, uzrādīta absur-
da apsūdzība, ka viņš esot plānojis 
nodot Maga danas apgabalu japā -
ņu kontrolē, un 1938. gadā E. Bēr-
z  iņš  nošauts Lubjankas cietumā. 

Pieminot E. Bērziņa un citu lat-
viešu likteņus, neviļus sāku do -
māt - kas liek izciliem latviešiem 
savus spēkus, sirds degsmi un ta -
lantu veltīt citu zemju labklājī -    
bas celšanai? Vai pašu zeme liekas 
par mazu lieliem darbiem? Toreiz 
un šodien arī?

Jau kopš Bērziņa laikiem lat -
vie šiem, tāpat citiem baltiešiem, 
laba slava Kolimā kā izglītotiem, 
gudriem, godīgiem cilvēkiem un 
labiem strādniekiem. Pieticis pa -
teikt, ka esi no Baltijas, tūlīt cil-
vēku  ņēmuši darbā, uzticējuši at -
bildīgus pienākumus.

Pēc Magadanas mūzeja apmek-
lējam slavenā krievu tēlnieka 
Ernsta Ņeizvestnija (kuŗš savas 
mākslinieka gaitas sācis Rīgā) pie-
minekli Gulaga nometņu upu-
ŗiem Kolimā. Pieminekli sauc 
“Skumju maska”, tas paceļas sop-
kas virsotnē pār pilsētu un atklāts 
1996. gadā. Vietējā gīde mums 
izstāsta, ka krievu pareizticīgā 
Baz nīca atteikusies pieminekli ie -
svētīt. Mūsu apmeklējuma laikā 
noturam svētbrīdi pie pieminek -
ļa, un to iesvētī mācītājs Guntis 
Kalme. Pie pieminekļa piestipri-
nāta arī piemiņas plāksne upu-
ŗiem no Latvijas, - to sagādājis Si -
birijas bērnu fonds.

Tālāk mūsu ceļš ved uz Kolimas 
Baltiešu biedrību, ko vada Andrejs 
Ozols, pensionēts inženieris, kuŗš 
kalpo arī par luterāņu mācītāju. 
Biedrība izvietota daudzstāvu 
mā jas dzīvoklī. Lai arī viņu nav 
daudz, tomēr pat Magadanā dzīvo 
latvieši un lietuvieši, svin Jāņus, 
kuŗos labprāt piedalās arī vietējie. 
Igauņu gan vairs neesot.

Vēlāk apmeklējam Ritas kundzi. 
Viņa  izsūtīta 1941. gadā, satikusi 
šeit savu nākamo vīru, appre cē-
jusies un tā arī palikusi dzīvot 
Magadanā. Kamēr veselība bijusi 
stiprāka, bieži viesojusies pie ģi -
menes Latvijā. Ritas kundzei mā -
jās daudz latviešu autoru gleznu, 
grāmatu, ir klavieres, ko spēlē dēls. 
Pārņem sajūta, ka esam ienākuši 
kādā salonā Parīzē vai Berlīnē. Un 
tomēr, runājot par Latviju, sirma-
jai kundzei  acīs asaras, un saru -
nas nobeigumā viņa nebeidz vien 
atvainoties par to, ka nav atgriezu-
sies dzimtenē. Mēs smaidām, mie-
rinām, paši juzdamies mulsi.

Vakars. Bet rīt mūsu ceļš pa Ko  -
limas trasi, bēdīgi slaveno “kaulu ceļu”, 
vedīs uz ziemeļiem, uz Susu manu, 
ceļabiedres Astrīdas dzimteni.

(Turpinājums sekos)

Magadana - starp mūžam zemām debesīm un mūžam sasalušo zemi

Raksta autore Taira Zoldnere Magadanas lidostā
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Skaista un gudra. Mēs, sievie-
tes, visas gribam tādas būt. Ide āls, 
uz ko tiecamies. Viņa – Aina – tā -
     da nenoliedzami ir. Savos drīz  
95 gados, kas apritēs 12. novem-
b rī, īsi pirms Latvijas Valsts 95. 
gadadienas. Bet dzimšanas die-
nu Aina nosvinēja jau šovasar, 
Dziesmu svētku laikā. „Pavasaŗi, 
vasaras un rudeņi Latvijā ir vis-
skaistākie, un šovasar saulīte mūs 
sildīja visas Dziesmu svētku die-
nas – un manas dzimšanas die-
nas svinības bija pilnas ar mū -
ziku, smaidiem, siltumu un mī  -
lestību. Kāpēc gan lai es aicinātu 
šurp uz Latviju savus viesus drēg-
najā rudenī, kad ir mans oficiā-
lais dzimšanas dienas datums?! Jo 
viesi ieradās no Amerikas, Ka  na-
das, Spānijas, Vācijas un pat no 
Ek  vadoras. Nu, tad arī svinē jām!”

Pirmais mūsu sarunas jautā-
jums iznācis nu ļoti tradicio-
nāls – kā tu jūties?   

A.R.-M.: Paldies Dieviņam, pa- 
šai par lielu pārsteigumu, – fizis-
ki jūtos gluži lieliski! Garīgi – esmu 
ļoti norūpējusies par Latvijas nā -
kotni. Latviju izpārdod krie -
viem. Pēc manām domām, li -
kums par uzturēšanās atļaujām 
pret nekustamā īpašuma iegādi 
Latvijā ir pašnāvība. Šobrīd oku-
pē nevis ar tankiem, bet ar nau-
du, un tas ir briesmīgi. Par to ir 
sašutuši arī mani draugi Ame-
rikā un Spānijā. Ko es varu da -
rīt?! Rakstu vēstules amatperso-
nām – tas man dod sirdsmieru, 
lai gan es, protams, nezinu, vai 
kāds tās ņem vērā vai ne. Rakstu, 

kad esmu ļoti laimīga un kad 
esmu ļoti nelaimīga, rakstu, kad 
esmu par kaut ko priecīga un 
kad esmu sašutusi. Kaut kas taču 
jādara!

To saucu par praktisko pa  - 
t  rio tismu – kad dara to, kas 
cilvēka spēkos, bet necieš klu-
su. Vēl viens tava praktiskā pa -
triotisma paraugs ir aicin  ā - 
jums dzimšanas dienas svinību 
viesiem dāvanas vietā ziedot 
naudu ģimenēm, kuŗas vēlas 
bērnus, bet medicīniski iemes -
li to noliedz.

Mūsu tautas demografiskā si -
tuā cija ir traģiska – latviešu tauta 
izmirst. Dzimst maz bērnu, jo 

Par patriotismu, garīgo tīrību un ilga mūža noslēpumu
Aina Rodriguez-Mata intervijā Ligitai Kovtunai

Latvijas latvieši tos nevar at  ļau-
ties, cilvēki aizbrauc no valsts. 
Kā  da būs mūsu nākotne?! Tie 
šausmīgie 50 okupācijas gadi       
ir sabojājuši latviešu raksturu. 
Diemžēl. Un ko mēs varam sa -
gaidīt, ja skolās nemāca Latvijas 
vēsturi. Esmu Ulmaņlaiku bērns, 
un tos gadus atceros kā gadus, 
kad nepiedzīvojām, piemēram, 
zag šanu. Durvis mūsu mājās bija 
neaizslēgtas, un es neatminos,    
ka jel kas būtu nozagts. Nevaru 
iedomāties, ka Ulmaņa valdībā 
kāds ministrs vai cits augsts ie -
rēdnis būtu apzadzies. Pamat-
skolā jau no 4. klases mācīja 
Lat  vijas vēsturi, un es esmu pār-
liecināta, ka tieši tas mani pada-
rīja par patrioti. Man izskaid -
roja, ka, 700 gadus būdami ver -
gu tauta, latvieši tomēr saglabā-
juši savu kultūru, dabas mīles-
tību, darba tikumu un no mutes 
mutē to nodeva tālāk no paau-
dzes paaudzē. Vai tas nav brī-
nums?! Un to iespēja viena ma za 
tauta Baltijas jūras krastā, diem-
žēl vienā sliktā vietā – vienā cross-
road country,  kas pievilinā ju si gan 
krievus, poļus, gan vā  ciešus un 
zviedrus. Visi gājuši cauri un 
pāri. Nu vai nav tra ģiski!

Tu Latvijā pastāvīgi dzīvo      
jau desmit gadus. Ilgu laiku 
dzī voji tālajā Amerikā, kur lat-
viešu apziņā dzīvoja „ideālā 
Latvija”, kas diemžēl atšķiŗas 
no „reālās Latvijas”. Kā pārva-
rēji vilšanos?

Neesmu pārvarējusi. Protams, 
trimdā dzīvoju ar domu par šo 

skaisto „ideālo Latviju”, bet ļoti, 
ļoti gribēju būt šeit klāt un re -
dzēt, dzīvot līdzi tam, kā Latvija 
atkopjas no piecdesmit šausmu 
gadiem. Redzu un jūtu, ka tautā 
gruzd patriotisms. Redzu arī, ka 
Latvijas Saeimā tas ir pazudis. 
Lēni domā, lēni strādā... Divus 
gadus lemj par Pilsonības liku-
mu, kašķējas, strīdas. Bieži domā-
ju par to, ka laikam taču vajag 
otru Ulmani! Diktātors? Bet es 
teiktu – labdarīgs diktātors. Lī  -
dzīgi kā Spānijā Franko, kuŗam 
arī tauta ceļā kaisīja puķes. Pati 
biju klāt, kad viņš vaļējā ”vāģī” 
brauca pa Madrides ielām, tautas 
sumināts. Un atminos Ulmani, 

kas dzīvoja Ārlietu ministrijas 
ēkā, un, kad viņš – vaļējā „vāģī” – 
izbrauca Rīgas ielās, mēs, tuvē -
jās 3. ģimnazijas audzēknes, 
skrē jām un nosarkušas viņam 
mājām. Ulmanis noņēma cepuri, 
un mēs bijām sajūsmā... Es ce  -
rēju, ka Latvija atgūs šos laikus, 
bet – nekā. Ministru prezidents 
Dombrovskis nekomūnicē ar 
tautu. Zatlers vismaz brauca uz 
laukiem un runājās ar cilvē-
kiem...  

Bet arī ar kundzi dancoja krie-
vu ballītē Jūrmalā un pie Krievi-
jas vēstnieka Vešņakova stāvēja 
rindā pēc ikriem un šņabja...

Kultūras ministre, kas pārstāv 

Nacionālo apvienību, arī. Diem-
žēl. Un to es savās vēstulēs Zat-
leram esmu pārmetusi. Arī to, ka 
valdībā aicināja Saskaņas centru. 
Kur stāja, kur mugurkauls?

Drīz atkal vēlēšanas, un atkal 
būs jādomā, par ko balsot.

Man nav jādomā – es vienmēr 
balsoju par jaunajiem, par Na -
cio nālo apvienību, par Raivi 
Dzin taru. Protams, arī viņiem 
de  rētu būt spēcīgākiem, princi-
piālākiem. Es sarakstos ar Raivi 
un ikreiz atgādinu – jums jābūt 
godīgiem, garīgi tīriem.

Un kā tu iedzīvojies Rīgas 
sadzīviskajā vidē? Vai tā ļoti 
atšķiŗas no tā sauktās rietum-

nieciskās vides, kuŗā biji radusi 
apgrozīties?

Teikšu tā – it visi tie cilvēki, ar 
kuŗiem te tiekos, – mani radi, 
drau gi, arī kaimiņi – ir tieši tik-
pat „civīlizēti” cilvēki, ar kādiem 
tikos, dzīvojot Amerikā un Spā-
nijā. Manas mājas pārvaldnieki 
ir krievi, kas, saprotams, runā 
latviski, un cik skaisti ar zie diem 
un dāvanām viņi sveica mani 
dzimšanas dienā! Un vēl – mani 
radinieki Matuļu ģimene ir ļoti 
izglītoti un ļoti patriotiski cil-
vēki. Acīmredzot arī okupācijas 
gados ģimenē bijis iespējams šīs 
kvalitātes ieaudzināt.

Visbeidzot – vai atklāsi, kāds 
ir tavas lieliskās „formas” noslē-
pums?

Kad 94 gadu vecumā biju iera-
dusies pie ārsta Spānijā kārtējā 
vizītē, viņš nolika savu rakstāmo, 
pagriezās pret mani un sacīja: 
„Lai nodzīvotu ilgu mūžu, ir jā -
ievēro trīs lietas: ēst maz, kustē-
ties daudz un intensīvi nodarbi-
nāt smadzenes.” To es patiešām 
daru. Un vēl es vingroju 40 mi -
nūtes no rīta, „pedālēju” velosi-
pēdu 40 minūtes vakarā. Nedēļā 
izlasu sešas avīzes četrās valodās, 
tostarp avīzi Laiks, risinu krust-
vārdu mīklas un gultā lasu grā-
matas līdz pusnaktij. Deviņdes-
mit gadu vecumā iemācījos dar-
boties ar datoru. Ak jā! Un , lai 
saglabātu stiprus un veselus zo -
bus, tos birstēju divreiz dienā, 
trīsreiz gadā apmeklēju zobār- 
stu un izvairos bāzt degunu citu 
cilvēku darīšanās. Un vēl – ik 
die nu  pateicos Dieviņam, ka viņš 
man devis raibu, notikumiem  
un pārmaiņām bagātu mūžu. 
Man dzīvē laimējās satikt brī niš-
ķīgu spāņu vīrieti, kas bija mans 
vīrs, satikt daudz dažādu tautību 
draugu, ar dažu labu no viņiem 
mana draudzība ilgst nu jau 50 
gadu un ilgāk. Varu pateikties 
e-pas tam, ka man ir ļoti dzīva 
sarakste gan ar bijušajiem dar - 
ba biedriem, gan ar latviešu un         
ār  z emju draugiem Madridē un 
Čikāgā, kur abi ar vīru pavadījām 
mūsu dzīves interesantākos un 
laimīgākos gadus. 

Ziemas tagad es pavadu Spā-
nijā, jo Latvijā man ir par aukstu 
un par... slidenu. Ja krītu laužu 
kaulus. Tagad, protams, paliek 
Die viņa ziņā, vai man būs lemts 
sasniegt 100 gadu jubileju. Mūs-
dienās, kā zināms, tādi brīnumi 
notiek, un mana nākamā vēstule 
nebūs no debesīm, bet tepat no 
Rīgas...

Vai tev ir kāda recepte, lai 
tiktu galā ar laikmeta lielo ne -
laimi – vientulību?

Kāpēc tu domā, ka es neciešu 
no vientulības? Diemžēl – diena 
ir aktīva, bet vakaros... tā gribas 
ar kādu parunāt, apspriesties. 
Bet – visus brīnumus jau nevar 
sagaidīt. Man ir viena mīļā mā -
sas meita Dūdiņa (Ināra), pie ku -
ŗas pavadu ziemas Spānijā, un 
mēs abas kopā baudām mākslu, 
klausāmies mūziku, apmeklē -
jam manu mīļo franču impre-
sionistu izstādes.

Par ko pacelsi kausu savā 
dzim šanas dienā?

Par veselību – garīgo, fizisko 
un intelektuālo!

Saskandinām!      

Ar savu mīļo Dūdiņu šovasar... ... un kādreiz bērnībā

Aina Rodriguez-Mata: “...ļoti, ļoti gribēju būt 
šeit klāt un redzēt, dzīvot līdzi tam, kā Latvija 
atkopjas no piecdesmit šausmu gadiem. Redzu 
un jūtu, ka tautā gruzd patriotisms”
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KRUSTVĀRDU MĪKLA   Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 31) 
atrisinājums

L;imeniski. 1. Ritornele. 5. 
Toga. 6. Leva. 8. Kūtra. 10. Kito. 
11. Mantisa. 12. Bass. 16. Neisa. 
18. Zurna. 20. Okapi. 22. Alauns. 
23. Lībija. 25. Basma. 26. Ezere. 
27. Kaite. 28. Sols. 30. Pagodas. 
33. Vats. 37. Tosti. 38. Alts. 39. 
Rāte. 40. Anatomija.

Stateniski. 1. Rasa. 2. Tukla. 3. 
Etaps. 4. Elba. 5. Tēli. 7. Akts. 9. 
Tītars. 10. Konstebls. 13. Spina-
kers. 14. Barakas. 15. Komisks. 
17. Ikars. 18. Zonde. 19. Avīze. 
21. Apaši. 24. Betons. 29. Orda. 
31. Antra. 32. Ariki. 34. Tāme. 
35. Tisa. 36. Lira.                    

Līmeniski.  1. Zodiaka zīme. 
3. Spēles daļa (sportā). 6. Saraukt; 
sakopot. 9. Jauniete. 10. Lapu koks 
ar smaržīgiem ziediem. 11. Svira 
ūdens spaiņa izvilkšanai no akas. 
13. Īsts, neviltots. 18. Durvju, lo -
gu aptveŗošā daļa. 19. Ļoti popu-
lārs dzēriens. 20. Nonēsāt.21. 
Tas, ko laimē loterijā. 22. Zaudēt 

spēkus, kļūt vārgam. 23. Salacas  
pieteka. 25. Kakla mugurējā da -
ļa. 31. Abavas pieteka. 32. Lāpīt; 
novērst kļūdu. 33. Salikt, novie- 
t ot (grēdā, kaudzē). 34. Brašulis. 
35. Dzirdes organs. 36. Precētas 
sievietes galvassega. 

Stateniski.  1. Istabas augs. 2. 
Sena šķidruma mērvienība. 4. 

Grāfiste Anglijā. 5. Medību šķir-
nes suņi. 6. Sentēvs, priekštecis. 
7. Zemes minerālu slānis. 8. 
Neliels maisiņš tabakai. 12. Ie   -
vē rojams; izslavēts. 13. Izskats 
(sar.). 14. Paņēmienu kopa kāda 
mērķa sasniegšanai. 15. Beigu 
daļa (daiļdarbā). 16. Dzidrs, ne -
sa duļķots. 17. Miezeŗi. 20. Ne -
maz, nepagalam. 24. Ēdams glie-
mis. 26. Kaiju dzimtas putns. 27. 
Apdzīvota vieta Limbažu nova-
dā. 28. Pilsēta Kurzemē. 29. Jūr-
malas pilsētas daļa. 30. Militāru 
spēku bruņota sadursme.  

Uz dzejnieka Imanta Ziedo -
ņa 80. dzimšanas dienu ap - 
gāds „Zvaigzne ABC” laida kla-
 jā dzej  nieces Lijas Brīdakas sa  -
stādīto krājumu „Mans Ziedo-
nis”, kā arī pats jubilārs to  bija 
vēlējies. 

 Tomēr notika tas, no kā daudzi 
klusībā baiļojās, – Imants Ziedo-
nis „aizsteidzās mūžības lokos, 
kad šis rakstu krājums bija vēl 
pusceļā pie viņa, pie lasītājiem”,  
vēstīts grāmatas pēcvārdā.

 Daļa krājuma apceŗu autoru 
(20) ir paša I. Ziedoņa izraudzīti, 
gluži tāpat kā par sastādītāju   
viņš vēlējies tikai un vienīgi savu 
amata māsu L.Brīdaku. Pārējie 
krājuma aprakstu autori (kopu-
mā vairāk nekā 50) pieaicināti 
li  terārā darba norises laikā. 

Ievadot krājumu, L. Brīdaka 
iz     teikusi būtisku atziņu, ka dau-
dzu skaistu dzejoļu vidū viņa 
īpaši gribot izcelt I. Ziedoņa 
„Svēt  vakaru”, jo tajā vispilnīgāk 
atklājas dzejnieka Latvijas izjū -
ta. „Tajā visa mūsu Dieva zeme 
no stārķu ligzdām līdz kurmju 
ejām (tie ir Imanta samēri!), ar 
Cē  sīm, Talsiem (atkal garīguma 

Gara radinieku sasaukšanās
samēri!), ar jaunām sejām un 
Raiņa dzejām. Šajā dzejolī viņa 
un mūsu kopīgā sāpe, tajā mī -
ļums un tēvzeme, atbrīvotība 
(..)” Dažas rindas tālāk L. Brī da-
ka atzinusi: „Tagad plašā autoru 
loka izteikumi ieblāzmojušies   
kā krāsaina varavīksne pāri ko -
pīgi nodzīvotam laikmetam. (..) 
Dzejnieks tik ļoti bijis iesaistīts 
visdažādākajās sabiedrības nori-
sēs, ka grāmata par Ziedoni reizē 
ir grāmata par Latviju.”

Grāmata „Mans Ziedonis” pār-
liecina ar īpaši smalku sabalso-
jumu starp dažādajiem auto -
riem – dzejnieka draugiem, do -
mubiedriem, tuviniekiem, cienī-
tājiem. L. Brīdaka šajā kopdarbā 
ir kā izcils diriģents, kas uzdod 
toni un rūpīgi uztur tīrskaņu. 
Šajā daudzbalsu korī divām bal- 
s īm no spalvas brālības ir īpaša 
ska ņa – dzejniecei un drāmatur-
ģei Mārai Zālītei un rakstniecei 
Norai Ikstenai. Viņām abām ko -
pā ar Imantu Ziedoni tapa grā-
matas jau tad, kad viņš bija no -
pietni slims. 

 Starp M. Zālītes un I. Ziedoņa 
personību aizvien gribējies vilkt 
vienlīdzības zīmi. Par viņu gara 
tuvību var pārliecināties, arī     
abu kopdarbu „Ne tas kādam 
jāzina” lasot. Ne vien līdzīga vēr-
tību sistēma, bet droši vien ar 
ses to, septīto maņu tveŗamas vib-
 rācijas, kas mudināja Ziedoni ai -
 cināt tolaik jauno dzejnieci pie-
dalīties viņa dibinātajā diž koku 
atbrīvošanas grupā. Vērtējot šo 
kustību, M. Zālīte krājumā raks-
ta: „...rituālajā dižkoku atbrīvo-
šanā ir dziļāks zemteksts. (..) 
Pamats mūža draudzībai. Pa  -
mats mūža mīlestībai uz Latviju, 
iepazīstot to tuvu – pie pašām 
koku saknēm, iepazīstot to tāli – 
pie dūmu strūkliņas debesīs, ie  -
pazīstot to dziļi – pie tās cil vē-

kiem.” N. Ikstenai kopā ar dzej-
nieku tapa grāmata „Nenoteiktā 
bija”, kuŗā dota iespēja ieskatīties 
dzejnieka zēnībā, viņa spilgtās 
iztēles un fantazijas spēlēs; tajās 
viss ir iespējams, arī lidojums 
pāri šķūņa jumtam. Par „Epi fa-
nijām” N. Ikstena saka, atgādi -
not līdzību no Bībeles, -„gaismas 
at  mirdzējumi”. Arī „Nenoteiktā 
bija” ir kā liela , apjomīga epifa-
nija. N. Ikstena dzejniekam un 
krā jumā  mums visiem atgādina: 
„Tu esi bijis daudzu sabiedrisku, 
vēsturisku, polītisku pagrieziena 
punktu iekustinātājs, aizsācējs, 
uzjundītājs.” 

Krājuma apceres liecina par 
noturīgām garīgām saitēm, kas 
kopīgam darbam un centieniem 
sabiedrības un tautas labā dzej-
nieku ilgus gadus vienojušas ar 
akadēmiķi Jāni Stradiņu, zināt-
nieku un Saeimas deputātu An- 
d ri Buiķi, garīdznieku Juri Rube-
ni, ar rakstniekiem Albertu Belu, 
Zigmundu Skujiņu, dzejniekiem 
Jāni Peteru, Māru Zālīti, Māru 
Misiņu, Literāturas un Mākslas 
galveno redaktoru Jāni Škaparu, 
Latvijas Valsts eksprezidenti Vai-
 ru Vīķi- Freibergu, ar kuŗu kopā 
pēc dzejnieka ierosinājuma tika 
dibināts Latvijas institūts. Vēr-
tējot I. Ziedoni par izcilu perso-
nību, V.Vīķe-Freiberga atzīst: „... 
viņš uz pasauli raudzījās ar dai -
nu senās mistērijās svētīta gaiš-
reģa acīm (..)” 

Citā sakarā un ne pirmo reizi 
V. Vīķe-Freiberga atzīst: „Vis -     
pār – bez Imanta Ziedoņa un 
Māras Zālītes diezin vai es būtu 
guvusi iespēju atgriezties Lat vijā.” 

„Imants ir Labirints,” saka li -
terātūras zinātniece un dzej -
nieka Kopoto rakstu veidotāja 
Andra Konste. Raksti tapa ap -
gādā „Nordik” ar latviešu trim-
das uzņēmēja, toreiz firmas  Volks-

wagen ģenerāldirektora vietnie -
ka Bruņa Rubesa būtisku atbal- 
s tu. Pa šādiem labirintiem savā 
esejā lasītājus izvadājusi arī li -
terātūras zinātniece Ingrīda Vā -
verniece. Neparastie līkloču ce - 
ļo jumi un atklājumi aiz katra la -
birinta pagrieziena liek ievilkt 
el  pu pārsteigumā, kad I. Vāver-
niece izsaka  būtisku atziņu par 
dzejnieku: ”... viņš pievelk atgrū-
žot, apliecina – noraidot.” Un vēl: 
„Mūžīgā mainības dziņa laikam 
ir raksturīgākā Imanta personī-
bas dominante. Un intelektuāls 
aristokratisms.” 

 Gluži tāpat, – elpu aizturot, 
klausītājiem bija apbrīnā jātop 
mēmiem Latviešu biedrības zā -
lē, kad uz Imantdienu karstā jū -
lija pievakarē skanēja dzejnieka 
iecerēts un TV žurnālistes Ilzes 
Strengas izlolots, viņas tuvāko 
kollēgu atbalstīts koncerts „Imants 
Ziedonis, Vestards Šimkus „At  -
saukšanās””. 2005. gadā kopdarbs 

saņēma augstāko atzinību – Ga -
da labākais raidījums. I. Stren -
gas apcerē par šo izcilo mākslas 
notikumu pieminēta arī otra 
„Atsaukšanās”, kas notika 2013. 
gada Zvaigžņu dienā un bija 
veltīta dzejnieka gaidāmajai 80. 
dzimšanas dienai. Atkal tapa au g- 
stas raudzes mākslas vēstījums, 
kuŗā piedalījās pianists Vestards 
Šimkus, flautiste Dita Krenber-
ga, klavesīniste Aina Kalnciema, 
tikai dzeju lasīja ne vairs Imants 
Ziedonis, bet gan viņa spožs, jū -
tīgs interprets - aktieris Kaspars 
Znotiņš. Fotomākslinieka Gunā-
ra Ja  naiša ieskatā svarīgi ir  „ga -
rīgo rūpju priekā būt kopā ar 
viņu, būt Imanta garīgajā gais-
mā. Man žēl visu, kas to nav 
apjau tuši.” Zem šīm atziņām 
droši vien daudzi parakstītos. 

Grāmatas apdari veidojuši 
mākslinieks Aigars Truchins un 
dizainere Irēna Kivliņa

  Irēna Lagzdiņa 

Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcā notika daudzu 
starptautisko konkursu, kā arī šīsvasaras XXV Dziesmu un XV 
Deju svētku koŗu kaŗu laureāta, Rīgas jauniešu koŗa Kamēr... nakts 
labdarības koncerts altāŗgleznas restaurācijai. Koŗa Kamēr... un 
Jūrkalnes gadu desmitu sadarbībā un draudzībā par tradiciju ir 
kļuvusi gan koŗa nometne Jūrkalnes skolā, gan arī koŗa koncerts 
katoļu baznīcā, kā arī piedalīšanās piekrastes sakopšanas talkās.

Vācijas pilsētas Melles Gronenberga parkā Latvijas – Vācijas 
sadraudzības pašvaldību konferences laikā tika atklāts Jēkabpils 
stūrītis, kas veltīts abu pušu sadraudzības 15. gadskārtai. 2012. ga -     
da augustā konference notika Jēkabpilī. Pirms tam šādi stūrīši at -
klāti arī draugu pilsētām Jaunmellei ASV un Nigdei Turcijā. Mellei 
kopumā ir 13 sadraudzības pilsētas dažādās pasaules valstīs. 

Jēkabpils novada domes deputāti savā sēdē nolēma jaunajā mā -
cību gadā piešķirt brīvpusdienas visiem tiem pirmsskolas grupu 
bērniem un skolēniem līdz 12. klasei, kuŗu pastāvīgā dzīvesvieta ir 
novada pagastos. Šim mērķim šogad no novada budžeta piešķirti        
Ls 12 683,60, bet nākamgad līdz mācību gada beigām 31. maijā      
būs nepieciešami 16 454,4 latu. Visā Latvijā 1. un 2. klašu skolēniem 
brīv  pusdienas samaksā no valsts budžeta.

Līvānu novada dome arī šajā mācību gadā maksās par  brīv pus-
dienām skolēniem līdz 9.klasei. Tam atvēlēti aptuveni 78 000 latu no 
domes budžeta. Daudzbērnu ģimenes gadā saņem vienreizēju pa -
balstu (Ls 20) par katru bērnu. 

Lauku atbalsta dienests informē, ka visās Latvijas vispār iz-
glītojošās skolās tiks īstenota programma „Skolas auglis”. No š.g.     
1. oktobŗa līdz 2014. gada 24. janvārim visi skolēni Latvijā trīs rei -  
zes nedēļā saņems bezmaksas augļus (ābolus, bumbierus, lielogu 
dzērvenes) un dārzeņus (kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus). Ie -
priekšējo gadu pieredze liecina, ka visvairāk ir pieprasīti āboli. 

Rēzeknes pilsētas domē 26. un 27. augustā notiks labdarības 
akcija,  - mazturīgās ģimenes ar bērniem varēs saņem skolai un māj-
saimniecībai noderīgas mantas  - apģērbus, apavus, rotaļlietas, gul  tas 
veļu, sadzīves priekšmetus u.c. Izsniegs arī Rēzeknes māmiņu kluba 
un biedrības „Par stipru ģimeni” sarūpēto kancelejas preču kom- 
p lektu skolai. Rēzeknes dome vienu reizi gadā piešķiŗ pabalstu - 30 
latus vienam bērnam - izglītības ieguves atbalstam. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs veidos izcilā keramiķa 
Pēteŗa Martinsona (1931. – 2013.) māju, kuŗā plānots izvietot pa  -
stāvīgu mākslinieka darbu ekspozīciju. Viņš centram  uzdāvinājis 
ie   vērojamu savu darbu kollekciju. Līdz 31. decembrim apskatāma      
P. Martinsona keramikas un tušas zīmējumu izstāde SPĒLES, ku -     
ŗas iekārtošanā piedalījies arī pats mākslinieks. Izstādē apskatāmi 
vairāk nekā 200 keramikas un 20 grafikas darbu, kas raksturo 
dažādu materiālu un technoloģiju iespējas, idejas un to attīstību. 

Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēmuši lēmumu turpi-
nāt bezmaksas latviešu valodas apmācību. No pilsētas budžeta 
piešķirti 8000 latu. Apmācības programma ir spēkā kopš 2012. gada, 
latviešu valodu tajā apguvuši  900 cittautieši.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Tālr: 973-746-3075

Pērku Latvijas ordeņus,
medaļas, armijas un citas

krūšu nozīmes, to diplomus,
arī kollekcijas.

Rakstīt:
raimriga@gmail.com

R. Pranks
a.k.1

Rīga-1, LV1001
Latvija

Tālrunis: 00 371 29459430

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

STORYE bread iepakojumā
East Lansing, Mičiganā

veikalā 
FOODS FOR LIVING

2655 East Grand River
East Lansing, MI 48823

JAUKS PRIEKŠLIKUMS 
Vēlos iepazīties ar saticīga
rakstura latviešu kungu, ar 
kuru dalīties visā, ko dzīve 

mums piedāvās turpmākos 
gados. Gaidīšu zvanu uz
Tālr.: 347-580-9511. Ina.

Valmieras drāmas teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2013. gadā 
ar Anšlava Eglīša lugu "Bezkaunīgie veči"

TORONTO - piektdien, 6. sept., plkst. 19:00
Kanādas Latviešu Centrā - 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
Rīko Kanādas Latviešu Centrs Toronto - 416-759-4900 

KLĪVLANDĒ - sestdien, 7. sept., plkst. 19:00
Apvienotās draudzes namā - 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH
Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība - Maija Grendze 440-895-0647

DETROITĀ - svētdien, 8. sept., plkst. 17:00 
Sv. Pāvila dr. sabied. telpās - 30623 W. Twelve Mile Rd. Farmington Hills, MI
Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jekabsone 734-426-8488

KALAMAZŪ - trešdien, 11. sept., plkst. 18:30
Kalamazū latviešu centrā - 100 Cherry Hill St. Kalamazoo, MI
Rīko Kalamazū latviešu bied. - Maira Bundža 269-352-3507 vai 269-387-5207

ČIKĀGĀ - sestdien, 14. sept., plkst. 18:00
Čikāgas latviešu bied. nama (2. stāvā) - 4146 N. Elston Ave. Chicago, IL
Rīko Čikāgas latviešu biedrība - Armands Birkens 773-251-2840

MINEAPOLĒ - otrdien, 17. sept., plkst. 19:00
Minn.-St. Paulas lat. ev. lut. dr. telpās  – 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Maija Zaeska 763-972-2521

VAŠINGTONĀ DC - piektdien, 20. sept., plkst. 19:30
Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080

ŅUJORKĀ - sestdien, 21. sept., plkst. 16:00
Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Baiba Pinne 917-270-4786

PRIEDAINĒ - pirmdien, 23. sept., plkst. 15:00
Priedainē – 1017 State Route 33 Freehold, NJ
Rīko NJ Latviešu biedrība - Sarmīte Leja-Grigalinoviča  732-610-8227

BOSTONĀ - otrdien, 24. sept., plkst. 19:00
Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St. Brookline, MA 
Rīko Mākslas draugi Bostonā - Maija Priede 781-329-7491

PORTLANDĒ - ceturtdien, 26. sept., plkst. 19:00 
Oregonas Latviešu centrā – 5500 SW Dosch Rd. Portland, OR
Rīko Oreganas Latviešu biedrība – Ināra Beitlere 503-277-8600 

SIETLĀ - piektdien, 27. sept., plkst. 19:00
Sietlas latviešu centrā – 11710-3rd Ave. NE Seattle, WA
Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā – Inta Wiest 425-678-8774

SANFRANCISKO - sestdien, 28. sept., plkst. 16:00
ZKL Luterāņu draudzes namā – 425 Hoffman Ave. San Francisco, CA
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība – Taira Zoldnere 650-279-8409

LOSANDŽELOSĀ - svētdien, 29. sept., plkst. 13:00
Latviešu Sabiedriskajā Centrā - 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA
Rīko DKL lat. bied. - Ivars Mičulis 818-585-5748 vai Aija Zeltiņa 310-748-5387

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība ‘’TILTS’’
sadarbībā ar izrādes vietējām organizācijām
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Darbs –
logu tīrīšana.

Privātmāju un biroju
uzkopšanas servisā, 

Dienvidkalifornijā Orange County.
Alga nedēļā $450-$600

(5dienās). Vakance apzinīgiem, 
godīgiem un strādāt
gribošiem cilvēkiem.

Tālr.: 949-588-5835 un
949-290-3122

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081.

Piektdienās 19:00 tiekas lat-
viešu deju grupa. Piektdienās 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās. 

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

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

8. septembrī Valmieras teātŗa 
iestudējumā Anšlava Eglīša „Bez-
kaunīgie veči”, komēdija 2 
cēlienos.

22. septembrī 11:30 Drau-
dzības stundā ziņojumi, varbūt 
videofilma; uzkodas.

29. septembrī tūlīt pēc dievk. 
Latvijas Universitātes dibinā-
šanas atcere.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā 

(301 N Newtown Street Road, 
Newtown Square)

1. septembrī 12:00 mūzikāls 
svētbrīdis Imanta Mežraupa 
piemiņai, kuŗā atskaņos viņa 
kompozicijas mākslinieki no 
vairākām pilsētām.

Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rības telpās (531 North 7th Str.)

3. septembrī 11:00 Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro-
grammā valdes ziņojumi, nā -
kotnes darbība un pārrunas par 
nesenajiem notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svi-
nēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107) 14. septembrī 18:00 
notiks gadskārtējais Klīvlandes 
Daugavas Vanadžu bazārs. Būs 
tradicionālais rudens iepirkumu 
galds, bufete, bagātīga izloze, 
priekšnesumi. Ieeja sarīkojumā  
$ 15.00, kas ieskaita arī vaka-
riņas. Auto novietošana Masoņu 
laukumā ir atļauta. Atlikums 
va  nadžu aprūpes darbam. Jūs 
laipni aicina Klīvlandes vana-
dzes!

Apvienotās draudzes lielajā 
zālē 4. oktobrī 19:00 komēdijas 
viesizrāde „Mēs un mūsu sieva” 
ar Rīgas aktieriem. Uzvedumā 
piedalās Aīda Ozoliņa, Jānis 
Kirmuška un Imants Vekmanis. 
Režisore Indra Vaļeniece. Ieeja 
$ 20.00 no personas, bērniem 
un skolniekiem līdz 18 gadiem 
– bez maksas. Izrādi rīko un 
visus laipni ielūdz Klīvlandes 
Daugavas Vanagu saime. Auto-
mašīnu novietošana Masoņu 
laukumā ir atļauta. 

PRIEDAINE (NJ)
14. septembrī 13:00 Ņudžer-

sijas Latviešu biedrība, Leikvu-

das-Ņubransvikas ev. lut. drau-
dze, Ņudžersijas Latviešu kre-
dītbiedrība un ģimene rīko 
Kārlim Ķilkutam 100 gadu 
jubileju. Programmā iekļauts: 
apsveikumi, arfas un flautas 
spe  ciāls pēcpusdienas koncerts, 
siltas vakariņas un ciemošanās. 
Jubilārs nevēlas dāvanas, bet 
lūdz tiem, kuŗi vēlas, ziedot 
Priedaines mūzikālo instru-
mentu fondam, rakstot čeku uz: 
N.J. Latvian Society. Lūdzam 
pieteikties līdz 7. septembrim, 
zvanot Sarmītei. Tālr.: 732- 610- 
8227. 

SAGINAVA (MI)
J. Skābarža lauku īpašumā 

(3630 E Curtis Rd, Birch Run, 
MI) 28. septembrī 15:00 tiks 
rīkots Saginavas Latviešu kluba 
gadskārtējais Ruksīša mielasts. 
Būs ruksīša cepetis ar visām 
piedevām, dzērieni jāņem līdzi. 
Piedalīšanās $ 20 no personas, 
vidusskolas bērniem par brīvu. 
Pieteikties līdz 22. septembrim, 
zvanot J. Skābardim 989- 777- 
1607, vai R. Martinsonei 989- 
792- 9716. Čekus rakstīt uz 
Latvian Club of Saginaw vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), Info: www.
seattlelatviancenter.com 

No 31. augusta līdz 2. sep-
tembrim Labor Day nomet ņo-
šana, makšķeršana un izklai-
dēšanās Rietumkrasta latviešu 
izglītības centrā Šeltonā. Infor-
mācija un pieteikšanās: marisa.
wayrogainis@gmail.com.

7. septembrī 12. golfa sacīk-
stes Jackson Park Golf Club 
Sietlā. Informācija un pieteik-
šanās: Edmunds Leitis 425- 
369- 0401, vai Rolands Aber-
manis 425- 398-9145.

27. septembrī 19:00 Latviešu 
centrā Valmieras teātŗa viesiz-
rāde „Bezkaunīgie veči”.

6. oktobrī draudzes dāmu 
komiteja rīko Pļaujas svētkus 
pēc dievk. Latviešu centrā. Pus-
dienas, loterija, priekšnesumi. 
Pieteikšanās pusdienām pie 
Intas Wiest 425- 678- 8774, 
e-pasts: intawiest@gmail.com.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

Augusta mēnesī ir paredzēta 
saiņu savākšana sūtīšanai uz 
Latviju. Sūtījumus pieņems 
LASL pārstāve Sybila Kreslina. 
Par saiņu savākšanas datumu 
un laiku var uzzināt, zvanot uz 
LASL tālr.: 973-744-6565 vai 
973-746-7222, mājas lapa www.
lasl.com, e-pasts: info@lasl.com

19.septembrī 14:00 biedrības 
literārā pulciņa tikšanās bib-
liotēkas telpās. Visi sirsnīgi 
aicināti! Gaidām jaunus lite-
rātūras mīļotājus.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 25. 
augustā 11:00 dievk. ar dievg. 
Piesaulē. No 23. līdz 25. au -
gustam Ģimeņu svētki Pie   sau -
lē. Pilsētā dievk. nenotiks. Māc. 
Jogita Mazura. Info: trimdas-
draudze@aol.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. 8. septembrī 
9:30 Svētku dievk., atzīmējot 
Denveras latviešu ev. lut. 
draudzes 60 gadu dibināšanas 
atceri. Sekos mielasts ieejas 
telpās. RSVP līdz 28. aug. ar 
visiem piesūtīto ielūguma kar-
tīti. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr.: (20623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI). 25. augustā 10:00 dievk. 
ar dievg. 1. septembrī dievk. 
nenotiek. 8. septembrī 10:00 
dievk. ar dievg. 15. septembrī 
10:00 dievk., pēc dievk. Svēt-
dienas skolas nodarbība. 22. 
sep tembrī 10:00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. Draudzības 
stunda. 29. septembrī 10:00 
dievk., Latvijas Universitātes 
dibināšanas atcere. 27. sep tem-
brī Bībeles stunda. Draudzes 
māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. 
S. Lizlova, L. Upīte, R. Ozoliņš, 
Ē. Lenšs. Info: www.detdraudze.
org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), tālr.: 
616-361-6003. 25. augustā 13:00 
draudzes iesvētības dievk. 
Gaŗezerā.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 
Vasaras mēnešos Bībeles stun-
das nenotiks. 25. augustā 10:00 
Kapu svētki Sunset kapos.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville 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 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414- 258-8070. No 23. līdz 
25. augustam mūsu dievnama 
lejas telpās notiks Māras tirgus. 
Tuvāka informācija pie Mo -
nikas Veldres, Diane Jēriņas vai 
dāmu kom.pr. Kaijas Petrovskas. 
24. augustā 14:00 Fondulakas 
Kapu svētki. 25. augustā 11:00 
Kapu svētki Viskonsīnas kapsētā. 
1. septembrī 10:00 dievk. ar 
dievg., ” Dziļāk un plašāk!” gru-
pas pārrunas. TENTATĪVI 
paredzēts kopējs brauciens uz 
Gleasonu. Tur mūs solās satikt 
tautieši no Mineapoles. 3. sep-
tembrī 19:00 draudzes pado-
mes sēde. 5. septembrī 11:00 
Pensionāru biedrības saiets. 8. 
septembrī 10:00 dievk. ar dievg., 
uzruna bērniem un Plkv. Oskara 
Kalpaka skolas gada iesākums. 
Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@

gmail.com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 
414-536-0358. Info: www.mil-
waukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 25. augustā 
10:00 Kapu svētki Crystal Lake 
kapsētā, latviešu nodalījumā. 1. 
septembrī dievk. nenotiks. 8. 
septembrī 10:00 Brīvdabas 
dievk., Bērnu svētki un pikniks 
(groziņu veidā) kopā ar Latviešu 
skolu Bush Lake parkā. Lūdzam 
pieteikties līdz 1.sept. Mācītājs 
būs atvaļinājumā no 1. līdz 21. 
augustam. Pārējā laikā ar mūsu 
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: dagde-
mandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7).Mācītāja atvaļinājums 
no 19. augusta līdz 16. septem-
brim. Neatliekamos gadījumos 
griezties pie prāvestes Ilzes 
Kuplēnas-Ewart. 8. septembrī 
15:00 latviešu centrā laju dievk. 
10.  septembrī 19:00 latv. cen-
trā valdes sēde. 12. septembrī 
13:00 latv. centrā pensionāru 
saiets. 22. septembrī 11:00latv. 
centrā dievkalpojums. Draudzes 
māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 
613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Īstbran-
svikā (12 gates Ave, East 
Brunswick, NJ) 25. augustā 
13:30 dievk. ar dievgaldu. 1. 
septembrī dievk. draudzē 
nenotiek. 8. septembrī 13:30 
dievk. ar dievg. 15. septembrī 
dievk. draudzē nenotiek. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E 
7th St, Lakewood,NJ) 22. sep-
tembrī 12:30 dievk. ar dievg. 
29. septembrī dievk. draudzē 
nenotiek. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
25.augustā 10:00 dievk. Jon-
keru bazn. (254 Valentine Ln, 
Yonkers, NY 11705), māc. Sai-
vars. 25. augustā 10:30 dievk. 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, 
1747), māc. Saliņš. 1. septembrī 
11:00 dievk. Katskiļu nometnē 
(231 Greenhill Rd, Elka Park, 
NY 12427), māc. Saliņš.

25. augustā 14:00 dievk. 
Triniti bazn., groziņu azaids. 
Prāv. O. Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 22. septembrī 13:00 
dievk. Kalpos māc. R.Franklins. 
Pēc dievk. kafija.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 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.: (25 Hoffman Ave) 25. au  -
gustā 11:00 dievk., pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Prāv. K. Žols. 
Info: www.Ivnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 -3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). 25. augustā 10:30 
Kapu svētki Evergreen Washelli 
kapsētā. Pēc dievk. dāmu ko -
miteja aicina uz kopējām pus-
dienām Latviešu namā. 8. sep-
tembrī 10:30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvi-
anchurch.org

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St . 
Petersburg, FL 33707). 25. au -
gustā 11:00 Bībeles stunda. 8. 
septembrī 11:00 Bībeles stun -
da. 15. septembrī 14:00 dievk.. 
22. septembrī 11:00 Bībeles 
stunda. 29. septembrī 11:00 
Bībeles stunda. 6. oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku svētbrīdis Bied-
rības namā. Māc. Aivars Pelds. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca . Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). 25. augustā 10:00 
Sv. vakarēdiena dievk.. Augusta 
jubilāru sveikšana. Māc. prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. 
Baznīcā: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net. Info: 
www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 21. septembrī 
(sestdienā)11:00 dievk., māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

Lūgums
sūtīt

SARĪKOJUMU
un

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu:
rasma@laiks.us
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Mūžībā aizgājis

GUNĀRS
KOCHMANIS

Dzimis 1926. gada 10. oktobrī Rīgā , Latvijā,
miris 2013. gada 31. jūlijā Jackson, N.J.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa

OLGA KRŪZE
Dzimusi 1916. gada 18. decembrī Dubultos, Jūrmalā,

mirusi 2013. gada 6. jūlijā Purdys, Ņujorkā

Mūžībā aizgājusi Imerijas locekle un
Īstbrunsvikas ev. lut.draudzes locekle

VILMA JANSONS
Dzimusi 1926. gada 21. septembrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 8. augustā Ņudžersijā

....Viņa sekoja mūžībā savam vīram Ansim Jansonam...

Mūžībā aizgājusi

LIDIJA SPUNTELIS,
dzim. GRĪNVALDS

Dzimusi 1915. gada 28. oktobrī Gramzdā,
mirusi 2011. gada 27. oktobrī Grobiņā

Dziļās skumjās pieminot

ANDREJU SPUNTELI
Dzimis 1908. gada 16. jūnijā Pērkonē,

sods izpildīts 1942. gada 16. martā Astrahaņā

Par viņu sēro
SIEVA GERMANIA

Piemiņā paturot Tavu mīlestību un dzīvesgudrību –
MAZBĒRNI RUSSELL LEGGETT, LARISA DONIS-JEPPSON AR VĪRU BRYAN JEPPSON, 

JENNY HARN AR VĪRU MAC HARN UN VIŅU DĒLU GRAYDON HARN

Dziļās sērās viņu piemin
MEITA RUTA STROBELE

DĒLS MĀRIS KRŪZE AR ĢIMENI, MAUREEN UN MAZDĒLI DANS UN TOMS
STRAUTMAŅU UN DOWLING ĢIMENES

Mīlestībā,
TUVINIEKI DZIMTENĒ

BRĀLIS AR ĢIMENI ASV

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, Tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam. T.dz.

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.
(A. Lūsis)

Ak, teci jel saulīte, uz dzimteni steidz
Un viņai no manis pēdējo sveicienu teic.
Un noskūpsti dzimtenes jūrmalu tu, 
Kur dzimu un bērnību pavadīju.
(J. Stūrmanis)

Saulainā sestdienas rītā India-
napoles latvieši vietējā avīzē iz -
lasīja skumju ziņu – grūtas sli-
mības nomākts, Aizsaulē bija 
aizgājis Konstantīns Sventeckis 
jebšu „mūsu Kostja”, kā viņu 
Indianapolē mēdza dēvēt.

Konstantīna dzīves devums lat -
viešu sabiedrībai bija liels. Kad DP 
nometnes Vācijā sāka tuk šoties un 
latvieši devās trimdā pāri okeā-
niem uz savām nākot nes mītņu 
zemēm, arī Sventecku ģimene at -
stāja Eslingenu, 1949. ga  dā iebrauca 
Amerikā un apmetās uz dzīvi In -
 dianapolē, Indianas pavalstī. 
Nākamo pāris gadu laikā arvienu 
vairāk latviešu ģi  menes ieradās 
Indianapolē. Bū  dami svešinieki 
svešā zemē un bieži pat lāga ne  -
prazdami angļu valodu, iebrau-
kušie latvieši cen tās pulcēties 
kopā nedēļas no  galēs, lai kaut uz 
brīdi pabūtu savējo vidū. Tika 
dibinātas bied rības, tautas deju 
grupas un citi pa  sākumi. Arī Kon-
stantīns ar lie  lu degsmi iesaistījās 
sabiedriskā darbā. Viņš iestājās Lat-
viešu bied rībā, dejoja un mācīja 
tautasdejas, un, kad Indianapolē 
dibi nāja Daugavas Vanagu apvie-
nību, Konstantīns bija viens no 
dibi nā tājiem un kalpoja par sek-
retāru tās pirmajā valdē. Sven tec-
kis darbojās arī daudzās lat viešu 
organizācijās visas Amerikas mē -
rogā. Viņš bija biedrs-dibi nātājs 
Amerikas latviešu jaunatnes orga -
nizācijā (ALJA), valdes loceklis ALA 
un Latviešu katoļu apvienībā, kā 
arī „member of the Advisory board of 
Baltic American Freedom League.” 
Kad 1960. un 1988. gadā India-
napolē tika rī  koti Vispārējie lat-
viešu Dziesmu svētki, Sventeckis 
uzņēmās svēt ku vadītāja pienā ku-
mus. Abi Dzies mu svētki izdevās 
teicami un deva rīkotājiem labu 
atlikumu. Pāri visam Sventeckim 
vienmēr rū  pēja mūsu jaunatne, viņš 
centās iesaistīt jaunos cil vēkus lat -
viešu sabiedriskos pasākumos. Viņa 
sa  biedriskā darba godpilnais no -
slēgums bija Trīszvaigžņu or  de-
nis, ko tam 2004. gadā pasniedza 
Latvijas valsts Prezidents Latvijā. 
Taču Indianapolē mūsu Kostja 
visvairāk tika daudzināts kā mūsu 
Latviešu sabiedriskā centra dibi-
nātājs un vadītājs savus 40 gadus.

Sabiedriskām vajadzībām In -
dianapoles latviešu biedrība bija 
iegādājusies nelielu ģimenes mā -
jiņu, kur notika sanāksmes, tau-
tasdeju mēģinājumi, kā arī kāzu 
svinības. Lielākiem sarīko ju miem 
telpas bija jāīrē pilsētā. Kon stan-
tīns kopā ar mazu iniciātoru 
grupu sāka domāt par plašāka 
nama iegādi vai būvi. Tika no  di-
bināta atsevišķa paju sabiedrība 
„Indianapoles latviešu nams,” kas 
vēlāk pārtapa par „Indianapoles 
latviešu sabied risko centru.” Paju 

Diženam tautietim
mūžībā aizejot

sabiedrības mērķis bija iegādāties 
vai uzcelt namu tikai par latviešu 
saziedo tiem līdzekļiem, bez aiz-
ņēmu miem. Ar vietējo latviešu 
amatnieku palīdzību izdevās sa  -
meklēt piemērotu zemes gabalu 
pilsētas nomalē. Inženieris Rai -
monds Rubuls ar savas firmas 
palīdzību nokārtoja nepie cie ša-
mās formālitātes pilsētas un tiesu 
iestādēs, kā arī izgatavoja plānus 
paredzē tai nama būvei. Būvdarbi 
varēja sākties. Taču vajadzēja 
naudu būvmateriālu iegādei, bija 
jāno organizē brīvprātīgie darbu 
da  rī tāji. Te nu izcēlās Kostjas or -
ganizatora un darbu vadītāja 
spē  jas. Tiesa, nama būves laikā 
daudzi tur ielika savu personīgo 
laiku, darbu un ziedoja naudas 
lī  dzek ļus, bet Sventeckis bija tāda 
kā lokomotīve, kā kāds dzinēj-
spēks, kas apbraukāja privātās 
mājas, mēģinādams sagādāt ne -
pie cie šamo kapitālu. Viņš bija tas, 
kas vāca ziedojumus, rūpējās par 
amatnieku un strādnieku sagādi 
ik nedēļas nogalei, kā arī rūpējās 
par materiālu pasūtīšanu nāka-
mam darba posmam. Darbi labi 
gāja uz priekšu. Pieauga arī vie-
tējo latviešu atbalsts un ziedoju-
mi. Taču arī iebraukušo latviešu 
skaits Indianapolē bija strauji 
audzis. Kad 1966. gada februārī 
atklāja jauno Latviešu namu, 
atklāšanas dienā visas telpas bija 
stāvgrūdām apmeklētāju pilnas. 
Jaunais nams bija jau palicis 
latviešiem par mazu! Nākamā 
gadā tika likti pamati Centra lie-
lajai zālei, bibliotēkai un skolas 
telpām. Namu pabeidza 1967. ga -
da 21. oktobrī. Namu atklājot, 
starp daudziem latviešu un 
amerikāņu viesiem bija arī Lat-
vijas sūtnis Amerikā Dr. Anatolijs 
Dinbergs. Latviešiem Indiana-
polē nu beidzot bija pašiem savs 
nams, iegādāts un celts pašu 
spēkiem, bez kādiem parādiem 
un saistībām ar vietējām ban-
kām! Par jaunā nama valdes 
priekšsēdi vienprātīgi ievēlēja 
Konstantīnu Sventecki. (Centra 
būve un tā turpmākā izveide ir 
sīkāk aprakstīta Sventecka grā-
matā „Latviešu nams Indiana-
polē.”). Nav iespējams pieminēt 
visu, ko Kostja ir darījis un kur 
savu roku pielicis, lai latviskais In -
 dianapolē nezustu, lai tiktu iz  kopts 
un turpinātos nākošās paaudzēs. 
Viss ko varam sacīt – tas ir bijis 
liels, nesavtīgs un svētīgs darbs.

Tagad nu loks ir noslēdzies un 
darbinieks aizgājis pelnītā atdusā. 
Lai nu Tev vieglas smiltis, Kostja. 
Dusi saldi...

„Tumšzaļā efeju ēnā vējš pakar 
kokli un klus. Gājējam čukst: 
Bija nemiers. Atpūta nu būs. Lai 
dus.” (Fr. Bārda)

EVK
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Pasaules 
meistarsacīkstes 

vieglatlētikā

19. un 20.  oktobrī Losandželosā  būs slideni novusa galdi

kajam rekordam 12,88 m. Laura 
sasniedza 12,36 m. 200 m sprintā 
Ikauniece startēja otrajā spēcī-
gākajā skrējienā un ieņēma piekto 
vietu (24,73, personiskais rekords 
24,08), bet kopvērtējumā pavir-
zījās uz 11. vietu. Tāllēkšanā Laura 
sasniedza 5,96 m, šķēpa mešanā – 
savu sezonas labāko rezultātu – 
50,75m. 800 m skrējienā Ikau-
niece sasniedza sesto rezultātu 
starp konkurentēm – 2:16,05. Kop-
 vērtējumā viņa sakrāja 6159 punk-
 tus, kas mūsu sportisti ierindoja 
11.vietā. Līdz pirmajam desmit-
niekam pietrūka tikai 66 punktu. 
Labāku rezultātu sasniegt trau cē ja 
pārciestā vīrusu infekcija. Pērn 
Olimpiskajās spēlēs Lauras rezul-
tāts  800 m distancē bija 2.12,13 
un kopvērtējumā 6414 punkti.

***
Labi rezultāti tika gaidīti no 

šķēpmetējiem, taču finālsa censī-
bām neviens nekvalificējās. Vis-
labāk veicās Līnai Mūzei. Viņa 
pirmajā mēģinājumā šķēpu rai dīja 
54,36 m, otrajā sasniedza 60,29 m, 
Grupā Līna ierindojās devītajā, 
kopvērtējumā – 14. vietā. 

Vadims Vasiļevskis labākajā 
mēģinājumā sasniedza 79,68 m, 
kvalifikācijas norma iekļūšanai 
finālā bija 82,50 m. Rezultātā 
Vadimam – 15. vieta. 

Madarai Palameikai neizdevās 
pirmie divi mēģinājumi, trešajā 
sasniedza vāju rezultātu – 53,70 m. 
Savā grupā Palameika palika pē  -
dējā, 13. vietā, tāpat arī kop vēr-
tējumā – 27. vieta. Palameikas per-
 soniskais rekords, kas ir arī Lat-

vi jas rekords, ir 64,51 m,  šosezon 
viņas labākais rezultāts ir 62,72 
metri.
Basketbolisti Rīgas svēt-
kos  cīnījās diennakti 
Tradicionālajā 24 stundu 

“Krastu spēlē” Rīgas svētkos uz -
varēja Daugavas kreisā krasta 
basketbolisti, kuŗi ar 1142:1131 
pārspēja labā krasta komandu.

Notiek cītīga gatavošanās 2013. 
gada novusa turnīram, tiek ai -
cināti spēlētāji  no ASV, Latvijas, 
Igaunijas, Vācijas, Austrālijas, Uk -
rainas, Kanadas, Baltkrievijas, lai 
visi varētu sanākt vienkopus un 
parādītu, kas uz ko ir spējīgs. Šīs 
būs jubilejas sacensības, jo pirmais 
Losandželosas Open notika pirms 

apstiprinājuši Ņujorkas spēlētāji 
Jānis Lauberts (Losandželosas 
Open 2004. gada čempions) un 
Aigars Grinbergs. Ieradīšoties arī 
Vašingtonas vēstniecības spēlē tā ji, 
jo viņiem neesot neviena kausa 
un medaļas no Rietumkrasta.

Šīgada turnīra naudas prēmijas 
summa ir 1000 dolaru, kas tiks 
sadalīta pirmajām trim vietām 
dāmu un kungu konkurencē. Būs 
arī kausi un medaļas. Spēlētāji 
tiks sadalīti grupās, kur spēlēs 
katrs ar katru, un tad 4 labākie 
(šis skaitlis var mainīties atkarībā 
no grupu skaita) no katras gru-

ņojumu un spriedzi visā turnīra 
gaŗumā.

Šogad jau bijuši divi turnīri – 
Vašingtonā un Ņujorkā, kuŗos 
piedalījās arī Kalifornijas novu-
sisti. Tagad mūsu kārta uzņemt 
viesus! Mēs saprotam, ka nav 
viegli mērot tālo ceļu, bet būsim 
priecīgi redzēt sacensību dalīb-
niekus Losandželosā. Pirmā tur-
nīra diena ir 19. datumā, kad ir arī 
Latviešu nama 40 gadu jubileja. 
Vakarpusē pēc sacensībām  spor-
tisti varēs baudīt svētku noska ņo-
jumu. Būs dažādi priekšne su mi, 
uzstāsies koris, dejotāji, mūzi kan-
ti, būs vakariņas ar tradicionāli 
labi izceptu steiku. Plašāka infor-
mācija Jānim Daugavietim: – 
1-949-290-3122. Var rakstīt arī uz 
e-pasta adresi novussusa@aol.com. 
Jāpiesakās līdz 10. oktobrim, da -
lības maksa vienai dienai 20 do  la  ru, 
abām dienām – 30 dolaru. Skatī-
tājiem ieeja pret ziedojumu $5.

Esam lūguši vairākas organi zā-
cijas atbalstīt šo sporta sarīko-
jumu. Izsakām lielu pateicību 
Dienvidkalifornijas Latviešu bied-
rības valdei, kas piešķīrusi $1000. 
Tas ir ļoti liels atbalsts sagata vo-
šanas darbiem.

Esam sazinājušies ar Latvijas 
Novusa federācijas prezidentu 
Juri Kiriku. Tajā pašā laikā Mas-
kavā notiks Eiropas meistarsa cīk-
stes. Cerēsim, ka visi novusisti ne -
aizbrauks uz Krievijas galvas pil-
sētu, bet ieradīsies arī pie mums 
saulainajā „eņģeļu pilsētā”. Tur-
nīra dalībnieki tiks cienāti ar 
pīrāgiem un citiem gardumiem. 

Latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis Līgo svētkos apsveic 
spēlētājus

Lieliska peldētāja
Aleksandra Klementine Meyers (17 g. v.) no Fox Point

Viskonsinas piedalījās Jr. Na  tional peldēšanas sacensībās
Kalifornijā un izcīnīja otro vie tu 

100 m brīvajā stilā. Viņa distanci 
veica 56,06 sekundēs. Aleksandra 
50 m peldējumā brī vajā stilā 
ieguva astoto vietu – 26,09.    

Līdz ar šo sasniegumu Alek-
sandra tika iekļauta USA Junior 
World Championship vienībā un 
piedalīsies FINA World Junior 

Championship Dubaijā. 15 gadu 
vecumā Aleksandra kvalificējās 
USA Olympic Trials peldēšanā. 
Viņas brālis Kristaps Alberts ir 
viens no Brown universitātes vie-
nības peldētājiem. Aleksandra 
un Kristaps ir Margitas Ulmanes 
Meyers un Chris Meyers bērni un 
Astridas Ulmanes mazbērni.

Aleksandra Klementine Meyers

Liels paldies visiem, kas pēc labas 
gribas piesaka savu palīdzību šī 
turnīra organizēšanā, neprasot 
atlīdzību! 

Gaidām visus
uz novusa turnīru 

Losandželosā, 
Kalifornijā, 19. un 20. 

oktobrī!

Turnīrs sāksies pulksten 11, da -
lībnieku reģistrācija – pl.10.30. Visas 
spēles notiks uz 13 augstas kva-
litātes novusa galdiem, organi zā-
tori visiem dalībniekiem nodro-
šinās kijas un „mammas” (ripas). 
Novusisti varēs lietot savu per-
sonisko inventāru, ja tas atbildīs 
novusa noteikumiem. 

J. Daugavietis 

10 gadiem. Ielūgti ir arī Aus trum-
krastā dzīvojošie bijušie Latvijas 
čempioni G. Bergmanis un L. 
Mei  lachs. Tas nozīmē, ka vieglas 
„pastaigas” nebūs, savu līdzdalību 

pas sacentīsies pēc play off  sis tē-
mas, līdz tiks noskaidrots Losan-
dželosas čempions. Losandže lo-
sas turnīri vienmēr tiek rīkoti, lai 
spēlētāji izjustu sportisku noska-

Latvijas vieglatlētiem 
augstākā vieta – 11

Pasaules meistarsacīkstēs vieg l-
atlētikā Maskavā no Latvijas spor-
tistiem augstāko vietu – vienpa d-
 smito izcīnīja septiņcīņniece Laura 
Ikauniece. 100 m barjēr skrējienā 
Ikaunice distanci veica 13,89 se -
kundēs, kas deva 994 punktus un 
21. vietu.

Augstlēkšanā ar veiktajiem 
1,80 m viņa pakāpās uz 16. vietu. 
Trešajā disciplīnā – lodes grūšanā 
Ikauniecei neizdevās pietuvoties 
šosezon sasniegtajam personis-

Pēdējā spēlē laukumā devās 
polītiķu vienības. Uzvaru izcīnīja 
labā krasta vienība (41:30), kuŗas 
kapteinis bija Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis. Viņš 
savas vienības labā guva sešus 
punktus, 13 punktus izcīnīja bi -
jušais ekonomikas ministrs un 
bijušais Latvijas Basketbola 
savie nības prezidents Ojārs 
Kechris, 10 punktus – Saeimas 
deputāts, Saei mas basketbola 
vienības kap teinis. Kreisā krasta 
komandas kapteinis bija Rīgas 
pilsētas galvas vietnieks Andris 
Ameriks, rezultātīvākais spē-
lētājs – Saeimas deputāts Klāvs 
Olšteins, kas savas vienības labā 
guva 22 punktus.

Spēkavīri velk 
lokomotīvi un sasniedz 

rekordu
Rīgas svētkos Latvijas spēkavīri 

sasniedzas jaunu Eiropas rekor-
du – sešu vīru vienība gandrīz 12 
metrus aizvilka 254 tonnu smagu 
lokomotīvi.

Iespaidīgais rekords sasniegts 
Latvijas Dzelzceļa mūzejā. Iesil-

doties vīri vilka 24 
tonnas smagu dzelz-
ceļa sniega tīrītāju, 
un tikai pēc tam ķērās 
pie 1972. gadā ražotās 
divsekciju maģistrālās 
dīzeļlokomotīves, ku -
 ŗas svars līdzvērtīgs 
210 vieglajām auto ma-
šīnām vai 50 ziloņiem.

Kuzmins 
ierakstās Ginesa
rekordu grāmatā

Ķīnas televīzija bija uzaicinājusi 
šāgada Eiropas skeitborda čem-
pionu, vairākkārtēju pasaules čem-
pionu un divu Ginesa rekordu 
īpašnieku Latvijas skeitbordistu 
Jāni Kuzminu piedalīties popu-
lārajā Ķīnas Ginesa rekordu šovā 
Zheng Da Zong Yi.

Jānis Kuzmins piedāvājumu 
pie ņēma un veica nepieciešamos 
sagatavošanās darbus un treni ņus, 
lai sasniegtu labāko iespējamo re -
zultātu un pārspētu pats savu 
Gi  nesa rekordu. Šova Zheng Da 
Zong Yi bija aicinājuši Kuzminu 

pārspēt viņam piederošo Ginesa 
rekordu skeitborda slalomā 100 
konusu distancē. Rekordu Jānis 
sasniedza 2010. gadā, distanci 
vei  cot 20,77 sekundēs, neno gā-
žot nevienu konusu.

Jānis Kuzmins 16. augustā 
star tēja lieliski un sasniedza 
jaunu rekordu. Distanci viņš 
veica 19,41 sekundē.

“Pasaules Ginesa rekordu šovs 
Ķīnā ir ļoti populārs. Iespēja 
pārstāvēt Latviju valstī, kur 
daudzi pat nezina par mūsu 
eksistenci, ir liels pagodinājums. 
Vienlaicīgi tas ir arī liels iz  ai  ci-
nājums – pārspēt savu rekordu. 
Teorētiski un sajūtu ziņā tas ir 
iespējams, taču noteikti noder 
atbalsts un veiksme,” pēc re -
korda sasniegšanas sacīja Jānis 
Kuzmins.

Ziņas sakopojis
P. Karlsons


