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LR Valsts prezidents Andris Bērziņš un Rīgas Pieminekļu aģentū-
ras direktors Guntis Gailītis svinīgajā sarīkojumā Brāļu kapos
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Latvijas Pastāvīgā pārstāvība 
ANO Ņujorkā rīkoja neformālu 
tikšanos ar grupām Prāta vētra 
un Instrumenti, kuŗas uzstājās 
vairākos koncertos ASV.

Tikšanās ar 
mūziķiem

Vēstnieks Jānis Mažeiks vēlēja 
panākumus abām grupām, rodot 
jaunus kontaktus ASV mūzikas 
tirgū un sniedzot neaizmirsta-
mas emocijas koncertu 
apmeklētājiem. Mažeiks pauda 
cerību, ka tikšanās ar Latvijas 
jauniešiem pārstāvībā varētu kļūt 
rēgulāras.

Pārstāvība ANO Ņujorkā rīko tikšanos 
ar Prāta vētru un Instrumentiem

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš 21. oktobrī kopā ar citām 
amatpersonām tēlnieka Kārļa 
Zāles 125. gadu jubilejas priekš-
vakarā atklāja pilnībā atjaunoto 

Rīgā piemin Kārli Zāli un atklāj restaurēto
pilsētu ģerboņu galeriju Rīgas Brāļu kapos

Rīgas Brāļu kapu Noslēdzošās 
sienas pilsētu ģerboņu galeriju. 
Ģerboņu galerija izveidota 
1930. – 1936. gadā, un ģerboņi 
izgatavoti un uzstādīti par paš-

valdību ziedotiem līdzekļiem, 
kas savākti pēc Lāčplēša kaŗa 
ordeņa kavalieŗa un kaŗa minis-
tra ģenerāļa Jāņa Baloža 1935. 
gada aicinājuma. Restaurācijas 
darbi ilga divus gadus, un tos 
veica restaurātori Ivo Grauduma 
vadībā. Kopējās projekta izmak-
sas ir 57 127 lati. No tiem lielākā 
daļa ir tautas ziedojumi, otra 
daļa – pašvaldību līdzfinan cē-
jums. Darbs pie Rīgas Brāļu 
kapu atjaunošanas turpināsies, 
un ir plāns 2014. gadā restaurēt 
Noslēdzošo sienu ar Vidzemes–
Latgales heraldiskiem tēliem un 
strēlnieku bareljefu, kā arī pa -
redzēts pārbūvēt priekšlau ku-
mu, nomainot saplīsušās plāk-
snes pret dolomīta plāksnēm. Ja 
arī jūs vēlaties piedalīties ar 
savu ārtavu šai darbā, ziedoju-
mu sūtiet  

bija izcils latviešu tēlnieks, kuŗa 
nozīmīgākie darbi ir Brīvības 
piemineklis un Brāļu kapu me -
moriālais ansamblis (sadarbībā 

tēlnieka dzīvi, ietērpjot atrasto 
raitā stāstījumā, dzīvos un as -
prātīgos dialogos, spilgti tēlotās 
laikmeta ainās un iejūtīgās pār-
domās. Grāmatu rotā gan krā-
sainas un melnbaltas fotografijas 
– Zāles un viņa darbu attēli –, 
gan ar leģendāro mākslas darbu 
tapšanu saistīto oficiālo doku-
mentu kopijas.

„Krāsaino fotoattēlu vidū es 
gribu īpaši izcelt Ludolfa Liberta 
enerģisko portretu, kas arī pa -
rāda Kārļa Zāles interesanto un 
spēcīgo raksturu. Savu talantu 
viņš pilnveidojis Kazaņā, Mas -
kavā, Sanktpēterburgā, vēlāk arī 
Berlīnē un Romā, uzsūcot visas 
jaunākās sava laika mākslas ide-
jas. Tās atspoguļojas arī viņa mo -
numentālajos darbos Latvijā. 

Stipras gribas cilvēks ar savām, 
protams, vājībām un ar cholē-
risku temperamentu. Spējīgs 
stingri pastāvēt uz savu pār lie-
cību brīžos, kad liekas, ka tur 
taču nekas nevar izdoties. Galu 
galā atcerēsimies, ka Brīvības 
pieminekli uzcēla četros gados 
no nulles, tas tika īstenots ar 
izcilas komandas palīdzību, bet 
ļoti liela loma bija arī Kārļa 
Zāles stiprajam gribasspēkam, 
kas spēja visus savākt kopā  un 
enerģiskā tempā visu izdarīt,” 
saka Valdis Rūmnieks.

Grāmatā var izsekot arī tā 
laika konkursu kaislībām, kā arī 
Kārļa Zāles attiecībām ar valsts 
varu.

Lai ko tautas labā patiešām 
būtisku paveiktu, ļoti liela loma 
ir individuālās personības spē-
kam – tāda ir viena no autoru 
atziņām, strādājot pie vēs turiskā 
materiāla izpētes. Līdzās Zālem 
iepazīsim arī vēl citas tā laika 
atslēgas personības, stāsta otrs 
grāmatas autors Andrejs Migla, 
– Zigfrīdu Annu Meierovicu, 
Valsts prezidentu Albertu Kviesi, 
kas savukārt iedibina sistēmu, 
kuŗas mērķis ir veidot godbijīgu 
attieksmi pret brīvības cīnītāju 
piemiņu – Andrejs Migla to 
uzskata par valstiski ļoti tālre-
dzīgu soli. 

Andreja Miglas un Valža Rūm-
nieka romāns „Trīs zvaigznes” 
tapis divu gadu laikā, bet līdzās 
apbrīnai par daudzajām tā laika 
ļoti spožajām personībām un 
sasniegumiem, autoriem ik pa 
laikam bijis arī skumji jānopūšas, 
ka ir daudz parādību, kas jo  pro-
jām nav mainījušās, – un viena 
no tām, kā atzīst Valdis Rūm-
nieks, – ir vecie, labie kašķi lat-
viešu starpā...

ar citiem māksliniekiem). 1923. 
gadā Zāle sāka veidot Brāļu 
kapu memoriālo ansambli, kuŗa 
darināšanai izvēlējās Allažu 
šūnakmeni. Ansambļa autori ir 
pats Zāle, kā arī architekti An -
drejs Zeidaks, Pēteris Feders un 
Aleksandrs Birzenieks. 1927. ga -
dā gatava bija pirmā, viena no 
izteiksmīgākajām skulptūrām 
“Ievainotais jātnieks”, nākamajā 
gadā Zāle uzsāka darbu pie otra 
“Ievainotā jātnieka”, kā arī gal -
venās – Mātes Latvijas skulp-
tūras. Ansamblis tika atklāts 
1936. gadā.

Rīgas Latviešu biedrības 
namā notika divi sarīkojumi, 
kas bija veltīti Kārļa Zāles 125 
gadu jubilejai.

Pieminot  Kārli Zāli un viņa 
veikumu, interesentiem bija 
iespēja apmeklēt Valda Rūm-
nie ka un Andreja Miglas ro  mā-
na “Trīs zvaigznes” atklāšanas 
svētkus un koncertu “Stalti jāja 
karavīri”.

Romāna “Trīs zvaigznes” at  vēr-
šanas svētkos piedalījās autori, 
aktieŗi Andris Bulis, Mārtiņš 
Vilsons un izdevniecības “Zvaig-
zne” redaktori,  sarīkojumu va -
dīja publicists un rakstnieks 
Ēriks Hānbergs.

“Trīs zvaigznes” ir biografisks 
romāns. Grāmatas autori ir 
centušies atrast visu iespējamo 
vēsturisko materiālu par slavenā 

Rigas Pieminekļu pārvaldei reģ. nr.: 90001774093
naudu ieskaitot:
Banka: Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0081300023010

28. oktobrī tiks 
svinēta Kārļa Zāles 

125. dzimšanas 
diena

Kārlis Zāle (dzimis 1888. gada 
28. oktobrī Mažeiķos, miris 
1942. gada 19. februārī Rīgā) 
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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

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 43. numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 8. novembrim 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?

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

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Gatavojaties braucienam uz 
Dienvidameriku! 

Precīzējums
Mana sliktā rokraksta dēļ 

gadījusies kļūda Smiltenes pils-
kalna ezera nosaukumā (Laiks 
Nr. 38 18. lappusē.). Manā bēr-
nībā to sauca KLIE VE ZERS.

Gribas uzrakstīt vēl par kādu 
vēlāko laiku notikumu, kad 

nesu pār Pontonu tiltu Rīgā 
revolveri un pilsētā jau bija 
komūnistu krievu kareivji. Bet 
vai vēl būs spēka rakstīt, 
nezinu... Paldies redakcijai par 
labajiem rakstiem Laikā!

Ingrīda Jirgens

SKAISTI!
Kad talantīgi mūziķi sagatavo 

koncertu, kas izceļas ar skaistu-
mu un izcilību, profesionālismu 
un sirsnību, tad klausītājam 
„aizraujas elpa,” klausoties un 
jūtot šī priekšnesuma pozitīvo 
spēku.

Šādā vienreizējā priekšne-
sumā – latviešu tautas mūzika 
un dziesmas – uz brīdi pārceļ 
klausītāju no ikdienas rūpēm 
un pasaules chaosa latviešu se -
najā sētā, kur ar tautas dzies-
mām, gavilējot tika aiz vadītas 
gan darba, gan svētku dienas un 
ilgie apspiestības gadi.

Šī gada oktobŗa otrajā svēt-
dienā – TRIO: Zane Šmite, 
Kristīne Kārkle-Puriņa un Ivars 
Cinkuss, (programmas II daļā 
piedalījās arī Edgars Kārklis), 
sniedza skaistu, aizkustinošu 
koncertu Latviešu namā, Lo -
sandželosā. Žēl bija to tautiešu, 
kuŗiem negadījās saņemt šo 
izcili skaisto mūzikālo dāvanu.

Andris Ritmanis

Paldies Laikam!
Daudzus gadus esmu Laika 

lasītājs, bet vidējai un jaunākai 
paaudzei ar to lasīšanu jau nu ir 
kā ir. Tagad gan vispirms ap -
stājos pie Laika beidzamām 
lapām. Tad lasu Kārļa Streipa, 
Franka Gordona, Paul Goble 
rakstus un pēc tam visus pārējos. 
Manuprāt, Kārļa Streipa raksts 
Laikā nr. 39 „Lasītprasme, la -
sītprieks” ir viens no vislabāka-
jiem rakstiem Laikā vispār. 
Prātā nāk arī nesenā intervija ar 
Ainu Rodriguez-Mata „Par pat-
riotismu, garīgo tīrību un ilga 
mūža noslēpumu.” Domāju, ka 
Laiks ir interesants un kvalitātīvs 
laikraksts.

Patiesā cieņā – 
Nevils Leimanis

Portlandē, Oregonā

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus lat -
viešu un angļu valodā. Grāmatas 
varam nosūtīt pa pastu.

Pirmais sējums ar piegādi ASV 
70 USD vai 37 LVL

Otrais sējums ar piegādi ASV 
80 USD vai 43 LVL

Abi sējumi ar piegādi ASV 150 
USD vai 80 LVL

Tālr. +(371) 26598498 vai 
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com

Čekus sūtīt A.Jerumanim, 1600 
El. Rito Ave, Glendale, CA 91208, 
USA, Tel.- 818-247-8390

Fonds “Sibirijas bērni”
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LAIKA mākslas kalendārs 2014
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses: 
Rasma Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2014. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,50
  par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................

Vārds, uzvārds .....................................................................................

Adrese ...................................................................................................

................................................................................................................

Tālr.: .......................................  E-pasts ...............................................

Ilze Bērziņa
jaunākajā grāmatā

aicina noticēt
laimīgām beigām.

Iespējams, jūs esat jau se -
kojuši Ilzes Bērziņas literāro 
varoņu Izzie un Nick pie dzī-
vojumiem, centušies atrisināt 
kādu no viņas kriminālromā-
nos attēlotajām slepkavībām 
vai jūs savaldzinājuši viņas 
bio grafiskie portreti.

Pat ja jūs vēl neesat neko 
lasījuši no Ilzes Bērziņas dar -
biem, jums patiks viņas jau-

nākais romāns “A True Love Story”, kuŗā varēsit kopā ar rakstnieci 
ceļot no Latvijas uz Vāciju, tad Kanadu, uz Parīzi un atpakaļ un 
visu beidzot – pēc romantiskām neveiksmēm, trakulīgiem pie-
dzīvojumiem un traģiska zaudējuma – nonākt Meinā, ASV, kur 
viņa beidzot atrod savas īstās mājas un īsto mīlestību.

Ilzes Bērziņas stāstījums ir brī žiem skarbs, brīžiem hu mo-
ristisks un domas rosinošs, bet vienmēr saistošs. Pat ja jūs 
ne ticat laimīgām beigām, šie brīnišķīgie memuāri var mainīt 
jūsu domas. 

Grāmata iznāks 5. novembrī, un tā ir pasūtināma, sazinoties 
ar Ilzi Bērziņu (ilzeberzins@ hotmail.com). Grāmata maksā 
$20, ieskaitot sūtīšanu. Grāmata ir angļu valodā.

Patiess mīlas stāsts

Svētdien, 27. oktobrī  plkst. 4:00 pēcpusdienā  galerijā  One TwentyEight Ņujorkā tiks atklāta 
Latvijas gleznotāju Alekseja Naumova un Kristapa Zariņa gleznu izstāde „Let’s Talk About 
Painting”. Izstāde būs apskatāma no 27. oktobŗa līdz 7. novembrim. Galerijas darba laiks no 
trešdienas līdz sestdienai no 1:00 līdz 7:00 pēcpusdienā, svētdienā no 1:00 līdz 5:00 pēcpusdienā. 

Galerijas adrese: 128 Rivington Street (between Essex and Norfolk) New York, NY 10002

Latvijas vēstniecība ASV aicina

SĀKAS ANDŖA NELSONA 
SADARBĪBA AR BOSTONAS 

SIMFONISKO ORĶESTRI 
Laikraksta The Boston Globe šā 

gada 18. oktobŗa numurā Dže-
remijs Eichlers (Jeremy Eichler) 
spilgti apraksta BSO koncertu tā 
mājvietā Boston Symphony Hall 
ceturtdien, 17. oktobŗa vakarā, kad 
pie diriģenta pults pirmo reizi pēc 
apstiprināšanas par šā orķestra 
nākamo mūzikālo vadītāju un pēc 
neskaitāmām preses konfe ren-
cēm stājās ANDRIS NELSONS. 
Lielā zāle bija pārpildīta. Cilvēki 
aplaudējot cēlušies kājās, sveicot 
savu jauno diriģentu, pirms ne -
viena skaņa vēl nebija izskanējusi. 
Bostonas simfoniskās mūzikas 
cienītāji bija gandrīz bezcerīgi 

īpaši aizraujošs gan ar pašu 
mūzicēšanu, gan tāpēc, ka tas 
bija solījums kaut kam jaunam 
nākotnē.

Džeremijs Eichlers atzīmē, ka 
Andris Nelsons šo savu uznā-
cienu ieskandē nevis ar spožām 
pūtēju fanfarām, bet ar vienu no 
visklusinātākajiem un mierīgā-
kajiem R. Vāgnera darbiem – 
„Zigfrīda idilli”, ko komponists 
sarakstījis kā dāvanu savai sievai 
Kozimai (Cosima), kuŗa ar šo 
mūziku tika modināta no miega 
1870. gada Ziemsvētku rītā, kad 
orķestris to spēlēja uz Vāgnera 
mājas kāpnēm.

mūziku no visām pusēm,” raksta 
Dž. Eichlers.

Koncerta programmā bija vēl 
Mocarta 25. klavieŗkoncerts, ko 
nevainojami atskaņoja pianists no 
Liverpūles Pols Lūiss (Paul Lewis), 
un Brāmsa 3. simfonija, kuŗas 
izpildījumā recenzents sevišķi 
izceļ trešo daļu – „tās ilgpilnajai 
sapņainībai Nelsons bija piešķīris 
pievilcīgu personisku skanējumu 
un finālā sotto voce sākumā pa -
nāca apbrīnojamu ap slāpētu in -
tensitāti, tumsnēji iekrāsotu, 
saspringtu un noslē pumainu.” 

„Nelsons mūzikā jūtas neatka-
rīgs un seko savai individuālai 
interpretācijas izvēlei, cenšoties 
piešķirt izpildījumam svaigumu 
un dabisku tā brīža radīšanas 
izjūtu, uz ko Bostonas simfonis-
kā orķestra mūziķi ir dedzīgi 
atsaukušies kopš pirmās tikšanās 
ar šo diriģentu Mālera Devītās 
simfonijas atskaņojumā Carnegie 
Hall. Šī „ķīmija” bija atkal no 
jauna jūtama un redzama kon -
certā ceturtdienas vakarā un jau 
pirms tam – mēģinājumā... Or -
ķes tris ir techniski labā formā, 
tikai gaida stimulējošu vadoni, 
lai optimāli izmantotu un virzītu 
šīs spējas un nodrošinātu or  ķes-
trim mērķtiecīgu attīstību no se -
zonas uz sezonu, lai uzspod ri-
nātu BSO populāritāti savā pil-
sētā un izvestu to starptautiskā 
arēnā... Šī orķestra un diriģenta 
partnerība sola daudz un abām 
pusēm.” 

Mūziķus un mūzikas intere-
sentus nodarbina daudz dažādu 
jautājumu – kā Andris Nelsons 
veidos koncertu programmas, ar 
kādiem solistiem sadarbosies, tā -
pat par viņa svarīgo lomu Tangl-
vudā... Šajā sezonā viņam vēl 
jāpabeidz izcili veiksmīgā sadar-
bība ar Birmingamas orķestri 
Anglijā. Bet Bostonā jau ar ne -
pacietību tiek gaidīts 6. marts, 
kad Andris Nelsons šeit diriģēs 
koncertizpildījumā Richarda 
Štrausa „Salomi”. 

Silvija Līce 

Ceturtdien, 17. oktobŗa vakarā Andris Nelsons diriģēja Bostonas 
Simfonisko orķestri pirmo reizi, kopš apstiprināts par tā nākamo 
mūzikālo vadītāju

ilgi gaidījuši šo dienu, jo viņu 
orķestris jau vairāk nekā divus 
gadus ir bez galvenā mūzikālā 
vadītāja. Maijā šim postenim 
apstiprinātais latviešu diriģents 
būs BSO visjaunākais mūzikālais 
vadītājs vairāk nekā simts gadu 
laikā. Tā kā Vācijā pārciesta 
smadzeņu satricinājuma dēļ viņš 
nevarēja uzstāties šovasar Tangl-
vudā (Tanglewood), kā bija pare-
dzēts, šis koncerts kļuva par 
nozīmīgu ievadījumu, pirms 
Nelsons oficiāli sāk pastāvīgu 
rēgulāru darbu ar BSO nākam-
ruden. Ceturtdienas vakars bija 

„Vāgners ir Nelsonam tuvs 
kom  ponists, un viņa „Zigfrīda 
idilles” lasījums ceturtdien ir 
ievērības cienīgs ar to rūpīgumu 
un smalkumu, ar kādu viņš 
veidoja tā atsevišķās līnijas un 
kopskaņas atmosfēru. BSO stīgu 
instrumenti austin izauda savas 
frazes ar sidrabainu mirdzumu, 
un koka pūšamo instrumentu 
spēle bija skaisti izcelta. Kaut arī 
reizēm zālē kaut kas iečaukstējās 
vai kāds ieklepojās, šis atskaņo-
jums atstāja spēcīgu iespaidu ar 
dziļumu un īpašu klusuma kva-
litāti, kas šķita apņemam šo 
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Dagmāru Vallenu pieminot
Rudenim atnākot, Dagmārai 

Vallenai būtu piepildījušies go -
dam nosvinami 85 mūža gadi, 
bet Lielais Lēmējs bija lēmis 
citādāk – ciemojoties dzimtenē, 
nule aizvadītās vasaras 8. jūlijā 
liekot pārtūkt viņas darbīgā un 
ražīgā mūža pavedienam. Ņujor-
kas Katskiļu kalniem tērpjoties 
viskrāšņākajā lapu rotā, ar vis-
spožāko rudens sauli pie zilajām 
debesīm, 13. oktobrī kārtējos 
rudens Kapu svētkos un urnu 
izvadē Latviešu kapos Tanersvillē, 
Ņujorkā viņas pelnu urnu, skai-
stu ziedu apņemtu, mūža dusai 
iesvētīja prāvests Oļģerts Sniedze, 
klātesot ģimenei un kuplam radu 
un draugu pulkam. Latviešu 
memoriālā ansambļa visas tera-
ses pildīja aizgājēju iesvētāmo 
urnu izvadītāji, un atbilstoši 
latviešos dziļi iesakņotajai Kapu 
svētku tradicijai, arī sekojošais 
Kapu svētku dievkalpojums bija 
pulcinājis jo kuplu dvēseļu pie-
minētāju draudzi.

Zinām, ka agrāka un vēlāka 
aiziešana no Šīssaules nav no -
vēršama, bet ir cilvēki, kuŗu 
aiziešanas nenovēršamībai ne 
brīdi neļaujam iezagties mūsu 
domās. Pašsaprotami pieņemam, 
ka viņi vienmēr būs mūsu vidū, 
varēsim pajautāt pēc viņu pado-
ma, dalīties kopīgi veicamos dar-
bos un iecerēs. Tā allaž izjūtam 
mūsu tuviniekus, un šīs izjūtas 
neatstāj, domās kavējoties pie 
Dagmāras Vallenas.

Vienmēr izjūtam, ka ar savu 
rosmīgo darbu Ņujorkas orga-
nizācijās Dagmāra Vallena pie-
der mums, ņujorkiešiem. Bet 
tikpat lielā mērā viņa piederēja 
visiem latviešiem, jo viņas sirds 
piederēja Latvijai. Varbūt arī tā -
dēļ Dieviņš bija lēmis, ka viņas 
raženā mūža aplim bija jāno-
slēdzas Latvijā, viņas dzimtajā 
Rīgā.

Dagmāras Vallenas nesavtīgais 
sabiedriskais darbs liecināja, cik 
ļoti viņa mīlēja savu tautu. Bet 
mīlestība iemājoja visā Dagmāras 
būtībā: viņa ļoti mīlēja savu tiešo 
ģimeni – dēlu Ansi, mazmeitas 
Britu un Astrīdu un māsu Maiju, 
ar viņiem Ņujorkā tiekoties vai 
sazinoties turpat vai ik dienas.

Tāpat mīļa viņai bija visa 
sa zarotā radu saime kā šeit, 
Amerikā, tā Austrālijā, ar vis-
kuplāko zaru Latvijā. Tādēļ viņas 
daudzo pasaules ceļojumu vidū 
nozīmīgu vietu ieņēma brālēna 
apciemojums Austrālijā, pa 
ceļam tiekoties arī ar rakstnieci 
Dzidru Zeberiņu Havajā, un it 
sevišķi ik vasaru Latvijā pavadītie 
mēneši. Būtiska bija ne tikvien 
ciemošanās ar radu saimi, bet arī 
iespēja dzīvot līdzi bagātīgajām 
kultūras norisēm Latvijā. Arī 
šovasar lielie Dziesmu un Deju 
svētki bija viņas interešu deg-
punktā. Dagmāras sirsnīgie radi 
rūpējās, lai viņa varētu būt klāt 
ne tikvien kultūras notikumos 
Rīgā, bet arī citos Latvijas nova-
dos. Viņas radu sirsnība iesnie-
dzās vēl dziļāk – patiesā vēlmē 
izprast un iesaistīties arī „Dag-
māras-trimdinieces” brīvprātīgos 
labdarības uzdevumos Latvijā. 
Daudzas vasaras pēc kārtas viņas 
brālēns rūpējās par to, lai Dag-
māra personiski varētu apciemot 
vēl dzīvos latviešu leģionārus, 
grūtdieņus un trūkumā nonā-
kušās ģimenes visos Latvijas no -

vados un nodot viņiem trimdas 
Daugavas Vanagu organizācijas 
sarūpēto pabalstu; kopumā šo 
apciemojumu skaits iesniedzās 
piecos simtos, piemēram, 1996. 
gadā vien viņa apciemojusi 83 
vietas Latvijā.

Dagmāras Vallenas vērtību 
skālā latviešu kultūra bija augstā 
pakāpē. Mūsu literātūrai piede-
rēja īpaša vieta kā viņas sirdī, tā 
viņas mājokļa daudzajos grā -
matplauktos. Viņa mīlēja dzeju, 
prozu un vēsturi. Viņas sakrātās 
zināšanas un dziļā izpratne ba -
gātīgi atspoguļojās viņas dau-
dzajos Ņujorkā nolasītajos infor-
mātīvajos referātos – kā par lat-
viešu literātūras, tā par vēstures 
temām. Īpašu prieku viņai sa -
gādāja iespēja rīkot literārus 
sarīkojumus un dzejnieku pa -
rādes, kur atkal varējām pār lie-
cināties, kā par viņas dziļo sap-
ratni, tā iejutību. Atskatoties, šie 
kultūras sarīkojumi, Dagmārai 

bijis viens no 28 Latvijas to  po-
grafiem, kas ik gadu atjaunoja 
daļu no Latvijas militārām kar-
tēm. Nepieciešamo apvidus iz -
pēti nācās veikt, dzīvojot uz vie-
tas. Tā Dagmāra, katru vasaru 
pavadot citā vietā, jau bērnībā 
iepazinusi Latviju. Māte Austra, 
dzimusi Gaigala, jau Rīgā Millera 
ģimnazijā ievirzīta uz dzeju. 
Viņas skolotājs bijis Līgotņu 
Jēkabs. Vakaros viņa saviem 
bērniem lasījusi pašas dzejoļus, 
tā rosinādama interesi jau no 
mazām dienām. Līdz astoņu 
gadu vecumam, kā vienīgais 
bērns daudzo radu lielģimenē, 
Dagmāra ļoti lutināta un uz  mu-
dināta. Vēlāk viņai pievienojās 
brālis Aivars un māsa Maija.

Dagmāras dzīve pilnīgi pār-
mainījās 1944. gada oktobrī, kad 
Latviešu leģionā iesauktais tēvs 
krita Padomju armijas gūstā un 
nokļuva izsūtījumā Sibirijā. 
Mātei, vienai pašai ar trim bēr-

kultūras nozarēs.
Pēc sešiem Vācijā pavadītiem 

gadiem Dagmāra nokļuva Lin-
kolnā, Nebraskā, uzsāka studijas 
Nebraskas universitātē, kur iepa-
zinās ar Eduardu Vallenu, sa -
laulājās un 1953. gadā viņiem 
piedzima dēls Ansis. No 1955. 
līdz 1967. gadam Dagmāra dzī-
voja Čikāgā, kur aizsākās viņas 
žurnālistes un polītiskās aktīvistes 
darbība Latvijas neatkarības at -
gūšanas labā. 1967. gadā Dag-
māra uzņēmās BATUN (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
biroja vadītājas uzdevumus Ņu -
jorkā, kļūdama arī par akreditētu 
žurnālisti pie Apvienotām Nāci-
jām, daudz ko paveicot okupēto 
Baltijas valstu patiesās situācijas 
izgaismošanā un padomju dezin-
formācijas atspēkošanā. 1975. ga -
dā, pēc Radio Brīvība izveidošanas 
Ņujorkā, Dagmāru aicināja uz -
ņemties latviešu ziņu redaktores 
pienākumus. Piesaistot vairākus 
brīvprātīgos līdzstrādniekus (ar 
segvārdiem), viņa rūpējās par 
rēgulāriem kultūras un polītisko 
ziņu raidījumiem aiz dzelzs 
priekškara. Visilgāk strādāja Irēne 
Avena (ar segvārdu Viviana 
Brauna) – par mākslas notiku-
miem un jauniešu aktīvitātēm; 
Aina Kraujiete – par rakstniecību, 
Rolfs Ekmanis – par literātiem 
Latvijā, no dzimtenes izraidītais 
disidents Viktors Kalniņš – par 
Padomju Savienības temām, 
daudzpusīgais Viktors Neimanis 
– par polītiku un sportu, veselu 
gadu raidījumos lasot no latviski 
tulkotā A. Solžeņicina „Gulaga 
archipelaga”. Brīvprātīgo darbi-
nieku vidū bija arī kādreizējais 
Latvijas sabiedrisko lietu mi -
nistrs Alfreds Bērziņš.

Dagmāras lielais darba iegul-
dījums Latvijas labā tika pienācīgi 
novērtēts arī Latvijā, kad 2004. 
gada novembrī toreizējā Latvijas 
Valsts prezidente Vaira Vīķe Frei-
berga pie Dagmāras krūtīm pie -
sprauda Triju Zvaigžņu ordeni.

1993. gadā Radio Brīvība pro-
grammas centra darbību slēdza, 
un reizē ar to Dagmāra atvaļi-
nājās. Ap 200 sakrāto interviju 
viņa nodeva Cilvēkarchīvam. 
Turpinājās rosīgais darbs Dau-
gavas Vanagos, kas bija sācies jau 
agrā jaunībā bēgļu nometnē 
Vācijā, palīdzot sagādāt ēdienu 
toreiz vēl neapgādātajiem tikko 
no gūsta atbrīvotajiem latviešu 
kaŗavīriem. Čikāgā Dagmāra 
palīdzējusi organizēt Daugavas 
Vanagu sarīkojumus. Ņujorkā 
viņa iesāka skaistu sarīkojumu 
virkni, ko nosauca par Novadu 
vakariem. Tādi bija, piemēram, 
veltījumi Rīgai, Daugavai, Džūk-
stei, lībiešiem. Viņa arī noor ga-
nizēja vanadžu vokālo ansambli. 
Daugavas Vanagu priekšnieces 
amatā nostrādāti 8 gadi, reizē 
darbojoties arī Ņujorkas latviešu 
organizāciju padomē, Raistera 
fonda valdē, četrus gadus bijusi 
arī šī fonda valdes priekšsēde. 
Liekas, ka nebūs pārspīlēts se  ci-
nājums, ka nav svarīgāku sarī-
kojumu Ņujorkā, kuŗu organi-
zēšanā Dagmāra Vallena nebūtu 
piedalījusies. Viņas mērķtiecīgā 
darbība, sirdsdedze, labestība – 
silta smaida pavadīta – vienmēr 
vainagojās ar panākumiem un 
tika augstu novērtēta. Īpaši at -
zīmējama Dagmāras līdzdalība 
latviešu presē. Jau 1958. gadā 

viņa sāka rakstīt kanadiešu laik-
rakstam Latvija Amerikā, vēlāk 
arī pa visu pasauli izplatītajam 
Laikam, ar saturīgiem, žurnā-
listiski profesionāli un atjautīgi 
sacerētiem rakstiem bagātinot 
mūsu laikrakstus līdz sava dar-
bīgā mūža baigām.

Bet Dagmāras sabiedriskais 
darbs nenorobežojās vienīgi ar 
rosmēm kultūras, polītikas un 
preses jomā. Tikpat aktīva viņa 
bija Daugavas Vanadžu prak-
tiskajos darbos – organizējot un 
piedaloties gadskārtējā Ziem-
svētku tirdziņā un lietoto mantu 
tirdziņos, kā arī personīgi ie -
saistoties piparkūku masveida 
cepšanas pasākumos.

Dagmāras Vallenas pārpel no-
šanas dienā 12. jūlijā Rīgas Meža 
kapu krematorijas Sēru zālē no -
tika svinīgs piemiņas brīdis. 
Ģimene rūpējās, lai mātes pie-
miņa tiktu pienācīgi atzīmēta 
Ņujorkā, gūstot neparasti lielu 
atsaucību visā vietējā latviešu 
sabiedrībā. Pēc kārtējā svētdie-
nas dievkalpojuma Jonkeru diev-
namā 22. septembrī iecerētais 
piemiņas brīdis izvērtās par skaistu 
piemiņas sarīkojumu ar Ņujorkas 
dzejnieku piedalīšanos un dzejas 
lasījumiem, iecienītās dziedones 
Lailas Saliņas un komponistes – 
pianistes Daces Aperānes at  ska-
ņotiem tautasdziesmu aranžē-
jumiem solo balsij un veselu 
rindu piemiņas runu teicēju, 
pārstāvot visus kultūrāli-sabied-
riski-polītiski ievirzītos laukus, 
kuŗos Dagmāra savulaik bija 
darbojusies un guvusi atzinību. 
Norisi vadīja Dagmāras dēls 
Ansis Vallens. Ievadvārdos Jon-
keru draudzes mācītājs Juris 
Saivars pieminēja savus jaunekļa 
gadus okupētajā Latvijā, mums, 
trimdiniekiem un Dagmāras 
līdzgaitniekiem atklājot ļoti bū -
tisku epizodu – ka viņš, patiešām 
riskējot ar bargām konsekven-
cēm, slepus ir klausījies Dagmā-
ras Vallenas sagatavotos Radio 
Brīvība raidījumus un ka tie 
bijuši nozīmīgi tā laika situācijā 
Latvijā.

Dzejas lasījumus ievadīja Vol-
demāra Avena nolasītais veltī-
jum  dzejolis „Dagmārai”, kam 
sekoja noskaņai atbilstoši Ritas 
Gāles un Baibas Bičoles dzejoļu 
lasījumi. Dzejnieks Jānis Krēsliņš 
savu dzeju nelasīja, bet runāja 
par Dagmāras Vallenas agrīno 
devumu latviešu presei. Ar sa -
turīgām atvadu runām norisē 
piedalījās Dace Aperāne, Irēne 
Avena, Vija Zuntaka Bērziņa, 
Uldis Bluķis, Marija Machere, 
Baiba Pinne, Marģers Pinnis, 
Eleonora Šturma, Astrīda Val-
lena, bet, demostrējot Dagmāras 
dzimtas vitāli jautro pusi, – 
brālēns Viesturs Gaigals. No -
skaņai atbilstošu dzeju skandēja 
Līga Balode. Runātāju paustais 
Dagmāras veikumu cildinājums 
bija patiesa atzinība par nesavtīgu 
darbu. Un visi runātāji ar sirsnību 
atcerējās kopdarbā izbaudīto 
Dagmāras sirds siltumu un viņas 
saulaino, uzmundrinošo smaidu. 
Nolasīja arī Radio Brīvība un 
BATUN darbinieku Zvaguļa un 
Haino Ainso vēstules, bija arī 
gādāts par bagātīgu cienastu.

Glabāsim gaišu Dagmāras 
Vallenas piemiņu!

Rita Gāle un
Eleonora Šturma

darbojoties Ņujorkas Daugavas 
vanadžu vadībā, neapšaubāmi ir 
bijuši mūsu latvietības sagla bā-
šanas stipro būvakmeņu nozī mī-
ga daļa, tāpat kā mūsu iespiestā 
vārda un preses uzturēšana un 
veicināšana. Šīs sakarības apzi-
noties, aktīvu iesaistīšanos lat-
vietības kopdarbos Dagmāra 
izjuta kā sava veida sūtību un 
pienākumu. Sadarbošanās ar Dag-
māru vienmēr bija patīkama, jo 
no viņas staroja labestība, patiesa 
iejutība un respektējoša izpratne 
atšķirīgu viedokļu uztverē. Viņas 
saulainais smaids, labsirdīgas acu 
iedzirkstēšanās pavadīts, mudināt 
mudināja uz saskanīgu kopdar-
bu. Un visu vainagoja viņas 
degsme, ideju neizsmeļamība un 
apbrīnojamās darba spējas.

Dagmāras būtībā ļoti nozīmī-
gu vietu ieņēma arī vispārējā 
Rietumpasaules kultūra, kas, 
Ņujorkā dzīvojot, gluži kā gaiss 
cilvēku apņem no visām pusēm: 
mākslas mūzeji, klasiskās mū  zi-
kas koncerti, opera, teātŗa iz  rā-
des. Ieniršanu pasaules kultūrā 
Dagmāra patiešām izbaudīja, it 
īpaši izrādes Mētroplītēna operā 
un daudzos Ņujorkas teātŗos. Ne 
jau lai sev sagādātu patīkamu 
izklaidi, bet lai patiesi iedziļinā-
tos, pārdzīvotu un arī lai būtu 
lietas kursā par to, kas ik gadus 
gūstams internacionālajos kul-
tūras apcirkņos. 

Dagmāra Vallena dzimusi 
1928. gada 2. septembrī Rīgā, bet 
gadījies, ka dzimšanas apliecībā 
ierakstīts 2. oktobris, un tā arī 
palicis. Tēvs – kapteinis Kārlis 
Paegle – beidzis Latvijas Kaŗa 
skolu, dienējis armijas štābā un 

niem, nācās doties bēgļu gaitās 
ar kuģi uz Vāciju. Kuģi ceļā 
sabumboja, bet pasažieŗus tomēr 
izglāba. 

Atsaucoties uz pašas Dagmāras 
savulaik stāstīto, brauciens uz 
Gotenhāfenu vētras laikā mātei 
ar vienu lielāku un diviem ma -
ziem bērniem bijis ļoti grūts. Pēc 
nonākšanas Pomerānijā, frontei 
tuvojoties, bijis atkal jābēg tālāk. 
1945. gada 1. maijā Rostokā ar 
segās satītu, masalām saslimušu 
divgadīgo Maijiņu nonākuši uz 
ievainoto vācu kaŗavīru kuģa, ar 
ko septiņas dienas braukājuši pa 
jūru, līdz 8. maijā piestājuši kādā 
nelielā Dānijas ostā. No turienes 
dāņi visus kājām aizsūtījuši uz 
Vāciju. Flensburgā, nelielā dzelz-
ceļa darbnīcu barakā nodzīvojuši 
līdz rudenim kopā ar Margaritu 
Kovaļevsku, Irmu Grebzdi, Ras mu 
Galenieci un Pāvilu Gruznu. Vēlā 
rudenī nonākuši Vircburgas 
lielajā, centrālajā nometnē. Aiz-
braucot no Latvijas, Dagmāra 
bija beigusi divas klases Rīgas 1. 
Valsts ģimnazijā. Vircburgas no -
metnē viņa pabeidza latviešu 
vidusskolu ar tiesībām iestāties 
augstskolā. Vircburgas nometnē 
darbojās teātŗa skola ar intere-
santiem lektoriem, Dr. Edgara 
Andersona (toreiz vēl tikai vēs-
tures students!) dibinātā Tautas 
augstskola, kur lekcijas klausī-
jušies arī Valda Mora, Henrijs 
Moors, Teodors Zeltiņš, Roberts 
Avens (dzejnieks-filozofs Roberts 
Mūks) u.c. Ritmoplastikas un 
modernā baleta studiju vadīja 
Lidija Āboliņa. Visur Dagmāra ir 
mācījusies un piedalījusies, un 
guvusi pieredzi daudzās latviešu 
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Mēs atkal no -
nācām krust-
celēs. Ceļš uz 
d i e nv i d i e m 
Tukuma vir-
zienā atradās 
zem ienaidnie-
ka lielgabalu 
uguns, uz zie -
meļiem tas ve  -

da uz Jūrmalu un Sloku. Tā kā 
tēvam vēl bija atļauja mūs pa -
vadīt, viņš atkal pilnā uniformā 
ar ieroci pie sāniem un sviesta 
kilogramu padusē gāja pie mi  li-
tārās policijas un dabūja atļauju 
braukt uz Jūrmalu. 

Kamēr tēvs kārtoja tālākā brau-
ciena maršrutu, viena Padomju 
Savienības lidmašīna bezmērķīgi 
un bez rezultātiem mētāja pa 
bumbai šur un tur. Zenītartilērija 
atklāja uguni, un mēs cerējām – 
kāds lādiņš trāpīs mērķī. Atceros, 
ka tās augstu lidojošās vientuļās 
lidmašīnas sauca par kukuruz ņi-
kiem, jo bija pazīstamas ar savu 
nesinhronizēto motoru rūkšanu. 

Jūrmala izskatījās pamesta. 
Tikai nesen tur bija notikušas 
cīņas, bija arī vasaras sezonas 
beigas. Mēs pārnakšņojām Apšu 
ciemā kādā tukšā vasarnīcā. 
Vecāki steidzīgi iekūra plīti un 
sildīja ūdeni, lai mēs visi pēc 
nedēļu ilga starplaika atkal varētu 
nomazgāties. Atceros skaisto plu  d-
mali. Pirmo reizi savā mūžā 
redzēju līķi – nesen cīņā kritušu 
padomju kareivi. No rīta turpi-
nājām braukt pa ceļu gar Rīgas 
jūras līča krastmalu un tālāk uz 
Talsu pusi. Braucēji sāka dalīties: 
kaŗaspēks devās uz dienvidiem, 

Edgars Zariņš

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

Es jau īsti nezināju un nesapratu, cik tuvu frontei mēs bijām 
pirmās divas dienas pēc Rīgas atstāšanas. Varēja dzirdēt kādreizēju 
lielgabalu dārdoņu, un Padomju Savienības bumbvedēji ne -
pārtraukti lidoja virs mūsu galvām. Cik vien ātri ceļš atļāva, tēvs 
savā leģionāra formā un ar sviesta kukuļošanu dabūja mūsu vezu-
mus prom no frontes uz ziemeļiem, uz jūrmalu

Kurzemes cietokšņa stāvoklis 1944. gada oktōbrī, kad mēs 
izbraucām ar kuģi „Lapland” uz Vāciju. Nākošos septiņos mēnešos 
cietoksnis drusku saruka, bet noturējās pret Padomju Savienības 
spiedienu līdz Vācijas kapitulācijai 1945. gada 8. maijā

Braucot gar Babītes ezera dien-
vidiem redzējām daudz gaisa 
aizsardzības 88 mm zenītar ti-
lērijas lielgabalu. Naktsvietā 
satikām arī latviešu gaisa iz -
palīgus, tie bija tikai puikas

Bet, kas mani vēl šodien pārsteidz ir tas, ka tika ņemtas līdzi izšūtās linu salvetes ar monogrammām 
no mammas pūra. Kā es to zinu? Šodien, pēc vairāk nekā 60 gadiem tās linu salvetes ir tas labākais, 
ar ko varu nomazgāt mājas logus šeit Amerikā

(Turpinājums sekos)

Tagad ceļā bijām gandrīz vieni 
paši savos divos pajūgos, jo liela 
daļa bēgļu meklēja apmešanās 
vietas Kurzemē, cerot, ka Pa -
domju armiju atspiedīs un viņi 
varēs atgriezties mājās. Daudzi 

vedējiem. Būdami pietiekami tālu 
un drošībā, baudījām to kā izrādi.

Ar kuģi uz Vāciju
Pa to laiku padomju armija 

las, kad uzkāpām uz kuģa. Es kā 
bērns nepievērsu uzmanību, kas 
tika pakots līdzņemšanai, tikai 
zinu, ka tur bija sviesta kaste un 
žāvēta cūkas gaļa, jo tā bija mūsu 
papildu pārtika bēgļu nometnēs 

pagrabā, kur patvertnē pavadījām 
uzlidojuma laiku. Atceros, ka man 
apgalvoja: nav ko baiļoties, jo pa -
domju bumbas eksplodējot sa -
grauj tikai divus augšējos stāvus. 
Labi, ka mums to neiznāca pār-

bēgļi izklīda pa dažādiem ceļiem. 
Mēs metām līkumu ap Tukumu 
un tālāk pa lauku ceļu devāmies 
uz Kandavu. Pārnakšņojām starp 
Kandavu un Sabili, tā sauktajā 
Kurzemes Šveicē, kur ir skaista 
kalnaina apkārtne. Tur atkal pa -
bijām 1998. gada Latvijas apcie-
mojumā. Bēgļu laikā skaistumu 
neievēroju. Bet to gan, ka pēkšņi 
bija ļoti kluss, jo nedzirdēja liel-
gabalu dunoņu, nedz arī bumb-
vedēju rūkoņu.

Nākamā dienā braucām pāri 
Ventai pa veco ķieģeļu tiltu 
Kuldīgā, ko arī apciemojām 
1998. gada vasarā. 

domāja un cerēja, ka Rietumu 
sabiedrotie, tāpat kā Pirmajā 
pasaules kaŗā, apturēs Padomju 
Savienības kaŗaspēku. Tēvs gan 
neticēja, ka vēsture atkārtosies 
un ka Rietumu valstu spiediena 
rezultātā padomju vara atstās 
Latviju. Mūsu ģimene bija no  lē-
musi nokļūt pie mātes brāļa Jāņa 
Tenisona un viņa ģimenes netālu 
no Aisteres starp Aizputi un Lie-
 pāju, kur viņa draugam bija 
saimniecība. Cerējām braukt visi 
kopā uz Vāciju pa zemes ceļu gar 
Baltijas jūru. 

Saimniecībā iebraucām 1. ok -
tobrī un sākām gaidīt krusttēva 
Jāņa ģimeni. Mēs, bērni,Aisterē 
pavadījām trīspadsmit bezrū pī-
gas dienas. Jaunā vietā, meža vi  dū 
un nekādu pienākumu! Skrai dī-
jām pa mežu, sēņojām un spē lē-
jāmies. Naktī vērojām kaŗa ugu-
nis virs 20 km attālās Liepājas.

Padomju bumbvedēji katru 
nakti bumboja pilsētu un ostu, 
tiem atbildēja vācu zenītartilērija. 
Dienā redzējām, kā vācu iznī ci-
nātāji uzbrūk padomju bumb-

Tēvs nekad neuzglabāja savas 
fotogrāfijas leģiona virsnieka 
formas tērpā. Šajā bildē var 
redzēt latviešu leģiona virs-
nieku formas

līdz Ziemsvētkiem. Bija arī citas 
vērtīgas lietas, par kuŗām varējām 
nopirkt pārtiku no vācu saim-
niekiem.    
Bet, kas mani vēl šodien pārsteidz 
–tika ņemtas līdzi izšūtās linu 
salvetes ar monogrammām no 
mammas pūra. Kā es to zinu? 
Šodien, pēc vairāk nekā 60 ga -
diem, tās linu salvetes ir tas la -

Lietuvā izlauzās līdz Baltijas 
jūrai. Kurzeme bija no -
griezta, izveidojās tā dē  vē -
tais Kurzemes cietoksnis, 
un mēs vairs neva rējām 
nokļūt Vācijā pa zemes 
ceļu. Atlika tikai kuģis. 
Rīgu Padomju Savienības 
spēki ieņēma 13. oktobrī; 
krusttēva Jāņa ģimene vēl 
joprojām nebija atbrau-
kusi. Ilgāk nevarējām gai-
dīt, bija jādodas uz Vāciju 
ar kuģi no Liepājas. Krust-
tēvu Jāni, viņa sievu un 
brālēnu Andreju nekad 
vairs neredzēju. Māsīca 
Guna gan izcieta komū-
nisma gadus un tagad ar 
savu ģimeni dzīvo mana 
tēva mājās, Rīgā. Ratos 

sakrāvām tikai to, ko paši varētu 
uznest uz kuģa. Pārējo atstājām 
māju saimniekiem. Viņi savāca 
mūsu zirgus un ratus no ostma-

bākais, ar ko varu ideāli nomazgāt 
mājas logus šeit, Amerikā. 

Tēvs bija atgriezies leģiona štā-
bā, bet mums pievienojās mana 
krusttēva Valentīna un tantes 
draugs, ko mēs saucām par Zvir-
 buļonkuli, jo viņa uzvārds bija 
Zvirbulis. Viņš bija veikls darī -
jumu cilvēks, runāja vāciski un 
Vāciju bija apmeklējis vairākas 
reizes, viņa talanti mūsu tālākā 
ceļā ļoti noderēja.

Liepājā iebraucām 14. oktobrī, bet 
kuģa nebija. Vācu transporta kuģi 
bija līdzīgi amerikāņu flotes Li -
berty tipa kuģiem. Tie veda svai gus 
armijas papildspēkus un ap   gādi uz 
Kurzemi, bet atgriezās Vācijā ar 
ievainotajiem un bēg  ļiem. Pirms 
došanās uz ostu pār nakšņojām 
kādā piecstāvu ēkā Liepājā. 

Iestājoties naktij, pilsētai uzli-
doja parastie padomju bumb ve-
dēji, bet mēs vairs nebijām drošā 
20 kilometru attālumā. Devāmies 

baudīt, jo ēkas tuvumā neviena 
bumba nenokrita. Jutu lielu at -
vieglojumu, ka mūsu zirgi turpat 
nojumē ēkas aizmugurē arī bija 
neskarti, tikai nobijušies.

15. oktobŗa rītā ostā iebrauca 
divi kuģi, iekraušana sākās agrā 
pēcpusdienā. Mūsu kuģi sauca 
Lapland. Kamēr pieaugušie nesa 
bagāžu uz kuģa, mums, bērniem, 

bija jāskatās, lai nekas nepazustu. 
Stāvot ostas malā, mūs ļoti uz  trau-
 ca ātrās palīdzības mašīnu rinda, no 
kuŗām uz kuģi ne  pār traukti nesa 
un veda ievainotos kaŗavīrus. Māte 
ar asarām acīs atvadījās no abiem 
pašas audzē tajiem zirgiem – vi  ņas 
prieka un lepnuma, un tad mēs 
arī lēnām sekojām citiem bēgļiem uz 
kuģa. Krēsloja, un ku  ģis, no bumb-
  ve dē jiem vairī da mies, steidzīgi at -
stāja ostu. Bumbvedēji ieradās agri, 
un mūs, visus bēgļus, sadzina 
lejā kuģa iekšienē, lielā istabā ar 
divstāvu gultām. Ārā ska  nēja ze -
nītartilērijas zalves. Cil vēki, atva-
doties no Latvijas, kājās stāvē da-
mi, dziedāja “Dievs, svētī Latviju”. 
Divstāvu augšējā gultā, ceļoties 
stāvus, atsitu galvu pret dzelzs 
griestiem un nevarēju iz  stiepties 
taisni. Ar plecu at  spie dies pie 
griestiem, izjutu kuģa vib rē šanu 
un zenītartilērijas šāvienus. 
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JAUNUMI VĪTOLU FONDĀ

Latviešu skautu un latviešu 
gaidu kustība darbojas jau 68 
gadus, kopš tā laika, kad Vā -
cijas DP nometnēs pēc kaŗa 
nodibināja abas kustības, kā 
pēctečus Latvijas Skautu Cen-
trālai Organizācijai un Latvi-
jas Gaidu Biedrībai.

Pēc Vācijas DP nometnēm, iz  -
klīstot pasaules tālēs, 1949. ga -
dā tika nodibinātas jendas 
ASV, Kanadā un Austrālijā. 
Visus šos gadus gaidas un 
skauti ir nepārtraukti strādā-
juši un pulcinājuši bērnus un 
jauniešus savās vienības. Kas 
ir tas spēks un saturs, kas, par 
spīti dažādām grūtībām, uztur 
šīs kustības dzīvas vēl šodien 
kā aktīvas jaunatnes audzinā-
šanas organizācijas? Atbildi 
varam meklēt kustību mērķos 
un audzināšanas prin  cipos – 
veicināt meiteņu un zēnu 
morālo, intelektuālo un fizisko 
attīstību, vadot viņu pašdarbī-
bu latviski nacionālā garā pēc 
skautisma un gaidisma darbī-

Latviešu skautu un gaidu kustības gatavojas 11. Lielai nometnei!
bas principiem. Šos principus 
deva skautisma un gaidisma 
dibinātājs lords Ro  berts 
Bēden-Pauels, izveidojot jau-
natnes audzināšanas sistēmu, 
kas papildina skolas un mājas 
audzināšanu.

Kā izpaužas mūsu darbība? 
Rudens un ziemas mēnešos 
katru nedēļu vai katru otro 
nedēļu notiek nodarbības un 
ziemas nometnes. Pavasarī un 
vasarā izbraukumi, sirojumi, 
kanū braucieni, nometnes.

Lielās nometnes tiek rīkotas 
kopš 1967. gada ik pa katriem 
5 gadiem, lai atzīmētu nozīmī-
gos datumus kopš skautisma 
dibināšas Latvijā 1917. gadā un 
gaidisma dibinšānas 1922. ga  dā. 
Un tā l. Lielā nometne Tēvzeme 
notika 1967. gadā Gaŗezerā, 
Mičiganā, kuŗā at  zīmēja skau-
tisma 50 gadu pa  stāvēšanu un 
gaidisma 45 gadu pastāvēšanu. 
Pēc pieciem ga  diem notika 2. 
Lielā nometne Rīga dimd 1972. 
gadā Saulainē, Kanadā.

Tad 3. Lielā nometne Kat-
skiļu kalnos Ņujorkas pavalstī 
1977. gadā, 4. Lielā nometne 
Kāvu gaisma Mičiganas pa -
valstī 1982. gadā, 5. Lielā 
nometne 1987. gadā Drau-
dzības lokā, arī Mičiganas 
pa valstī, 6. Lielā nometne 
Ugunskurs 1992. gadā Kana -
das ziemeļos, kur pirmo reizi 
piedalījās arī gaidas un skauti 
no Latvijas, tad 7. Lielā nomet-
ne Kopsolī 1997. gadā Katskiļu 
kalnos Ņujorkas pavalstī, 8. 
Lielā nometne Kalnaine 2002. 
gadā Masačusetas pavalstī.

Pēc skautu un gaidu vadītāju 
konferences lēmuma, lai gai-
das un skauti varētu biežāk 
tikties, nolēma Lielās nomet-
nes rīkot katrus četrus gadus. 
Un tā 9. Lielā nometne Dzies-
mu gars 2006. gadā notika 
Saulainē, Kanadā un 10. Lielā 
nometne Zvaigžņu sega – Mi -
či ganas pavalstī 2010. gadā.

2014. gadā notiks 11. Lielā 
nometne ar nosaukumu Man-

tojums. Nometnes datumi ir 
no 17. līdz 23. augustam, ar 
atklāšanu svētdien, 17. augus-
tā, un slēgšanu 23. augustā. 
Nometnes vieta ir paredzēta 
amerikāņu skautu īpašumā 
(Boy Scouts of America)
Winnebago Scout Reservation, 
Rockaway, Ņudžersijā. No -
metnes rīkotājas no Latviešu 
skautu kustības ir vad. Inta 
Šķinķe un no Latviešu gaidu 
kustības vad. Kristīna Putene.

Kāpēc nometnei tika izvēlēts 
nosaukums Mantojums? Pa  mat-
doma nāk no Leonīda Breikša 
vārdiem „Svēts mantojums šī 
zeme mūsu tautai....” Tā ir dzies-
 ma, ar kuŗu katrs skauts un 
gaida dienas beigās sveic karogu.

Abu rīkotāju izskaidrojums 
un pamatdoma nosaukumam 
Mantojums:

 „Šī zeme, Latvijas zeme – 
dažam jau sirmam vadītājam 
dzimtene, citam tēvzeme, jau-
nākajiem – tēvutēvu zeme. Un 
vēl citiem jaunajiem – tomēr 

arī dzimtene. Šī zeme, tās vēs-
ture, tās dziļi iesakņojušās tra-
dicijas un dzīvesziņa mums ir 
nodota glabāšanā, sargāšanā 
un tālāk nodošanā.

Latviešu skautam un latvie-
šu gaidai ir nodots tālāk ne 
tikai latviskais mantojums, bet 
arī skautiskais un gaidiskais 
mantojums. Jau gadu desmi-
tiem veidotas tradicijas, kurti 
ugunskuri, doti solījumi, vei-
doti skautu un gaidu raksturi 
pēc mūsu likumiem un labā 
darba tradicijām.

Gan latvietim, gan skautam 
ir tuva zeme un daba. Esam 
iemantojuši šo zemeslodi, šo 
planētu, kuŗā varam kopt gan 
latvisko „es”, kur varam skau-
tot un gaidot, kur varam bau-
dīt un mīlēt dabu. Arī šis man-
tojums ir jākopj, jātur svēts un 
jānodod tālāk nākamajām pa -
audzēm, un tas ir jānodod 
tīrāks un skaistāks, nekā mēs 
to esam saņēmuši.”

Vad. Maija Šķinķe

21. oktobrī Vītolu fonds 
saņēmis dāsnu ziedojumu no 
latvietes Asjas Everts Austrālijā

Balti lielceļi, zaļi pakalni un 

Testamentārais novēlējums izglītībai Latvijā
lejās sagūluši ezeri – tā ir 
Vecpiebalga. Sudraboti mākoņi, 
spoža saule un augstas, augstas 
debesis – arī tā ir Vecpiebalga. 
Gara gaisma un prāta asums, 
un piebaldzēnu spītība un iz -
turība, un savas dzimtās puses 
mīlestība. Te dzimušie allaž 
atgriežas – ar labām domām, 
darbiem, kaut sapņos, plašajā 
pasaulē tālu aizgājuši.

Te, Vecpiebalgā, 1919. gada 
10. janvārī aizsākās Asjas Everts, 
dz. Baltputnis, dzīves gājums. 
Kaut arī visai drīz ģimene 
pārceļas uz Rīgu, Vecpiebalgā 
vēl ilgi tiek pavadītas pašas 
skaistākās un saulainākās bēr-
nības vasaras, gūstot to, kas 
vēlāk dzīvē ļoti nepieciešams – 
tikai piebaldzēniem raksturīgo 
prasmi nesūdzoties pārvarēt 
pašus grūtākos dzīves brīžus. 
Asja mācās Bolderājas pamat-
skolā, tad Viļa Olava ko  merc-
skolā. 1943. gadā viņa appre -
cas, taču kaŗš neļauj izbaudīt 
pašu skaistāko laiku – Asjas vīrs 
paliek Kurzemē, bet viņa pati 
nokļūst Slovakijā. Tās ir atvadas 
no dzimtenes, šķiršanās no 

dzīvesdrauga, tā ir dzīve svešā 
zemē, kur nākas zaudēt pašu 
dārgāko – trīsarpus mēnešus 
veco dēliņu. Ar kādu izturību, 
kādu dvēseles spēku gan jābūt 
apveltītam cilvēkam, lai spētu 
dzīvot tālāk! Lai nostātos pretī 
Likteņa sagādātajiem triecie-
niem un ar visu turpmāko dzīvi 
apliecinātu, ka viss vēl nav 
pazaudēts – ir dzīva palikusi 
sirds, kas izprot citu sāpes un 
mīl cilvēkus.  

Tālāk trimdas ceļš Asju aiz-
veda uz Vāciju, uz nometnēm 
Bevernā un Falingbostelē. 1950. 
gadā viņa apprecējās ar Berndtu 
Evertu un kopā ar vecākiem 
devās uz Austrāliju.

Šajā ar savdabīgu skaistumu 
apveltītajā zemē pagāja viss 
turpmākais Asjas Everts mūžs. 
Vispirms – divi smaga darba 
gadi austuvē, tad grāmatvedes 
pienākumi uzņēmumā Readers 
Digest, bet Berndts uzsāka veik-
smīgu nekustamā īpašuma 
biznesu. Savulaik Asja atzina, 
ka šis ir bijis skaists laiks – bez 
rūpēm un raizēm par sadzīvi, jo 
dzīvesbiedrs allaž prata gan 

nokārtot ikdienas rūpes, gan 
sasildīt dvēseli. Kopā daudz 
laika pavadīts ceļojumos, abi 
ciemojās Havajā, Amerikā, Ka -
nadā, Anglijā un citās Eiropas 
valstīs, apmeklēja pirmos lat-
viešu Dziesmusvētkus Vācijā. 
Vairākkārt Asja ar Berndtu bija 
arī Latvijā, pēdējoreiz 2001. 
gadā. Abi atzina – ja būtu kaut 
nedaudz jaunāki, noteikti pār-
celtos uz Asjas tēvzemi, kā to 
savulaik izdarīja viņas brālis 
Oskars.

Austrālijā Asja Everts aktīvi 
iesaistījās sabiedriskajā dzīvē – 
bija čakla Daugavas vanadze, 
dziedāja korī ,,Sidrabene” un 
Sidnejas latviešu jautajā korī, 
piedalījās Sidnejas senioru sa -
ietos. Asju un Berndtu vienoja 
arī vēlme palīdzēt citiem – tika 
ziedotas nozīmīgas summas da -
žādiem latviskiem mērķiem – 
Sidnejas latviešu biedrībai, 
Daugavas Vanagiem gan Sid-
nejā, gan Latvijā, Lestenes Brāļu 
kapiem u.c. 

Pēc Berndta aiziešanas Aiz-
saulē Asjas dzīve mainījās – tā 
kļuva skumjāka un daudz, 
daudz vientulīgāka. Viņa gan 
apmeklēja dažādus latviešu sa -
rīkojumus, jo savulaik Berndts 
bija parūpējies pat par šo 
iespēju, iegādājoties dzīvokli 
pavisam netālu no Latviešu 
biedrības nama. 

Asja Everts nodzīvoja skaistu, 
mīlestības pilnu mūžu un šo 
pasauli atstāja mēnesi pēc savas 
94. dzimšanas dienas. Nu viņas 
dvēsele kļuvusi brīva un drīkst 
aizlidot un palikt tur, kur visu 
laiku vēlējusies būt. 

Savulaik Asjas novadnieks 
Reinis Kaudzīte teicis: ,,Ir lieli 
darbi darīti, bet tie nebūs 
mazāki, kas vēl tiks darīti.” Kā 
apliecinājums tam ir Asjas 

Everts testaments, kuŗā viņa 
izteikusi vēlmi dibināt Latvijā 
fondu un novēlējusi šim mēr-
ķim vairāk nekā 1 000 000 Aus-
trālijas dolaru. Par dāvātājas 
vēlējuma īstenošanu godprātīgi 
un ar lielu atbildības sajūtu 
rūpējies advokāts Juris Liepiņš 
no Austrālijas, šo neticami 
dāsno ziedojumu uzticot ad -
ministrēt Vītolu fondam, lai 
piepildītos tas, par ko Asjas 
kundze sapņojusi visu mūžu – 
dzīvot tālāk savas zemes jau-
niešos, ļaujot viņiem piepildīt 
savus sapņus. 

Bet tad, kad pavisam drīz no 
Debesīm klusi pie mums lejup 
kritīs baltas, mirdzošas snieg-
pārslas, tie, kas pratīs ieklausī-
ties, sadzirdēs – pie tevis tagad 
eju, mana Vecpiebalga. Pie te -
vis, mana Latvija...

Uzziņai
2013./2014. mācību ga -

dā Vītolu fonds ad  mi-
nistrē 180 ziedotāju 
dibinātās 600 stipendi-
jas, šajā mācību gadā 
fonds stipendijām plāno 
izmaksāt Ls 680 000.

Katram stipendiātam 
fonds novēl: “Ar izglītību 
dzīvē sasniegt tādu lī -
meni, lai varētu nākotnē 
palīdzēt citiem!” Jau 
trešo gadu vairāk nekā 
simt bijušie stipendiāti ir 
atgriezušies fondā jau kā 
ziedotāji. 

Vita Diķe

Ņujorkā septembrī 100 
gadu jubileju nosvinēja 
soprāns Ženija Bērzkalne. 
Mūzikas cienītāji viņu at -
ceras no lieliskajiem kon-
certiem, ko viņa sniegusi, 
uzstājoties kopā ar dzī  ves-
biedru pianistu Anatoliju 
Bērzkalnu un latviešu māk-
sliniekiem Masačūsetā un 
citās ASV pilsētās, kā arī 

Toronto, Kanadā. Tur viņai 
bija laba sadarbība ar 
Latviešu koncertapvienību.  
Bērzkalne Kārnegī zālē Ņu -
jorkā līdztekus izcilu pa -
saules komponistu dzies-
mām klausītājus iepazīs ti-
nāja arī ar latviešu mūzikas 
dižgariem. Viņai sajūsmi-
nātie klausītāji aplaudējuši 
latviešu centros Vācijā. Bērz-

kalne dziedājusi arī Ham-
burgas radiofonā orķestŗa 
pavadījumā.

Ženija Bērzkalne vokālo 
izglītību ieguvusi Rīgā pie 
operdziedātājas Helēnas Cin-
kas-Berzinskas, Vācijā pie 
prof. Ernsta Lefmaņa un 
Ņujorkā pie italiešu dziedā-
šanas skolotāja.    

Ženijai Bērzkalnei – 100!
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Eva Bindere

Nesen kāds visai cienījams 
latviešu kultūras darbonis auto-
ritātīvi paziņoja, ka latviešu 
mūzikas īpatsvars Eiropā, pa -
saulē, ir pavisam niecīgs. Lat-
viešu mūzika neesot sasniegusi 
Eiropas kultūras standartus. 

Pirmajā brīdī gandrīz gribējās 
piekrist, bet tad – acu priekšā 
nostājās diriģenti Nelsons, Sir -
mais, Putniņš, atskaņotāji Šim-
kus, Skride, solisti Antoņenko, 
Siliņš, Garanča. Nesen televīzijā 
skatījos Čaikovska „Jevgeņija 
Oņegina” izrādi no kāda spāņu 
operteātŗa. Tatjanas lomā bija 
Kristīne Opalais. Izrādei beidzo-
ties, publika viņai sarīkoja stāv-
ovācijas. Titul va ronis aizvainots 
aizvirzījās ska  tuves tumsā. Tas 
bija vairāk nekā Eiropas stan-
darts. Un šādas standarta zīmes 
ir ļoti daudziem agrāko gadu 
un ta  gadējiem latviešu mūzi-
ķiem. 

Kas ir šis „standarts”? Vai tā ir 
kāda kultūras zīme? Mūžīga un 
nemainīga? Eiropā, pasaulē ir 
neiedomājams stilu, tendenču, 
virzienu  sajukums. Agrāk šis 
„Eiropas standarts” bija profe-
sionālisma un spēju augstākā 
mērvienība, bet pēckaŗa gadu 
avangardisma epigoņi, postmo-
 dernisma kopēji to atmetuši, 
priekšplānā izvirzot komerciā-
los nosacījumus un reklāmas 
trikus.

Protams, mūsu mūzikālais 
provinciālisms, pašlielība, sīku-
mainības glorificēšana mūsu 
debestiņas padara zemas, bet 
katrs sevi cienošs latviešu mū -
ziķis kopumā  labi iekomponējas 
Eiropas mūzikas „standartos”. 

 20. septembrī Simfonietta 
Rīga svinēja astoto savas pa -
stāvēšanas gadskārtu ar inte-
resantu programmu. Šo ansam-

Kā veicas ar Eiropas iekaŗošanu?
bli visu laiku nenoguris vada 
Normunds Šnē, kas kopā ar 
saviem mūziķiem nepārtraukti 
audzis un pilnveidojies. To 
veicinājušas ārzemju viesmāk-
slinieku uzstāšanās kopā ar šo 
mūziķu kopu. „Eiropas veik-
smes stāsts” – tā būtu jākvalificē  
Simfonietta Rīga panākumi. Un 
tie ir sasniegti, lai gan atalgo-
jums bijis niecīgs (ne tuvu neat-
bilst Eiropas mūziķu atalgoju-
mam). 

Normunds Šnē koncertam 
bija izvēlējies visai neparastu, 
pat riskantu programmas iz -
kārtojumu: blakus L. van Bēt-
hovena 4. simfonijai mūsdienu 
somu avangarda pārstāvja 
Magnusa Lindberga (1958) 
Vijoļkoncerts (2006) un Albāna 
Berga Liriskā svīta (1926).

Problēmatiski Bēthovena Ce -
turtā, kas radās pusceļā starp 
Trešo (Varoņsimfoniju) un 
Piekto (Likteņsimfoniju). Kaut 
vēsturnieki tai mēģina pacelt 
ģenija garam atbilstošu nozī-
mību, taču tā izdalās no Bēt-
hovena romantisko vētru un 
dziņu iezīmētajām. Tai nav filo-
zofiska satura, programmas Tā 
ir precīzi veidota pēc visām kla-
sicisma normām. Taču tajā 
pietrūkst Bēthovenam rakstu-
rīgās spontānitātes. Tembrālie 
kontrasti otrajā daļā (Adagio) 
priecē ausis, bet dvēseli atstāj 
rāmu. To maz spēj iekustināt 
pat fināla nedaudz ar baroka 
pūderi apbārstītā obojas melo-
dija. Naīva, bet atsvešinātais 
humors, ko diriģents mēģināja 
izcelt, noslīka visai blīvajā 
orķestŗa skaņu masā. 

Magnusa Lindberga, somu 
komponista, mūzika Rīgā skan 
pietiekami daudz. Diriģenti 
iemīļojuši viņa „konstruktīvi 

dekonstruktīvo” (kā teiktu Gun-
daris Pone) mūzikas stilistiku, 
skaņu drumslas, kuŗas, kopā 
savāktas, dažbrīd dzirdi patī-
kami pārsteidz, kutina apziņu. 
Domu pretstati, fragmen  tā-
risms, dinamiskie kontrasti ceļo 
no viena Lindberga darba pie 
nākamā. Skaisti, brīnumaini 
mūzikāli mirkļi, mazas skaņu – 

pretēji kopīgas ainavas quasi 
minorīgajai saskaņai pēkšņi 
nejauki iebrēcoties mežragam. 
Vai tutti posmā pēkšņi noska-
nēja kāds „gailītis”? Mūziķi 
sēdēja kā budas, un no viņu 
sejām neko nevarēja nolasīt.

Albāna Berga Liriskā svīta 
sešās daļās savu laikabiedru – 
dodekafonās metodes pielū-

operu „Lulū”. Kas tā tāda 
„dodekafonija” īsti ir, to divos 
vārdos izskaidrot grūti* 

Tā ir Šēnberga piedāvātā me -
tode, kā sacerēt mūziku, par 
pamatu izvēloties 12 chroma-
tiskas skaņas. Tās aizstātu skaņ-
kārtu, no tām var veidot akor-
dus, temas, formu. Tā bija tikai 
metode, paņēmiens. Bet Šēn-
bergs un daži teorētiķi tai mē -
ģināja piešķirt mistisku, filozo-
fisku, visaptveŗošu jēgu. Taču 
visu noteica talants. Šodien 
varam noplakušo uzputojumu 
vietā saskatīt tikai dažus at  se-
višķus darbus, kuŗi pārdzīvojuši 
laikus. Albāna Berga Liriskajā 
svītā ir daži šīs metodes iz  man-
tošanas gadījumi. Bet mūzika ir 
romantiski liriska, un izmanto-
tie līdzekļi bagātina uztveri un  
teicami palīdz komponistam. 
Ne velti šis darbs ir jau ierak-
stāms „klasikas” annālēs.

Vāgnera postromantiskā ju -
toņa, ekspresīvais patoss lieliski 
apvienots ar vispārējo. Perso-
nīgais apvienots ar universālo. 
Ne katram tas ir izdevies. Un ne 
katram orķestrim izdodas to 
nospēlēt tik teicami kā Šnē 
vadītajam orķestrim. Tā bija 
skaista dāvana jubilejas reizē! 
Ar Eiropas iekaŗošanu tātad 
veicas visai labi.

 Pauls Dambis
* Skat. P. Dambis: XX gadsimta 
mūzikas vēsture, stili, ceļi un 
krustceļi. Zvaigzne:. R. 2003.

Kalendārā rakstīts, ka iestājies 
rudens, bet pie mums Floridā 
to nemana. Nevaram lepoties ar 
rudens krāsu bagātību, tomēr 
dabā var atrast krāsas, kas at -
gādina rudeni. Tā tas bija, kad 
mūsu Pļaujas svētku svētbrīdim 
Latviešu biedrības namā ap -
meklētājus sagaidīja skaisti 
izgreznotā telpa ar rudenīgas 
krāsas lapām lielās vāzēs no 
Artūra Gerharda dārza un 
iegādātiem ziediem.

Dzimtenē šis bija rudens ražas 
novākšanas un pateicības laiks 
par Dieva dotām dāvanām. Tās 
mums ir dienišķā un arī garīgā 
maize, jo abas mums nepie cie-
šamas. Mūsu dzīve ir atkarīga 
no šīm dāvanām, kuŗas saņe-
mam ik dienas, kā to skaisti 
savā dzejā teicis Kārlis Skalbe:
Par katru stundu Dievam pateicos,
Par elpu vienu,
Par katru nodzīvotu dienu.

Svētbrīdi, kuŗā bija ieradušies 
40 apmeklētāji, ievadīja mūsu 
draudzes mācītājs Aivars Pelds. 
Dziedājām skaistas dziesmas – 
“Skaties, kā laukā”, “Dievs patei-
cos”, “Mācaities no puķēm laukā” 
un liturģiju mūsu ērģelnieces 
Aleksandras Ritumas klavieŗu 
pavadījumā. Uzrunājot sanā-
kušo saimi, mācītājs teica: “Šo -
dien ir tā diena, kad mēs patei-

Pļaujas svētki Sv. Pēterburgā
camies par visām svētībām. 
Daudziem no mums tā ir par ma -
teriālām mantām, mūsu silto, 
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Sekojot jaunās draudzes mā -
cītājas Helēnes Godiņas ierosi-
nājumam, Denveras draudze 6. 
oktobrī svinēja Pļaujas svētkus, 
kas ne vienmēr tā ir bijis darīts 
iepriekš. Arī dievnams bija iz -
rotāts ziediem krāšņāk nekā 
parasti, un uz altāŗa bija grozs ar 
augļiem un dārzājiem, kā arī 
klaips rupjmaizes, ko bija cepusi 
kāda draudzes locekle. Tas viss 
simbolizēja rudens ražas bagā-
tību. Dievkalpojumu ievadīja 
dziesma “Cik jauki, cik skaisti...” 
ar Rob. Bērziņa vārdiem. 

Katrs, kas bija ieradies, varēja 
priecāties par skaisto rītu un 
rudens zelta krāsās rotātām ap -
sēm, kas Kolorādo kalnos šinī 

Denveras draudze svin 
Pļaujas svētkus

gadalaikā ir pašā košumā. Savā 
sprediķī mācītāja aicināja pateik-
ties Dievam par visu, ko Viņš ir 
labu darījis, jo tie, kas par visu 
sūdzas un nav pateicīgi, nekad 
paši nevarēs būt laimīgi. 

Pēc dievkalpojuma sekoja ba -
gātīgas pusdienas, kuŗas visi va -
rēja baudīt sirsnīgā sadraudzībā 
pie rudenīgi rotātiem galdiem. 
Pietrūka vienīgi jaunākās paau-
dzes, kas šinī gadalaikā aktīvi 
iesaistīti dažādās sporta nodar-
bībās. Jācer uz lielāku atsaucību, 
kad, tuvojoties svētku sezonai, 
bērni atkal gaidīs Ziemsvētku 
vecīti un draudze varēs priecāties 
par jauniešu un bērnu čalām. 

Valda Lēvenšteina 

Denveras draudzes mācītāja Helēne Godiņa pie dievnama altāŗa 
Pļaujas svētkos

Mācītājs A. Pelds uzrunā klātesošos svētbrīdī
jauko māju, mūsu ērto mašīnu, 
greznām drēbēm. Mūsu galdos 
redzama pārpilnība. Tomēr, iz -
vērtējot visu, tās ir lietas, kam 
vismazākā nozīme. Jēzus brī-
dina – uzņemiet sevī nevis iz -
nīkstošo barību, bet barību, kas 
paliek mūžīgai dzīvībai, kuŗu 
jums dos Cilvēka dēls, jo Dievs 
Tēvs ir viņu apzīmogojis. Ir tikai 
viena lieta, kas ir nozīmīga dzī -
vē, – tās ir attiecības ar citiem 
cilvēkiem un Dievu. Cilvēki, 

kas jūtas mīlēti, var būt laimīgi 
visos apstākļos. Atcerēsimies visu 
to garīgo svētību, ko esam sa  ņē-

muši, tad mums būs izpratne, 
kas ir pateicība par ko mums 
jāpateicas Dievam.”

Visi dzirdētie vārdi liek pār-
domāt mūsu trauksmaino dzīvi, 
kad reizēm šķiet, ka zaudēts viss, 
tomēr ar Dieva svētību esam 
pārvarējuši grūtības, ticībā stip-
rinot sevi labākām dienām.

Draudzīgā noskaņā baudījām 
pašu atnestos labumus un ar pa -
teicīgām sirdīm devāmies mājup.

Skaidrīte Prince

klusuma – trokšņu mozaīkas. 
Te diriģenti var kārtīgi izvēr-
sties un sakārtot „nesakārtotās 
skaņas” pēc saviem ieskatiem. 
Normundam Šnē teicami palī-
dzēja lieliskā vijolniece Eva 
Bindere, kuŗas talants izaudzēts 
Kremerata Baltica krāšņajā 
dārzā. Brīžiem šķita, ka vijol-
niece paveic neiespējamo, – ja 
jau par grūtāko tiek uzskatīts 
A. Šēnberga Vijoļkoncerts, tad 
Lindbergs grūtības ziņā maz 
atšķiŗas. Vijolniece spēja sa -
kausēt visu izkliedēto skaņu 
masu jaukā, prātā paliekošā 
veselumā. Grūtāk spriest par 
orķestŗa spēles tīrību, īpaši pū -
šaminstrumentu grupās. Var  -
būt tam tā jāskan, gan pilnīgi 

dzēju acīs bija baltais vārnēns. 
Tā nebija ieturēta nosacījumu 
normās, tā laika „standartos”. 
Ar dodekafoniju bija tāpat kā ar 
septiņiem treknajiem gadiem. 
Savu laiku tā aizrāva daudzus, 
taču meistardarbu tik daudz 
neradās, ja neskaita paša Berga 
Vijoļkoncertu (paklausieties 
Baibas Skrides lieliskā priekš-
nesuma ieskaņojumu!)  vai viņa 
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Vēstnieks Juris Audariņš (pa labi) un Uģis Lāma

Spēlē "Tērvetes trubadūri"

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Toronto pensionāru 10. ok -
tobŗa saieta sākumā valdes 
priekšnieka vietnieks Gunārs 
Reinfelds atgādināja vēlamo 
saieta norisi: pirmās četras 
stundas nodarbības notiek pēc 
pašu dalībnieku izvēles, bet 
beidzamajā vēlams visas no -
darbības izbeigt un respektēt 
programmu izpildītājus, lai 
programmas varētu noritēt bez 
traucējumiem.

Svētbrīdi vadīja mācītājs Ivars 
Gaide, norādot, ka šī ceturtdie-
na iekrīt tieši pusceļā starp 
latviešu Pļaujas svētkiem un 
kanadiešu Pateicības dienu, tā -
pēc svinam abus, sākot ar šim 
gadalaikam pieskaņoto korāli 
“Dievs ir šo gadu svētījis”. Viņa 
temats bija 95. psalms: “Nāciet, 
dziedāsim līksmi Tam Kungam”. 
Viņš salīdzināja nabadzību un 

Pulcējas Toronto pensionāri
bagātību. Nabadzība nav tikai 
naudas vai citu materiālo vēr-
tību trūkums, bet gan cilvēka 
paša dzīves uzskats. Ja kādam ir 
nabadzība dvēselē, tā izpaužas 
arī uz ārpusi. Tāpat bagātība 
nav tikai nauda vai citi īpašumi, 
bet gan viņu svētīga lietošana. 
Bagāts ir nevis tas, kam daudz 
pieder, bet gan tas, kam vairāk 
nekā nevajag. Viņš aicināja: 
“Dzī   vosim ar pateicību sirdī, 
tad būsim bagāti!” Tāpēc arī 
beidzamais korālis bija “Dievs, 
pateicos!”

Tālāk Vizma Maksiņa turpi-
nāja stāstīt un rādīt Latvijas 
Dziesmu svētku noslēguma kon-
certa vidusdaļu. Dziedātājiem 
nākot uz estrādi, priekšplānā 
varēja redzēt dažādas izdarības. 
Tur puskails kalējs, tērpies ādas 
skotelē, brīvdabas smēdē de -

Toronto pensionāru 17. ok -
tobŗa saiets bija veltīts latviešu 
rakstniekiem Rūdolfam Blau-
manim un Veronikai Strēlertei. 
Pazīstamā dzejniece Lolita Gulbe 
vispirms stāstīja par Veroniku 
Strēlerti, kuŗas pirmais dzejoļu 
krājums “Vienkārši vārdi” iznācis 
jau 1937. gadā. Retam bija zi -
nāms, ka viņas īstais vārds bija 
Rudīte Johansone. Kaŗa bei  dza-
majos gados viņa strādāja Tautas 
Palīdzības birojā Berlīnē, bet, sa -
brukumam tuvojoties, at  griezās 
Latvijā, no kuŗienes jau pēc pāris 
mēnešiem ar bēgļu laivu devās 
pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. 
Vi ņas sirds degsme, ilgas un 
skumjas piederēja Lat vijai, kas 
arī izpaudās dzejā. No  slēgumā 
Lolita nolasīja vairākus dzejoļus 

Atceramies Strēlerti un Blaumani

no krājuma “Gaismas tuksneši”.
 Pēc īsas Blaumaņa biografijas 

Lolita vērsa klausītāju uzmanību 
uz viņa daudzpusīgumu, jo viņš 
ir rakstījis visās literārās formās: 
tur ir stāsti, noveles, lugas un 
dzejoļi, gan nopietnā, gan arī 
humoristiskā noskaņā. Demon-
strējot Blaumaņa drāmatisko pat -
riotismu, viņa nolasīja visiem pa -
zīstamo “Tālavas taurētāju.” Lai -
kam gan daudzi no klau sī tājiem 

Veronika Strēlerte

Svētku smarža
Man svešas zemes drūzmē šķita,
Kāds manu vaigu liegi skaŗ.
Un likās – skaistāka un cita
Šī pasaule ir šovakar.

Visapkārt ļaudis sarunājas,
Bet pēkšņā sapnī grimis viss – 
Vējš labdarīgs no dzimtās mājas
Bij svētku smaržu atpūtis.

(No krājuma „Mēness upe”, 1945)

Latviešiem ir teiciens „Labs 
nāk ar gaidīšanu...”. Tas pašreiz 
attiecas uz pēdējo Latviešu 
Nama akciju izmaksu. 2012. 
gadā mums bija atļauts izdalīt 
akcionāriem 1 miljonu Kanadas 
dolaru. Vēl bija jāsaņem Ka -
nadas nodokļu departamenta 
apliecinājums, ka visi nodokļi ir 
samaksāti un, protams, jāno-
kārto visi rēķini, lai varētu 
izmaksāt pārējo.

Pēc gaŗa procesa beidzot 
sa ņēmām apliecinājumu no 
nodokļu departamenta, ka viss 
ir kārtībā. Pārbaudot vēlreiz 
visu grāmatvedību, konstatē-
jām, ka mums ir vajadzīgs arī 
HST(Harmonized Sales Tax)
departamenta apstiprinājums, 
ka saistības ir nokārtotas. At -
radām, ka visus šos gadus Nams 
nav iekasējis no īrniekiem šo 
HST nodokli. Maza atkāpe – 
pēc Ontario provinces inkor-
porācijas noteikumiem, Nama 

grāmatas katru gadu bija jā -
izskata zvērinātam grāmat ve-
dim. Tas netika darīts! Valdes 
pieņēma, ka mūsu revīzijas 
komisiju pārbaudes ir pietie ko-
šas. Šo kļūdu tiesnesis mums 
piedeva, un nodokļu departa-
ments pieņēma mūsu zvērinātā 
grāmatveža aprēķinus. Tā ka 
grāmatvedis nepārbaudīja rē -
ķinu detaļas klientiem, tad HST 
nemaksāšana netika atrasta. 

Par Toronto Latviešu nama pārdošanu – 
maziem akcionāriem

vēl jāgaida pēdējā izmaksa

Svētku reizē biedrībai tika pa -
sniegts Latvijas vēstniecības Ka -
nadā atzinības raksts par latvisku 
garu, spēku un izturību, kuŗu 
saņēma Otavas latviešu biedrības 
priekšsēdis Uģis Lāma. Audariņš 
pauda prieku par vēstniecības 
veiksmīgo sadarbību ar Otavas 
latviešu biedrību un biedrības 
paveikto latviskā gara stipri nā-
šanā. Tāpat vēstnieks pateicās par 

Otavas latviešu biedrībai
30

Latvijas vēstnieks Kanadā Juris Audariņš 19. oktobrī 
sveica Otavas latviešu biedrību tās 30. jubilejā. 

Otavas latviešu biedrības at  balstu 
nesenās Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa darba vizītes Kanadā or -
ganizēšanā un veik smīgā norisē.

Svētku sarīkojumā Otavas lat -
viešu ev. lut. Miera draudzes 
telpās, spēlēja “Tērvetes tru ba-
dūri”. Savu dejas prasmi rādīja 
Montrealas deju grupa “Ačkups” 
un Otavas tautasdeju grupa 
“Rotaļa”.

klusībā skaitīja tā pantus līdzi, jo 
visi bija to skolā mācī ju šies. Pēc 
tam viņa aicināja Maiju Ķuzi 
stāstīt par Blaumaņa jautro pusi.

Maija Ķuze stāstīja par Blau-
maņa satīru un pantos rakstītām 
humoreskām, kur viņš pūlējies, 
lai rindu galos vienmēr būtu 
atskaņas, bieži vien darinot jaun-
vārdus. Viņa atkal pierādīja savu 
nepārspējamo atmiņu, citējot ga  ŗo 
“Žani Žampu” pēc atmiņas. Tam 
sekoja stāstījums pantos par 
“Nelaimi Nīnēnu purviņā”, kur 
var notikt nelaime ogojot. Tad 
vēl nāca izvilkumi no “Vecās 
dziesmas” par bērnu audzināšanu 
agrāk un tagad. Viņa pierādīja, 
ka atmiņas zaudēšana, gadiem 
ejot, nav nenovēršama.

da

Pašreiz vēl nezinām cik mums 
būs jāmaksā HST par pagājušiem 
gadiem, cik procentus mums 
rēķinās par nesamaksāto naudu 
un cik liels sods varētu tikt 
prasīts. Cik ilgu laiku šis pro-
cess aizņems, šodien nevaram 
pateikt. Līdz ar to nevaram 
noteikt, kad drīkstēsim izmaksāt 
atlikušo naudu akcionāriem. 

Guntis Liepiņš, 
valdes priekšsēdis

monstrēja savu mākslu. Izkalto 
priekšmetu tomēr neredzējām. 
Varbūt iznāca tikai “čiks”. 
Ultramodernus skaņu efektus 
radīja dažādi agrāk neredzēti 
instrumenti. Klausoties tajos, 
varēja sadzirdēt sienāžu sisi nā-
šanu, vilku gaudienus un varžu 
kurkstēšanu. Uzvedums “Jāņu 
vakara mistērija” tiešām tāda 
bija. Nebija iespējams noskatī-
ties un noklausīties visas dzies-
mas, tāpēc Vizma rādīja tikai 
izvilkumus. Vareni skanēja “Saule, 
Pērkons, Daugava”. Pa  tiesi dvē -
selīgu iespaidu atstāja beidzamā 
“Dvēseles dziesma”, kas kom-
ponēta īpaši šiem svētkiem.

Beigās Vizma aicināja glabāt 
latus, jo tie drīz būs retums: ar 
1. janvāri oficiālā valūta Latvijā 
būs eiro.

da
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Žurnāla IR š. g. 42. numurā Kembridžas Baltijas konferences 
dalībnieks  Roberts Ķīlis atstāsta The Economist korespondenta 
Edvarda Lūkasa runu: 

Viņš argumentēja, ka virkne 
stabilu priekšstatu par Krieviju 
un Rietumiem vairs nav tais nī-
ba. Krievija pēdējā laikā ir kļu-
vusi nevis stiprāka, bet drīzāk 
gan vājāka; tai nav neviena īste-
na drauga, bet ir tikai tie, kas no 
tās baidās. Runājot līdzībās – 
vienīgā dzīvā būtne, kas patiesi 
draudzīgi izturas pret Putinu, ir 
viņa suns. Savukārt NATO ne  -
maz nav tik chaotiska un vāja, 
kā runā. Arī atsevišķas valstis 
vairs nav gatavas ekonomisko  
in        terešu dēļ  pieciest Krievijas 
spiegu darbošanos, tos arestē un 

izsūta ar troksni. Nobeigumā Lūkass pieminēja, ka acīmredzot ir 
pienācis brīdis, kad rietumvalstis nopietni uztveŗ Baltijas valstu 
teikto patiesību par Krieviju – atšķirībā no 1940. gada un deviņ-
desmitajiem, kad to sauca par „histerisku baltiešu retoriku”. 

Tajā pašā izdevumā latviešu 
izcelsmes Zviedrijas virsnieks 
Kārlis Neretnieks intervijā Ai -
varam Ozoliņam: 

Latvija nekad visā savā vēstu-
rē nav bijusi tik droša kā šodien. 
Taču drošība vienmēr ir relā-
tīva. NATO ir Latvijas drošības 
stūŗ akmens, par to nav šaubu. 
Kamēr NATO būs efektīva orga-
nizācija, Latvija būs ļoti droša. 
Taču šodien redzam, ka Krievi-
jas spējas iet uz augšu un NATO 
spējas iet uz leju.  

Jautājums. Jūs itin bieži esat Latvijā. Vai jums ir svarīgi, ka 
esat latvietis? 

Jā un nē. Kaut gan korrektāk būtu teikt – nē un jā. Jo esmu 
Zviedrijas armijas cilvēks. Par savu latvietību es aukstā kaŗa laikā 
daudz nedomāju. Visu virsnieku skatījumā Baltijas jūras otrā pu - 
sē bija krievi, – Ventspils, Liepāja Kaļiņingrada bija ienaidnieka 
territorija. Mājās gan runājām latviski, vecāki sūtīja mūs dažas 
vasaras latviešu bērnu nometnēs, bet tas man nešķita ļoti svarīgi. 
Taču 1991.gadā mana domāšana pilnīgi mainījās, es pēkšņi sa-
pratu, ka man būs iespēja braukt uz zemi, kur dzīvojuši mani vecāki. 
Latvija man pilnīgi pārvērtās – par zemi, kuŗā ir manas saknes. 
Pirmo reizi Latvijā biju laikam 1993. gadā, – Zviedrijas aizsardzī-
bas ministrs personīgi nosūtīja mani uz Baltiju, un kopā ar britu 
militāro atašeju Jāni Kažociņu pētījām, kādas ir iespējas atbalstīt 
Baltijas valstis. Tā tas man sākās.

   

Par Latvijas drošību, Putina suni, 
Neretnieka latvietību...

Budžeta apritē – 7 miljardi eiro
Saeima 17. oktobrī pirmajā la -

sī  jumā pieņēma likumprojektu 
„Par valsts budžetu 2014. gadam”, 
likumprojektu „Par vidēja termi-
ņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 
2016.gadam” un ar tiem saistītos 
38 likumu grozījumus.

Slavenais budžeta portfelis

Par nākamā gada valsts budže -
ta projektu balsoja 65 deputāti, 
pret – 27 deputāti.

Nākamgad konsolidētā budžeta 
ieņēmumi plānoti 7 miljardu eiro, 
bet izdevumi – 7,14 miljardu eiro 
apmērā, savukārt budžeta deficits 
paredzēts 0,6 procentu apmērā  
no iekšzemes kopprodukta (IKP). 
Konsolidētā kopbudžeta (kopā ar 
pašvaldībām) ieņēmumi nākam-
gad plānoti 8,58 miljardu eiro, bet 
izdevumi 8,75 miljardu eiro ap  -
mē rā, līdz ar to konsolidētā kop-
bu  džeta deficits tiek prognozēts 
0,7 procentu apmērā no IKP.

***
Uzbekistānas prezidents Latvijā
Uzbekistānas prezidents Islams 

Karimovs un Latvijas Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš

Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš 17. oktobrī svinīgā cere-
mo nijā pie Melngalvju nama sa  -
gaidīja Uzbekistānas Republikas 
prezidentu Islamu Karimovu, kas 
jau trešo reizi Valsts prezidenta 
sta  tusā bija ieradies oficiālā vizītē 
Latvijā. Karimovs nolika ziedus 
pie Brīvības pieminekļa, tikās ar 
Saeimas priekšsēdi Solvitu Ābol-
tiņu un Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski.

 Izsakot pateicību par sirsnīgo 
uzņemšanu Latvijā, Uzbekistānas 
prezidents īpaši uzsvēra, ka Lat  vi -
jas un Uzbekistānas attiecībās ne -
kad nav bijis nekādu problēmu, ir 
valdījusi savstarpēja sapratne un 
divpusējās attiecības īpaši uzplau -
kušas tieši abu valstu neatkarības 
gados. „Uzbekistāna ir stingri at  -
balstījusi Latvijas neatkarību, un 
mēs redzam, ka Latvija šajā laikā 
ir ļoti daudz paveikusi visās jomās, 
uzņemoties arvien nozīmīgāku 
lo   mu ne tikai Eiropā, bet arī visā 
pasaulē. Latvijas prezidents Andris 
Bērziņš ir labs vadītājs – viņš ir 
labsirdīgs cilvēks ar atvērtu sirdi 
un darbojas Latvijas labā,” sacīja 
Uzbekistānas prezidents. Latvijas 
prezidents Andris Bērziņš savu-
kārt paziņoja, ka viņam ir prieks 
Latvijā sveikt Uzbekistānas prezi-
dentu, kas kļuvis par īstenu Lat-
vijas draugu, kā arī norādīja, ka 

Uzbekistāna ir svarīga Latvijas 
part nere Centrālāzijas reģionā. 
Andris Bērziņš uzsvēra, ka Lat -
vijā piekto vietu starp ārvalstu 
studentiem ieņem jaunieši no Uz -
bekistānas, viņu mūsu valstī esot 
divi simti. 

***
Vēstnieks Andris Teikmanis 

akreditējas 
Lielbritanijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotajā Karalistē
Londonā notika Latvijas Repub-

likas vēstnieka Andŗa Teikmaņa 
ak  reditācija Lielbritanijas un Zie-
meļīrijas Apvienotajā Karalistē. 
Teikmanis karalienei Elizabetei II 
iesniedza akreditācijas vēstules un 
nodeva personiskus Valsts prezi-
denta Andŗa Bērziņa sveicienus. 
Sarunā ar karalieni vēstnieks Teik-
manis sniedza informāciju par 
Lat vijas ekonomisko situāciju un 
pieredzi krizes pārvarēšanā. Kara-
liene Elizabete II interesējās par 
Latvijas attiecībām ar kaimiņ val-
s tīm, tostarp ar Krieviju. 

Andris Teikmanis ir bijis Ārlie -
tu ministrijas valsts sekretārs, Lat-
vijas Republikas ārkārtējais un 
piln varotais vēstnieks Eiropas Pa -
domē, Vācijas Federātīvajā Repub-
likā un Krievijas Federācijā. Vēst-
nieks Teikmanis  ir Triju Zvaigžņu 
ordeņa komandieris, kā arī ap -
balvots ar II šķiras Atzinības krus-
tu. Lielbritanijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotā Karaliste tradicionāli  
ir Latvijai nozīmīga un draudzī ga 
sadarbības partnere. Starp abām 
valstīm noris aktīvs polītiskais 
dia logs, kā arī dinamiska un plaša 
sadarbība ekonomikā, drošības 
polītikā, kultūrā un citās jomās.

***
Latviešu valoda ir pilnvērtīgi 
iekļāvusies ES ikdienas darbā
Tā Ārlietu ministrijas valsts sek-

 retārs Andrejs Pildegovičs sacīja 
ikgadējā ES daudzvalodības jautā-
jumiem veltītā konferencē “Lat-
vie šu valoda Eiropas Savienībā - 
tulkošanas un terminoloģijas jau-
tājumi saistībā ar Latvijas prezi-
dentūru Eiropas Savienības Pado-
mē”. 

Andrejs Pildegovičs

Ar pacietīgu un rūpīgu tulku 
pūlēm desmit gadu laikā latvie -       
šu valoda ir pilnvērtīgi iekļāvusies 
ES ikdienas darbā. Tulkojumi ne 

tikai ļauj iepazīties ar ES aktuāli-
tātēm latviski, bet arī uzlabo lat-
viešu valodas terminoloģiju visās 
ES polītikas nozarēs. Eiropas Ko -
misijas (EK) Mutvārdu tulkoša -
nas ģenerāldirektorāta pārstāvis 
Volters Vitevēns uzrunā uzsvēra, 
ka gaidāmā prezidentūra sniedz 
papildu iespēju turpmākai lat -
viešu valodas attīstībai ES institū-
cijās. Daudzvalodība ir viens no 
ES pastāvēšanas pamatprinci-
piem, un sadarbībai starp ES un 
Lat vijas iestādēm tulkošanas un 
ter  minoloģijas jomā ir būtiska no -
zīme vēlamā rezultāta sasnieg ša nā.

***
Akreditējas pirmais Mjanmas 

vēstnieks Latvijā
Ārlietu ministrijas valsts sek re-

tārs Andrejs Pildegovičs 21. ok   to -
brī tikās ar Mjanmas Savienības 
ie  celto (designate) vēstnieku Tinu 
Ju (attēlā), kas  Latvijā bija ieradies 
akreditācijas vizītē.

Diplomātiskās attiecības starp 
Latviju un Mjanmu nodibinātas 
2012. gada 26. septembrī. Šogad 
no 12. līdz 14.  septembrim vizītē 
Mjanmā uzturējās Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs.

***
Ārlietu ministrs aicina godināt 

Baltijas ceļa 25. gadadienu
Nākamā – 2014. gada 23. au   gus-

 tā Latvija, Igaunija un Lietuva svi-
nēs Baltijas ceļa 25. gadadienu. 
Būdama unikāla masu demon- 
st rā cija, Baltijas ceļš ir iekļauts 
UNESCO „Pasaules atmiņas” sa -
rakstā.

Lai parādītu Baltijas tautu ma -
nifestācijas nozīmi gan Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas ceļā uz ne -
atkarības atjaunošanu, gan Cen- 
t rālās Eiropas un Austrumeiropas 
pārveides procesā, ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs aicina Latvijas 
valdību uzsākt gadadienas noti-
kumu plānošanu, izveidojot dar -
ba grupu un piešķiŗot tai finan - 
cē jumu sarīkojumu organizēša -
nai. Par Baltijas ceļa jubileju runās 
Baltijas valstu premjērministri 
apspriedē Rīgā novembŗa sāku-
mā.  Gadadienas nozīmīgumu uz -
svēruši arī Baltijas valstu parla-
men tārieši - Baltijas Asambleja  
vērsusies pie visiem trim Baltijas 
valstu premjērministriem ar aici-
nājumu kopīgiem spēkiem orga-
nizēt jubilejas sarīkojumus, lai 

saglabātu atmiņas par mūsu tau-
tām tik nozīmīgo notikumu, at -
gūstot Baltijas valstu neatkarību.

*
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs piedalījās Eiropas Savienības 
(ES) Ārlietu padomē Luksem bur-
gā. Gatavojoties gaidāmajam ES - 
Austrumu partnerības galotņu 
apspriedei (samitam) Viļņā, ārlietu 
ministri diskutēja par samita lai -
kā sasniedzamajiem rezultātiem, 
kā arī izvērtēja Ukrainas sasnieg -
to progresu attiecībā uz ES iz -
virzītajiem kritērijiem.

***
Vēlas stiprināt ekonomiskos 
sakarus ar Spānijas dienvidu 

reģionu – Malagu
Ārlietu ministrijas Ekonomisko 

un divpusējo attiecību direkcijas 
vadītājs, vēstnieks Einars Semanis 
tikās ar Spānijas dienvidu reģiona 
Malagas Tirdzniecības, rūpnie cī-
bas un kuģniecības kameras va -

dību un uzņēmēju delegāciju, lai 
pārrunātu Latvijas un Spānijas 
ekonomiskās sadarbības iespējas.

Einars Semanis

Tikšanās laikā vēstnieks Sema-
nis augstu novērtēja līdzšinējo 
sadarbību, kas Latvijai un Spāni -
jai izveidojusies polītikā, ekono-
mikā un kultūrā. Ekonomisko 
sakaru veicināšana, tostarp jaunu 
eksporta tirgu meklēšana, ir vie -
na no svarīgākajām Ārlietu mi -
nistrijas darbības prioritātēm. 

Edvards Lūkass

Kārlis Neretnieks

(Turpinājums 10. lpp.)
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Vācijā atklāta latviešu 

organizāciju konference
Vēstniece Elita Kuzma latviešu 

kultūras centrā Bērzaine Freibur-
gā 18. oktobrī atklāja Vācijas un 
tu  vā kā reģiona latviešu organi-
zāciju un aktīvo kopību konfe-
renci „Mēs – latvieši pasaulē”.

Elita Kuzma

Vēstniece uzsvēra vienotas pār-
nozaŗu un ar diasporas iesaisti 
veidotas polītikas virzienus dar-
bam ar tautiešiem ārvalstīs, lai 
veidotu un uzturētu viņu saikni ar 
Latviju. Būtiski, lai diaspora būtu 
organizēta, – tas atvieglo sadarbī-
bu ar iestādēm Latvijā un ar vēst-
niecību. Būtisks solis, lai atjauno -
tu atgriezenisko saiti ar daudziem 
tautiešiem, ir nesenie grozījumi 
Pilsonības likumā, kas paredz Lat-
vijas pilsonības atjaunošanu tiem 
tautiešiem, kuŗi to zaudēja līdz ar 
Vācijas pilsonības saņemšanu.

***
Apmeklē Kaļiņingradu un 
tiekas ar apgabala vadību

Latvijas Republikas vēstniece 
Krievijas Federācijā Astra Kurme 
uzturējās vizītē Kaļiņingradā, ti -
kās ar Kaļiņingradas pilsētas un 
apgabala vadību, kā arī piedalījās 
9.  Eiropas Savienības kinofesti-
vāla atklāšanā. Tajā savu Krievijas 
pirmizrādi piedzīvoja latviešu 
filma „Sapņu komanda 1935”. Šī 
bija pirmā vēstnieces vizīte kādā 
no Krievijas reģioniem.

***
Vienojas par 

termiņuzturēšanās atļaujām
Saeima konceptuāli pirmajā la -

sījumā atbalstīja koalicijas panāk-
to kompromisu termiņuzturēša-
nās atļauju jautājumā, kas iestrā-
dāts Imigrācijas likuma grozījumu 
pro jektā. Likumprojektam tika 
noteikta steidzamība, un to otrajā, 
galīgajā lasījumā Saeimā plānots 
izskatīt 31. oktobrī. Vienošanās 
paredz noteikt, ka nākamgad ap -
maiņā pret termiņuzturēšanās at -
ļaujām var veikt ne vairāk kā 700 
darījumu par nekustamā īpa šu -
ma iegādi virs 150 000 eiro un vēl 
100 darījumus gadā virs 0,5 mil-
joniem eiro.

***
Piemin Latvijas Brīvības cīņas
Daugavgrīvā Jūras spēku flotiles 

Patruļkuģu eskadrā notika ikga-
dējais piemiņas sarīkojums par 
godu Lielbritanijas, Francijas un 
Īrijas jūrniekiem, kuŗi krituši 

Latvijas Brīvības cīņās 1919. gadā.
1919. gada rudenī Lielbritanijas 

un Francijas kaŗakuģi, kuŗu ap -
kalpē bija arī īru jūrnieki, sniedza 
artilerijas atbalstu Latvijas armijas 
desanta operācijai Daugavgrīvā. 
Šis uzbrukums bija sākums Rīgas 
un pārējās Latvijas territorijas 
atbrīvošanai no Bermonta-
Avalova armijas. Kauju laikā gāja 
bojā deviņi un tika ievainoti seši 
sabiedroto jūrnieki.

***
Rīgā uzstāsies īru ģimenes 

grupa Clannad
Ķeltu mūzikas pirmā lēdija Moija 

Brenana (Moya Brennan) 2014. 
ga   da 2. februārī kopā ar leģen -
dāro grupu Clannad uzstāsies Rī -
gas Kongresu namā. 

Tulkojumā no ķeltu valodas 
Clannad nozīmē “ģimene”, un 
grupas dalībniekus patiešām sais -
ta tuva radniecība – tās centrā jau 
kopš 1970. gadu sākuma ir Moija 
Brenana. Viņas balsi eksperti atzi-
nuši “par vienu no brīnišķīgāka-
jām, ko dzirdējusi cilvēka auss”. 
Grupas sastāvā ir arī divi Moijas 
brāļi un vēl divi tuvi radinieki. 
Pag. gs. 80. gadu sākumā tajā dar-
bojusies arī pati slavenākā Brena-
nu ģimenes atvase – Moijas māsa, 
ko pasaule pazīst ar vārdu Enya.

***
Filmu Kapitālisms Šķērsielā 

izrādīs Amsterdamas festivālā
Režisora Ivara Selecka doku-

mentālo filmu Kapitālisms Šķēr s-
ielā novembrī izrādīs Amsterda-
mas Starptautiskajā dokumentālo 
filmu festivālā (IDFA). Filma par 
nelielās Pārdaugavas ieliņas iedzī-
vo tāju ikdienu iekļauta vienā 
prog rammā ar dokumentālā ki -
no klasiķu Vernera Hercoga, Vita-
lija Manska, Erola Morisa un citu 
jaunākajām filmām.

Skats no filmas

IDFA ir viens no lielākajiem un 
nozīmīgākajiem starptautiskajiem 
kino nozares notikumiem.

***
Lilitai Ozoliņai prēmija 

Baltijas zvaigzne

Dailes teātŗa aktrise Lilita Ozo li-
ņa saņēmusi nozīmīgo starptautis-
ko prēmiju Baltijas zvaigzne, kas 
piešķirta svinīgā ceremonijā Er  -
mitāžas teātrī Sanktpēterburgā.

Līdz ar Lilitu Ozoliņu starptau-
tisko prēmiju par radošo darbību 
un ieguldījumu Baltijas kultūras 
sakaru stiprināšanā saņēma arī 
Igaunijas Nacionālās operas Esto-
nia direktors Aivars Mae un dzej-
nieks Aleksandrs Kušners. No  mi-
nācijā “Piemiņa” prēmija tika pie-
šķirta poļu drāmatiķim Slavo-
miram Mrožekam.

***
Rīgā notiks Ori Dakari 

džeza trio koncerts
Teātŗa klubā Hamlets 28. no -

vemb rī notiks izraēliešu džeza ģi -
tarista Ori Dakari trio koncerts.

Ori Dakari

Ori Dakari ir talantīgs ģitarists, 
kas spēlējis džeza festivālos New 
York Jazz Festival, Yardbird Suite 
Ka  nadā, Savassi Jazz Festival Bra-
zī lijā un daudzos citos. Ģitarista 
de  bijas albums Entrances izdots 
2009. gadā un ir saņēmis daudz 
pozitīvu atsauksmju.

***
UNESCO nedēļā 
suiti meklē suitus

UNESCO aicina ikvienu iesais-
tīties akcijā „Suiti meklē suitus”, lai 
apzinātu Latvijas mūzejos, archī-
vos un citās kollekciju glabā tāj-
institūcijās glabātās liecības par 
sui tu kultūrtelpu un suitu kopienas 
pārstāvjiem Latvijā un pa  sau lē.

Atmiņu institūcijas iespēju ro -
bežās aicinātas informēt par šīm 
liecībām, sakopot digitālos attēlus, 
kā arī publicēt stāstus par to, kā šīs 
liecības līdz mūzejam nonākušas. 
Sarīkojumā “Suiti meklē suitus” 
aktīvi iesaistījies Talsu novada 
mū   zejs, kuŗā sakopotas ziņas par 
Talsu, Dundagas, Mērsraga un 
Rojas novadā dzīvojošiem suitiem, 
par viņu saitēm ar suitu kopienu, 
par tradiciju pārmantošanu un 
iespējām saglabāt suitisko identi-
tāti. Akcijā dziedās ansamblis 
“Suitu sievas” (attēlā).

***
Īrijā reģistrēti 1193 iebraucēji 

no Latvijas
Īrijas Sociālo un ģimenes lietu 

ministrijas sakopotie dati lie -   
cina, ka Īrijā šā gada pirmajos 
deviņos mēnešos reģistrējušies 
1193 ie  brau cēji no Latvijas. Vies-
strādnieku pieaugums skaitā sa  -
mazinoties jau piekto gadu pēc 
kārtas. 

Tajā pašā laika posmā 2012. ga -
dā darbam Īrijā reģistrējušies 1353 
Latvijas iedzīvotāji, 2011. gadā – 
1735,  2010. gadā - 2546 Latvijas 
valstspiederīgie, vēstī Īrijas lat-
viešu ziņu portāls Baltic Ireland.

2013. gada pirmajos deviņos 
mēnešos darbam Īrijā reģistrē-
jušies 1918 iebraucēji no Lietuvas, 
bet attiecīgajā laika posmā 2012. 
gadā – 2169 viesstrādnieki.

***
Kādu Latviju vēlas 

latvieši un cittautieši
DNB Latvijas barometrs ir atzīts 

ikmēneša socioloģiskais pētī -
jums, kuŗā tiek pētītas konkrētā 
brīža aktuālās norises sabiedrībai 
nozīmīgās jomās. Iedzīvotājiem 
ikreiz tiek uzdots pastāvīgo jautā-
jumu kopums, kas mēnesi pēc 
mē  neša atspoguļo sabiedrības vis-
pārējā noskaņojuma pārmaiņas. 

Saskaņā ar jaunākajiem pētīju-
miem latvieši vēlas, lai Latvija būtu 
labklājīga un turīga, kā arī zaļa un 
videi draudzīga valsts, savukārt 
cittautieši - lai valstī valdītu sociālā 
vienlīdzība, kā arī būtu pietiekams 
atbalsts trūcīgajiem un sociāli 
neaizsargātajiem. Pētījums atspo-
guļo arī sabiedrībā vispārpie ņem-
tus faktus - latvieši daudz biežāk 
nekā cittautieši Latviju vēlas redzēt 
ar spēcīgu latvisku identitāti, bet 
cittautiešiem daudz svarīgāk šķiet, 
lai Latvija būtu daudznāciju valsts.

***
Par Uzvaras pieminekļa 

nojaukšanu savākti 
10 000 parakstu

Portālā Mana Balss.lv par iniciā-
tīvu nojaukt pieminekli “Padom -
ju armijas kaŗavīriem - Padomju 
Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem   
no vācu fašistiskajiem iebrucē-
jiem” jeb tā saukto Uzvaras piemi-
nekli Rīgā un atjaunot laukuma 
vēsturisko plānojumu līdz 20. 
oktobrim bija parakstījušies vai-
rāk nekā 10 020 cilvēku. Iniciātīva 
tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

 Iniciātīva portālā publicēta pērn 
aprīļa nogalē, neilgi pēc referen-
duma par valsts valodas statusa 
piešķiršanu krievu valodai. Iniciā-
tīvas autoru - Roberta Krastiņa, 
Emīļa Gaiļa un Māŗa Ruka ieskatā 
territorija Pārdaugavā vēsturiski  
ir Latvijas valsts uzvaras laukums, 
kuŗā notika “pēdējie vislielākie 
Vis  pārējie latviešu Dziesmu svēt-
ki”, nevis PSRS armijas uzvaras 
laukums, tāpēc viņi vēlas atjaunot 
Latvijas brīvvalsts laikā iedzīvotāju 
brīvprātīgas ziedošanas rezultātā 
izstrādāto un aizsākto Uzvaras 
lau kuma projektu.

Tūlīt sekoja Rīgas pilsētas gal -
vas Nila Ušakova atbilde. Pazi ņo-
jumā presei Ušakovs  saka: “Provo-
kātoru un ekstrēmistu aprindās      
šī doma dzīvo jau divdesmit gadu. 
Ja kāds grib kurināt naidu un ne -

iecietību, tad šī ir lieliska ideja. 
Nav jābrīnās, ka polītiķi, kuŗiem 
nav piedāvājuma ekonomikā un 
sociālajā politikā, centīsies kurināt 
naidu starp pilsoņiem un iedzīvo-
tajiem. Bet viņiem tas neizdosies. 
No savas puses, būdams Rīgas pil-
sētas galva,  varu garantēt, ka Rī -
gā netiks nojaukts neviens piemi-
neklis.”

...Nav vietas līdzās Latvijas Na -
cionālajai bibliotēkai 

LNT raidījumā 900 sekundes 
ties lietu ministrs Jānis Bordāns 
(VL/TB/LNNK) izteicās, ka oku-
pā cijas varas piemineklim “Pa -
dom ju armijas kaŗavīriem - Pa -
domju Latvijas un Rīgas atbrīvo-
tājiem no vācu fašistiskajiem ie -
brucējiem” jeb tā sauktajam Uz -
va ras piemineklim nav vietas lī  -
dzās Latvijas Nacionālajai bib-
lio  tēkai (izcēlums mūsu – red.). 
Pēc ministra domām, nākotnē 
Lat   vijas un Rīgas panorāmā šim 
piemineklim būtu jāizskatās pa  -
visam savādi un citviet, nākotnē šī 
pieminekļa vietā varētu atrasties, 
piemēram, starptautisks stadions.

Uz jautājumu, vai diskusijas par 
pieminekļa nojaukšanu un pār-
celšanu nešķels sabiedrību, Bor-
dāns atbildēja, ka ir atklāti jāsāk 
runāt par vēstures jautājumiem. 
“Sabiedrību šķeļ atšķirīgi viedokļi 
par vēstures faktiem, beidzot ir 
jāsāk atklāti runāt par šīm lietām,” 
sacīja ministrs.

***
Kurzemes hercogienei 

Annai 480. dzimšanas diena
Rundāles pils mūzeja ekspozī-

cijā „Kurzemes hercogu kapenes” 
Jelgavas pilī notika Kurzemes her-
cogienes Annas sarkofaga un vi -
ņas pārbedīto mirstīgo atlieku ie -
svētīšana. Sarkofagu iesvētīja ar -
chi bīskaps Jānis Vanags, svinīgo 
uzrunu teica Kurzemes bruņ nie-
cības pārstāvis barons Oto fon 
Grot huss.

Hercogiene Anna apbedīta alvas 
sarkofagā, kas pēc pamatformas - 
seššķautņu prizma - atgādina her-
coga Gotharda sarkofagu. Roktu-
ŗu piestiprinājumu vietās ir lauvu 
galvu ciļņi, un sarkofaga šķautnes 
rotātas ar ažūrām lapu joslām.

 Uz vāka iegravēta Jēzus Kristus 
Augšāmcelšanās aina; zem tās 
teksts latīņu valodā, kuŗā apraks-
tīta hercogienes Annas izcelsme 
un dzīves gājums. Sarkofaga sānos 
Meklenburgas, Pomerānijas-Vol-
gastes, Brandenburgas un Dānijas 
ģerboņi. Sarkofaga restaurācijas 
darbus veikuši restaurātori Arvis 
Druviņš un Jānis Līdaka mūzeja 
Zinātniskās restaurācijas nodaļas 
vadītājas Ainas Balodes vadībā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons Vainagu atdošana jūrai
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Alfreds Rubiks, 

ku ŗa Latvijas Sociā-
lis  tiskā partija (LSP) 
ietilpst Saskaņas cen-
t  rā (SC), nolēmis arī 
šoreiz balotēties Ei   -
ro  pas Parlamenta vē -
 lēšanās, kaut gan SC 

frakcijas līderis Jānis Urbanovičs 
licis saprast, ka SC savā kandidātu 
sarakstā Rubika partiju neiekļaus: 
Saskaņas centram šī LSP ir “pārāk 
sarkana” un, paliekot SC sastāvā, 
var kaitēt Saskaņas centra izredzēm 
pēc nākamajām Saeimas vēlēša-
nām iespraukties valdības koalicijā. 
Tomēr, kā jau teikts, Rubiks gatavs 
balotēties kā LSP “vienpatnis”.

Viņš Eiroparlamentā jau pagu  -
vis sabojāt SC kā “mērena spēka” 
reputāciju, attaisnodams staļinis-
kās deportācijas kā visnotaļ liku-
mī gas akcijas.

Te vietā ir norāde, ka LSP ir vil -
tus “sociālisti”, jo Rubika partijas 
pār   stāvji piedalās it visās starptau-
tis kajās komūnistisko un marksis-
tiski ļeņinisko partiju konferencēs.

Tas gan: Latvijas polītiskās ska tu-
ves kreisajā stūrī rosās arī vēl citas 
grupas un personas.

Galējības - kreisā un labējā
Einārs Graudiņš, piemēram, sevi 

lepni dēvē par padomju cilvēku 
(“biju, esmu, būšu”) un savos blo-
gos uzstājas kā marksisma teorē-
tiķis un starptautiskā imperiālis -
ma apkaŗotājs.

25. septembrī Rīgā notika pikets 
pie Francijas vēstniecības ar saukli 
“Rokas nost no Sīrijas!”. Piketā pie-
 da  lījās nieka 15 cilvēki, taču tie pār    - 
stāvēja gan kaut kādu „Marksistu 
kustību” gan apvienību „Sociālais 
bloks”.

Un ko tagad dara Vladimirs Iļičs 
Lindermans, kādreizējais Krievijas 
nacionālboļševiku vadoņa Eduar-
da Ļimonova šķēpnesis? Linder-
mana partija Par dzimto (krievu) 
valodu (Zarja) pašvaldību vēlēša-
nās taču cieta graujošu sakāvi... Nu, 
par Lindermanu neraizējieties:  
viņš “sadziedājies” ar dziesminieku 
Kasparu Dimiteru, un abi divatā 
mēģina pulcināt aktīvistus cīņai 
pret šausmīgo apgrēcību – Rīgā pa  -
redzēto manifestāciju Eiropraids-  
2015.  Anarchoateists Lin  der   mans 
vienā frontē kopā ar īsteni pareiz-
ticīgo Kasparu Dimiteru, kas aiz-
gūtnēm cildina autoritāro 15. mai -
ja režīmu, - vai nav dīvaini?

No kreisā kakta dosimies uz la -
bējo.

Vēl nesen šajā kaktā grozījās visai 
radikāls vienpatnis – Uldis Frei  ma-
nis, kas neatlaidīgi tiecās ieviest 
jau nu svinamo dienu - 1. jūliju, su -
 minot Lielvācijas vērmachta dim-
došo iesoļošanu Rīgā 1941. gadā. 
Pēc Ulda Freimaņa pēkšņās nāves 
labējā ekstrēmisma stafeti, šķiet, 
pārņēmis cits vienpatnis - superlat-
 viskais “spridzinātājs” ar krievisku 
vārdu un uzvārdu Igors Šiškins,   
kas kārtējo reizi nonācis Drošības 
policijas redzes lokā: pērnā gada 
oktobrī viņu pieķēra brīdī, kad  
viņš grasījās pirkt sprāgstvielu. Viņš 
esot gribējis sprāgstvielu izmantot  
“pret NATO” un pret ķīniešiem (!), 
kas nopirkuši dzīvokļus Cēsīs. 
Tikmēr Šiškins jau ir stājies tiesas 
priek šā, un prokurātūra iesniegusi 
tiesā ierosinājumu - izbeigt „Gusta-
va Celmiņa centra” darbību.

Šo klubiņu Šiškins nodibinājis 
aizliegtā Pērkoņkrusta vietā. Jāatgā-
dina, ka ik gadu 16. martā Šiškins 
parādās atklātībā vai nu ar kāškrus-
ta karogu, vai ar kāškrusta uzšuvi 
uz jakas piedurknes.

Un - last but not least - portālā 

www.focus.lv savu labēji ekstrē  mis-
 tisko stāju gaŗi un plaši apliecinājis 
Roberts Klimovičs, „Vēstures pēt-
nieku biedrības” priekšsēdis. Kli -
moviča apcerējums - “par faktiem, 
žīdiem un ebrējiem” - liek secināt, 
ka minētā biedrība pieskaitāma  
pie t.s. revīzionistiem, kas noliedz 
holokaustu vai iztēlo to kā “starp-
tautiskā žīdisma pārspīlējumu”.

Roberta Klimoviča diždarbs mu -
  džēt mudž no klajiem meliem līdz 
murgainām fantazijām, un tā vien 
liekas, ka viņš smēlis savas “gud  -
rības” no tādām grāmatām kā 
„Zem Skorpiona zīmes”.

Klimovičam žīds ir ne tikai 
Markss, bet arī tīrasiņu ārietis En   -
gelss, ne tikai Rotšilds, bet arī Rok-
 fellers - protestants, kuŗa senči nā  -
kuši no vācu zemēm un kuŗa uz  -
vārds - rock feller (klinšu gāzējs) 
drī  zāk atgādina senās ģermāņu va -
 roņteikas. Heinricha Himlera tu   -
vāko līdzgaitnieku “žīdu jautājuma 
galējā atrisinājuma īstenošanā” 
Heidrichu viņš dēvē par manu 
tautieti un viņa vārdu raksta kā 
Geidrihs, tātad viņa istočņiks (avots) 
ir kāda krievu melnsimtnieka sa -
ce rējums. Aplamību Klimoviča 
trak  tātā ir milzums. Piemēram: 
Kli  movičs apgalvo, ka sefardiem - 
jūdiem, kas mita Ziemeļafrikā, 
raks turīgi blondi mati un zilas acis, 

kamēr “austrumu” jūdi (acīmre-
dzot t.s. Ostjuden) aškenazi, tostarp 
šo rindiņu rakstītājs, drīzāk atgā-
dina “zemcilvēka” tipu. Jā, esmu 
dzimis tumšmatis, un deguns man 
tiešām ir līks (kā Arafatam).

Klimoviča traktāta “kronis” ir šī  
rindkopa: “Vēl viens no retajiem 
jau  tājumiem, kuŗā cionisti un lie-
linieki sadarbojās, bija Izraēlas 
valsts dibināšana un holokausta 
mī toloģizācija ar nolūku iegūt lī  -
dzekļus un varu, lai novērstu uz  -
ma  nību no saviem noziegumiem - 
Palestīnā un Gulagā, kā arī no 
īste nās to lomas pasaules krizēs, 
kreditu naudas sistēmā un kaŗu 
izraisīšanā.”

Portāls ww.focus.lv gan uzsveŗ, ka 
Klimoviča raksts neatspoguļo por -
tāla viedokli, taču raksts publicēts, 
respektējot vārda brīvību saskaņā 
ar Satversmes 100. pantu. Tiek 
pub  licēti “visdažādākie viedokļi, 
kuŗu paušana nav pretrunā ar 
Latvijas likumiem”.

Nav pretrunā, ir pretrunā - ne  -
ņemos spriest, jo neesmu tiesīb-
nieks. Esmu pat pateicīgs portālam 
www.focus.lv par izdevību iepazī-
ties ar šī kunga savārstījumu. Ir 
taču jāzina, kas Latvijā atgremo 
Lielvācijas nacionālsociālistiskās 
ideoloģijas “atziņas”.

Franks Gordons

Pagājušajā nedē -
ļā man bija prieks 
piedalīties seminā -
rā par latvietības 
saglabāšanu ārze -
mēs, kuŗu Austri jas 
galvaspilsētā Vī nē 
organizēja Austri-

jas latviešu apvienība. Jā, ir arī 
tāda. Mūsdienās latvieši, kuŗi nau-
das pelnīšanas nolūkos  devušies 
prom no  dzimtenes, ir atrodami 
teju vai visās Eiropas valstīs un ne 
tikai.

Semināru atklāja jaunais Latvi -
jas Republikas vēstnieks Austrijā 
Edgars Skuja. Pirms tam viņš bija 
vēstnieks Krievijas Federācijā. Es 
ieteicos, ka darbs Austrijā noteikti 
ir daudz vienkāršāks, nekā tas bija 
Maskavā, un vēstnieks smaidot 
piekrita. Vēstniecībai Krievijā ir jā  -
risina daudzreiz sarežģītāki jautā-
jumi nekā vēstniecībām Rietum -
eiropā, jo Latvijas attiecībās ar kai-
miņvalsti, protams, ir daudz vairāk 
problēmu nekā ar citām valstīm. 

Nākamais seminārā uzstājās Ei   -
ropas latviešu apvienības vadītājs 
Aldis Austers. Viņš stāstīja par ap  -
vienības darbību un, starp citu, uz 
ekrāna rādīja divus attēlus, kuŗos 
bija redzams latviešu sestdienas un 
svētdienas skolu skaits pirms vairā-
kiem gadiem un mūsdienās. Kād -
reiz to bija tikai četros galvenajos 
latviešu apdzīvotajos centros, bet 
patlaban skoliņu ir krietni, krietni 
vairāk,  un arī Vīnē ir  sava sest -
dienas skoliņa. A. Austers stāstīja, 
ka dažviet attiecības starp tā dēvēto 
veco trimdu un jaunajiem emigrā-
cijas pārstāvjiem esot ciešākas nekā 
citur, un piebilda, ka Latvijas val- 
stij vajadzētu emigrantiem pievērst 
krietni lielāku uzmanību kaut vai 
tāpēc, ka ārvalstīs dzīvojošie latvieši 
katru gadu uz Latviju nosūta sim-

Par latvietību
tiem miljonu. Lielākoties tie gan 
tiek sūtīti radiniekiem un paziņām, 
nevis izmantoti investīcijām vai 
uzņēmējdarbībai, taču tā tik un tā 
ir ievērojama naudas summa.

Vēl ELA vadītājs norādīja, ka 
ārvalstu latviešiem būtu vajadzīgs 
pašiem savs Saeimas vēlēšanu ap  -
gabals atšķirībā no pašreizējās kār -
tības, kad ārvalstu balsis tiek pie-
skaitītas Rīgas apgabalam, vēl jo 
vairāk tāpēc, ka jaunais du  bult -
pilsonības likums vēlētāju skaitu 
varētu krietni palielināt. Turklāt  
ārzemēs varētu būt tīmekļa  balso-
jums, un, ja ar to kaut kas saiet 
greizi, mierīgi var rīkot atkārtotas 
vēlēšanas. Nu nē. Nākamgad Saei -
mas vēlēšanas būs divarpus mē   -
nešus pirms brīža, kad Latvija kļūs 
par Eiropas Savienības prezidējošo 
valsti, un ko tad ārzemnieki pro- 
b lēmu gadījumā gribētu pateikt? 
Pastāviet pie ratiem vēl kādu mē  -
nesi, mīļie, pirms  valdības veido-
šanas mēs vēl atkārtosim vēlēša nas?

Kad pienāca mana kārta runāt, 
teicu, ka savu sakāmo sadalīšu trīs 
daļās – vispirms runāšu par to, kas 
latvietības saglabāšanas ziņā no  ti-
cis ar mani, pēc tam par to, kā ar to 
veicies nākamajai paaudzei ve cās 
trimdas sakarā,  un  tikai tad par to, 
ko var sagaidīt jaunie emigranti.

Par to, kā veicās man, esmu 
rakstījis arī citreiz. Piedzimu tikai 
sešus vai septiņus gadus pēc tam, 
kad mani vecāki bija ieradušies 
Amerikā un salaulājušies. Mūs  - 
mā  jās par latviešu valodas lietoša-
nu nebija nekādas pārrunas, un, 
kad es ierados bērnudārzā Čikāgas 
priekš pilsētā, nepratu ne vārda 
angļu valodā. Mani draugi lielā-
koties bija citi latviešu bērni, mūsu 
rīcībā bija plaša, tā teikt, latviska 
infrastruktūra. Sestdienas skola, 
svētdienas skola, Gaŗezera vasaras 

vidusskola, Minsteres latviešu ģim-
 nazija. tautasdejas, skauti un gai-
das, latviešu baznīcas, Čikāgas un 
Amerikas latviešu jauniešu orga-
nizācijas (pirmajā biju priekšsē - 
dis,  otrā – vairākos sasaukumos 
val  des loceklis), kā arī korporācija 
Talavija. Viss,  kā nākas.

Protams, ne visiem manas paau-
dzes latviešiem Amerikā un citur 
emigrācijā latviskums bija tik ļoti 
izteikts. Bija ļaudis, kas dzīvoja at  -
tālākās vietās, kur minētās infra-
struktūras nebija. Bija latvieši, kuŗi 
akceptēja domu, ko manā gadīju-
mā  pauda arī bērnudārza audzi -
nātāja, proti, bērns ir amerikānis, 
un tāpēc viņam jārunā angļu va -
lodā. Amerikā tajā laikā bija tā 
dēvētā „kausēšanas katla” teorija, 
pēc kuŗas visi bērni pirmām kār-
tām ir amerikāņi un tikai pēc tam 
kādas citas tautas pārstāvji. Mana 
mamma šo apgalvojumu ignorēja, 
bet ne visur tas tā bija. Protams, 
mēs zinām, ka ne visi mana vecu-
ma trimdinieki prot latviešu va -
lodu labā vai pat vidējā līmenī.

Nākamai paaudzei situācija jau    
ir grūtāka. Ja apprecējās divi lat-
vieši, tad tas bija viens gadījums, ja 
latvietis apprecēja amerikānieti,  
tad tas bija pavisam kas cits. Pie -
devām tai laikā, kad es augu, iz  -
klaide nozīmēja pāris kanāļu tele-
vīzijā, radio un kinofilmas, bet nā  -
kamās paaudzes rīcībā jau bija 
daudz plašāks klāsts, tostarp  ka  -
beļtelevīzija un it īpaši tīmeklis  ar 
tā neizmērojamām tālēm. Latviešu 
bērnam var piedāvāt animācijas 
filmu studijas Rija produkciju, kas 
ir skaista un mīļa, bet, ja tai blakus 
ir Šreks vai Harijs Poters, tad  lat-
viešu filmas daudzos gadījumos 
var aizmirst pavisam.

Tā  nu  nākamās paaudzes lat vie-
šu valodas prasme bieži vien ir 

krietni zemākā līmenī, nekā tā bija 
manējā. Manām māsām Čikāgā 
par visām ir seši bērni. Viņi visi 
latviešu valodu prot kaut kādā 
līmenī, bet visaugstākajā līmenī 
noteikti  ne.  Un tas nav pārstei-
gums. Ir ļoti daudz zinātnisku un 
akadēmisku pētījumu par mātes 
valodas lietošanu turpmākās pa  -
audzēs, un vienmēr ir skaidrs, ka ar 
katru paaudzi tā samazinās. Bērni 
vēlas iekļauties apkārtējā vidē, un, 
protams, ar skolu  ir saistīta daudz 
plašāka vide nekā tā, ko var sniegt 
latvieši. Samērā  mazāk ticama ir 
iespēja, ka māsu bērni precēsies    
ar citiem latviešiem un situācija 
attīstīsies vēl tālāk. Pagājušajā va  -
sarā man gadījās būt Laika birojā 
Rīgā, kad tur viesojās jaunieši no 
Amerikas latviešu apvienības „Svei-
 ka, Latvija!” programmas. Mēs abi 
ar redaktori Ligitu Kovtunu stās-
tījām par laikraksta darbību, un 
bija visai skaidrs, ka labai daļai 
klausītāju mūsu teiktais nebūt 
nebija pilnīgi saprotams. Tāda nu 
ir dzīves īstenība.

Jaunās emigrācijas situācija ir 
visai līdzīga. Vecākiem latviešu 
valoda ir dziļi iesakņojusies, taču 
arī starp jaunajiem migrantiem ir 
tādi, kas apprecas ar cittautieti. 
Vīnē runāju ar sievieti, kuŗas vīrs 
austrietis par latvietību negrib ne  
dzirdēt, jo viņš neredz atšķirību 
starp latviešiem un krieviem. Tas 
varbūt ir ekstrēms gadījums, taču 
arī citās ģimenēs, ja latviešu valo -
da bērnam nav iemācīta jau no 
paša sākuma, pāris stundu sestdie-
nas vai svētdienas skolā situāciju 
neglābs nepavisam.

Ir jauki, ka latvieši Vīnē un citur 
pasaulē domā par latvietības sagla-
bāšanu paaudžu paaudzēs. Lat vie-
šu valoda nebūt nav tik ap   drau-
dēta, jo tomēr pasaulē to kaut  kādā 
līmenī prot vairāk nekā divi miljo-
ni cilvēku. Seminārā  es sacīju, ka  
ik reizi, kad dzirdu kādu vaima-

nājam, ka valoda izzūd, atliek vie-
nīgi paskatīties uz otru Latvijas 
pamattautu līviem, kuŗu valodu 
būtībā vairs īsti neprot neviens.   
Un tā  lielākoties ir latviešu pašu 
vaina, jo Ulmaņa diktātūras laikā 
„latviskošana” sita ļoti augstu vilni.

Tomēr mūsu nav tik daudz, lai 
pret latvietību mēs varētu izturē -
ties vieglprātīgi. Ir ļoti skaidri 
jāsaprot, ka tad, ja latvieši dzīvo 
kaut kur citur,  nevis Latvijā, gal-
venais  bastions šajā jautājumā ir 
ģimene un vēlreiz ģimene, -  vie-
nīgā vieta, kur bērns latviešu valo -
du var dzirdēt konsekventi,  pat ja 
to runā tikai viens no vecākiem. 
Seminārā, starp citu, ieminējos, ka 
te palīgā var nākt dziesma. Arī tie 
daudzie klausītāji, kuŗi neprot 
angļu valodu, tomēr prot dziedāt 
pantiņus no pietiekami daudzām 
dziesmām angļu valodā, - sapro-
toši māja ar galvu. Kinorežisores 
Dzintras Gekas brīnišķīgajā doku -
mentālajā filmā „Stacija latvieši 
1937” vairākas kundzes jau krietni 
gados Sibirijā atzīst, ka latviešu 
valodu ir aizmirsušas gandrīz pa  -
visam, taču uzdziedāt tautasdzies-
mas gan viņas prata, turklāt skaņi 
un daudzbalsīgi. Ja bērns katru 
vakaru dzirdēs šūpuļdziesmu „Ai -
jā, žūžū,” tad kaut ko no latviešu 
valodas viņš tomēr atcerēsies.

Vēl pēc iespējas būtu jāparūpē -
jas, ka latviešu bērni, lai kur viņi     
arī dzīvotu, kādu laiku varētu  pa -
vadīt Latvijā, kur valoda skan vis-
apkārt. Seminārā runāju ar kun -
dzi, kuŗas bērni latviešu valodu 
runā maz, bet, nodzīvojuši  sešas 
nedēļas tēvzemē, jau to prot labāk. 
Protams, ne visām ģimenēm ir 
atbilstīga rocība, un tomēr...

Jo pats, kā dziesmā dzied, lat -
viet’s esmu, latviet’s būšu, latviet’s 
mūžam palikšu…, bet  jūsu bērniem 
gan to nevaru garantēt. Lūk, viela 
pārdomām ikvienam latvietim!

Kārlis Streips
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Sapurinu galvu. Nolieku pannu. 
Spītības velniņš kutina. Gribas 
gandrīz vai smieties. Joki sagai-
dāmi. Saku lēni, balsienus uzsvēr-
dama: „Dzid-ra.”

„Jā, jā! – Bet kāds tavs vārds 
angliski?”

Atbildes negaidījusi, lēdija at  -
kāpjas gaitenī.

„Dēvid, Dēvid!’’ Kā trauksmes 
sirēna skan viņas griezīgā balss. 
Noklaudz kancelejas durvis . Ple-
 cīgs, bet liels sērs stāv durvīs. De -
 guns prāvs un sārts. Seja vasarrai-
bumaina. Tāpat dzīslainās rokas.

„Nevaru izrunāt viņas vārdu. 
Krievu vārdi tik grūti,” sūdzas 
lēdija. Man saveļas rūgts kunku-
lis kaklā... Ja es būtu Pērkoņos, 
rudzu lauku grāvī, pie vardēm un 
neaizmirstelēm, es raudātu. Skaļi 
un žēli. Kā nomaldījies bērns.

Savaldījusies saku: „Mani sauc 
Dzidra. Esmu latviete. Mans 
vārds nav tulkojams.” 

Sērs brīdi pakšķina pīpi. Ievelk 
dūmu. Lēni izpūš. Padomā. Tad 
mierīgi saka: „Neuzbudinies, Etel, 
viņas vārds nemaz tik sarežģīts 
nav. Ieklausies labi – Sī-īd-īdra. – 
Viņu sauc – Sīdra!”

Vajadzētu kaut ko sacīt. Strī dē-
ties pretim. Vārdu pārlabot... Es  -
mu pagurusi. Galva tukša. Kā 
mež  ābele Pērkoņu norā, kad ru  -
dens vējš augļus un lapas nopu-
rinājis.

Marta Landmane 
(Turpinājums no Nr. 39)

Tā Sīdra to redzēja
Stāsts

 Vai nav vienalga, kā mani sveši 
ļaudis sauks? – Ja tikai pati zinu, 
kāds man vārds, kas esmu, kur 
ma  nas saknes, mans pirmsā-
kums. 

Man iekoda suns. Pēc tam, kad 
bija aprijis cukurotas kukurū -     
zas pārslas un izlacis silto pienu... 
Bei  dzot esmu iemācījusies Ripuli 
aptecēt pirmo. Tas zināms rituāls, 
kas atkārtojas katrā ēdamreizē. 
Vīrs atveŗ ēdamistabas durvis. 
Suns, asti luncinādams, tup pie 
sliekšņa. Es, uz paplātes saliktu, 
ienesu suņa barību. Uzmanīgi 
no  lieku pie sēra kājām. Pēc tam 
tiek apkalpoti saimnieki paši. 

Šorīt, rosoties virtuvē, dzirdu – 
noklaudz ēdamistabas durvis. 
Zīme, ka kungi pabrokastojuši. 
Eju nokopt galdu. Ripulis snauž 
pie elektriskā sildītāja. Telpa gau-
žām piesilusi. Pietupstos, lai iz -
slēgtu strāvu. Suns ieņurdas, uz  -
lec kājās un – iekož rokā! Ieklie-
dzos. Izskrienu gaitenī. Lēdija 
dzird. „Kas vainas?”

„Suns iekoda!” raudulīgā balsī 
sūdzos.

„Ko tu viņam nodarīji?”
„Nekā. Tikai izslēdzu sildītāju.”
„Izslēdzi sildītāju?!” Pavisam 

pārsteigta iesaucas lēdija.
„Nemaz nebrīnos, ka Ripulis 

tevi pārmācīja. Nevienam nav 
tie sības izslēgt sildītāju. Absolūti 
nevienam. Ne tad, kad Ripulis 

sil dās. Sildītājs pieder viņam!”
Pēc, ciešāki palūkojusies manī, 

lēdija saka: „Varbūt Ripulim ne  -
patīk tavs apģērbs. Tava priekšte-
ce vienmēr valkāja melnu kleitu. 
Rītu arī tu uzvelc melnu.”

Melna tērpa man nav. Vai tādēļ 
man jājūtas neērti? – Tomēr. Sirds 
smeldz. Tāpat kā ieskrambātā ro -
ka. Paskatos uz saviem apnēsā-
tiem svārkiem. Izbalējušas saules-
puķes uz gaiši zaļa pamata. – 
Svār ki reiz bija loga aizkari. Kādā 
izbumbotā slimnīcā Vācijā. 

Šorīt man mugurā melna kleita. 

Priekšā balts, iecietināts priekš-
auts. Galvā gaisīga cepurīte. Mež-
 ģīnēm apšūtu malu. To visu lēdija 
atveda no apriņķa pilsētas. 

Ir pagājis īss laika sprīdis, kopš 
beidzies kaŗš. Daudzi patērējamie 
produkti Anglijā vēl racionēti. 
Arī apavi un tekstilijas. Manis dēļ 
lēdija atteikusies no dažiem per -
sonīgiem drēbju kuponiem. Ma ns 
pienākums nu būtu sadraudzē-
ties ar suni. 

Pusdienas trauki apmazgāti. 
Kat   li un cepešpannas izskrāpētas. 
Pavardā ogles sakratītas. Grīda 
sa  slaucīta. 

Kungi zālē atpūšas. Sērs atgūlies 
uz ādas pārvilktā zviļņa pie platā 
franču loga dārza pusē. Jādomā, 

ka gadu pēc gada, diendienā viņš 
uz šaurā zviļņa ir gulējis dien-
dusu. Nobružātajā ādas pārvalkā 
saskatāmi viņa galvas un plecu 
nospiedumi. Ripulis izstiepies 
šķēr  sām pāri sēra krūtīm. Abi pa 
laikam iekrācas. Rīta avīze un 
tuk  ša viskija glāze uz grīdas. Lē -
dija, iegrimusi dziļā atzveltnī, 
elpo bez trokšņa.

Uz pirkstu galiem kājodama, 
salasu tējas traukus...

Uzeju mūsu guļamistabā. Tikai 
„uz piecām minūtēm”. Pusdienas 
pārtraukums mums paredzēts 
pus  stunda.

Ovālais spogulis, kas karājas 
blakus logam, klāts putekļiem. 
Ar delnu noslauku. Skatos stiklā. 
Pretim raugās apaļīga seja. Pabā-
la. Maz saules redzējusi. Acis 
drus  ku iekritušas. Bēdīgas...

Atpinu matus. Izsukāju. Brīdi 
ļauju tiem krist pāri plecam. Tad 
atkal sapinu. Pīnes salieku citādi. 
Kā vainagu apkārt galvai. – Matus 
vajadzētu nogriezt. Īsi tagad mo -
dē. Ērtāk arī būtu. Zinu – vīram 
tas nepatiktu. Viņš lepojas ar ma  -
nām rudajām pīnēm. Uzsmaidu 
sejai spogulī. Smaids to dara dzī-
vāku, izskatīgāku... Ja varētu tā 
kār tīgi nomazgāties. Tad varbūt 
ras tos sārtums vaigos. Un vieg-
lums  kaulos. Pamatīgi izmērcēties 
van  nā. Ieslīdēt siltā ūdenī līdz zo  -
dam... Vēl labāka būtu pirts. Tik 
karsta pirts, ka sievietēm un bēr-
niem jāglābjas zem lāvas...

(Turpinājums sekos)

Lasot angļu militārā vēsturnieka 
un rakstnieka Džefrija Beneta 
(1908-1983) grāmatu Atbrīvojot 
Baltiju, laiku pa laikam domas 
pievērsās angļu sakāmvārdam One 
man’s meat is another man’s poison. 
Vārds vārdā latviskojot, sanāktu 
Kas vienam gaļa (jeb barība), ci  -
tam inde, taču ne pēc kā neskan. 
Laimīgā kārtā tas pats „Zvaigz -
nes” apgāds nupat publicējis cie -
nī jama apjoma krājumu ar ang -     
ļu  un latviešu sakāmvārdiem un 
pa    runām un ar to saturiskajiem 
lī    dzi  niekiem otrā valodā. Tur kā 
angļu gaļas un indes latviskais 
ekvivalents minēts sakāmvārds 
Kas kalējam par zāli, tas skroderim 
par nāvi. Nebija gan vēl dzirdēts, 
bet arvien ir jauki ko jaunu pie-
mācīties klāt. Kā saka, mūžu dzīvo, 
mūžu mācies. Angļi teiktu: It’s ne -
ver too late to learn. (Nekad nav 
par vēlu mācīties.)

Divas lasītāju katēgorijas atbil-
dīs mūsu sakāmvārda kalējam, 
la sot Beneta grāmatu ar īpašu 
interesi un daudz no tās gūstot. 
Vienā katēgorijā ietilps tie, kuŗi 
interesējas par kaŗu vēsturi, mili-

Kalēja zāle, skrodeŗa nāve
Džefrijs Benets, Atbrīvojot Baltiju 1919-1920, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2012.g., 272 lpp.

tārām avantūrām, sevišķi par jūras 
kaujām, to taktiku un gaitu. Mī  -
nu licēji, mīnutraleri, zemūdenes, 
torpēdlaivas, bruņukreiseri liekas 
pārņēmuši visu mūsu Dzintarjū-
ru. Lūk, ļoti tipisks teksta parau-
dziņš, kas kalējus uzmundrinās, 
bet skrodeŗus gaŗlaikos, ja arī ne 
gluži līdz nāvei:

27.decembrī aptuveni pulksten 
11.00 Avtroil tuvojās Rēvelsteinas 
bākai un pamanīja ienaidnieka 
ku   ģus, kas izbrauca tam pretī. Pa  -
griežoties uz austrumiem un uz  -
ņemot kursu gar dienvidu krastu, 
lai izlauztos līdz Kronštatei, kuģis 
palielināja ātrumu līdz 32 mez - 
g liem stundā, bet attālums starp 
Avtroil un trim vajājošajiem ie -
naidnieka eskadras mīnukuģiem 
nesamazinājās. Ap 12.30 Avtroil 
pa  manīja vienu vieglo kreiseri un 
divus mīnukuģus, kas acīmredzot 
izbrauca no Kundas līča. Šie kuģi 
strauji pietuvojās Avtroil un atklāja 
uz to uguni. Viens no pirmajiem 
šā   viņiem notrieca Avtroil mastu, 
tad eskadras mīnukuģi sagūstīja 
un aizveda uz Rēveli. (46.lpp.)

Skrodeŗi, par kādiem sauksim 
parastus lasītājus, meklēties me  k-
lēs ies pēc kaut kāda „cilvēciskā 
fak tora”,  pēc kaut kāda kaut nelie-
la humoristiska atslābinājuma, bet 
tādu visā grāmatā izdevās atrast 
vienu vienīgu:

13. maija rītā kreiseris Cuvacoa, 
kuģojot ar divdesmit mezglu ātru-
mu, uzdūrās mīnai aptuveni 70 
jū   dzes (129,7 km) uz rietumiem no 
Rēveles. Gadījās, ka admirālis to -
brīd bija vannā, kā tolaik parasts, 
aukstā. Izlēcis no vannas, viņš, ģēr-
bies tikai mētelī, steidzās uz tiltiņu. 
Vēlāk kuģa stūrmanis atnesa ad -
mirālim bikšu pāri. (110.)

Aina, kur admirālis uz ko   man d-
tilta stāv bez biksēm, kā dažs labs 
varonis ne vienā vien franču Fei -
do skatuves farsā, skrodeŗus, bez 
šau bām, iepriecinās.

Otra lasītāju katēgorija, kam 
grā mata būs drīzāk par zāli nekā 
par nāvi, būs mūsu ļoti, ļoti sarež-
ģīto 1919. – 1920. gada Brīvības 
cī    ņu labi pazinēji. Viņiem angļu 
autors ļaus dažu ko piemācīties 
klāt, vedinās viņus arī par šo un to 
pastrīdēties un šo un to apstrīdēt, 
bet galvenais – ļaus no angļa skat-
punkta vērotās Latvijas atbrī vo ša -
nas cīņas redzēt visas Baltijas tel-
pas (tātad arī Lietuvas, Igaunijas 
un Somijas) kontekstā. 

Džefrijs Benets savu grāmatu, 
kuŗas pirmajam izdevumam bijis 
virsraksts Kovana kaŗš (Cowan’s 
War), sarakstījis pag. gs. 60.gados. 
Priekšvārdus un pēcvārdus atkār -
totiem izdevumiem ar jauno no -
saukumu, kā arī tulkojumam lat-
viešu valodā uzrakstījis viņa dēls 
Rodnijs M. Benets. Dēls uzrakstī-
jis beigas arī tēva pamattekstam, 
izrādot prieku par Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas atgūto brīvību 
1991.gadā. Tādējādi kontradmi-
rā ļa Voltera Kovana un viņa va  dī-
tās britu flotiles izpalīdzība bal-
tiešu brīvības centieniem galu galā 
nesa paliekošākus augļus par sā -
kotnējiem divdesmit neatkarības 
gadiem vien.

Cik liela tad īsti bija britu flotiles 
loma Baltijas brīvības pilnvei do-
šanā un nostiprināšanā? – Autori-
tātīvākajā akadēmiskajā 20. gad-
simta Latvijas vēsturē („Jumava”, 
2005) tā pat nav pieminēta, Ko   va-
na vārdu personu rādītājā nevar 
atrast. Skolu mācību grāmatās 
ang ļi ir pieminēti, gan uzmano-

ties, lai viņu palīdzība neaizēnotu 
mūsu pašu veikumus brīvības 
izcīnīšanā. Visplašāk par angļiem, 
liekas, rakstījis mūsu vēsturnieks 
Edgars Andersons. Pāris viņa for-
mulētās rindkopas, kas angļu lo  -
mai stipri simpatizē, Bekets tad   
arī citē. Dīvainā kārtā viņš Ander-
sonu gan nosauc par „kādu neit-
rālu ame rikāņu rakstnieku” (223.). 
Tulkotāji parindē kļūdu izlabo -
juši. – Lasītājiem, kas iepazīst Be  -
keta grāmatu, bet vāji pazīst mūsu 
pašu neatkarības cīņu traktēju mu, 
savukārt varētu rasties ie  spaids, ka 
angļu devums bijis lielāks, nekā 
tas faktiski bija. Pāris vietās pie   -
mi nēts Kalpaks, veselās divdesmit 
lap pusēs Ulmanis, bet ne reizi ne -
parādās Meierovica vai Miķeļa 
Val  tera vārds, kuŗu nopelni dip -
lo mātiskā frontē taču nebūtu vēr-
tējami zemāk  par veikumiem jū  -
ras vai sauszemes kaujās. Lielvaru 
pārstāvjiem raksturīga lepnība 
laužas laukā no pulkvežleitnan-
tam Stīvenam Valentsam piedē -
vē tiem vārdiem:

Es domāju, ka igauņu un latviešu 
valdībām jāpateicas par savu ek- 
s istenci tieši britu jūras spēku at- 
bals  tam un ka bez to palīdzības 
viņu kontrolētās territorijas jau  
sen būtu vai nu boļševiku, vai vā -
ciešu rokās. (206.) 

Tulkotāji vietumis Beneta raks-
tīto precīzējuši vai papildinājuši, 
bet  viņi nolaiduši rokas bezspē-
cībā pirmajā nodaļā („Baltijas ai -
na”), atzīmēdami tikai, ka „grā-
ma tas autora sniegtais Baltijas jū -
ras reģiona valstu vēstures ap -
raksts ir neprecīzs”. (12.) Patiesi: 
kā var runāt par baltu cilti „letiem”, 
kas atnākuši no Karpatu kalniem 
un līdzinās krieviem vairāk nekā 

tās ziemeļu kaimiņi? (17.) Ar ģeo-
grafiju autoram neveicas labāk kā 
ar vēsturi: viņa ieskatā Latvija „pēc 
lieluma līdzīga Beļģijai vai Nīder-
landei”, kaut patiesībā Latvijas pla-
 tība līdzinās nupat minēto zemju 
kopējai platībai. Latvijas jūras kras-
ta līniju Benets pagarinājis par 
pusotru simtu kilometru. (Tur - 
pat.) Šīs aplamības atstājot neiz-
labotas, tulkotāji izrādījuši lielāku 
cieņu  autoram un viņa dēlam ne -
kā lasītājam.  

Citviet tulkotāji mazliet pār cen-
tušies. 115. lappusē minētais Pirts 
ordenis laikam gan būs tas, ko 
an gliski sauktu par Order of Bath. 
Anglijas pilsētas Bātas vārdam pa -
tiesi ir saistība ar sendienās ro -
miešu te iekārtotajām pirtīm, bet 
kur tie gadi, kopš sugasvārds baths 
pārtapis par īpašvārdu Bath! Cik 
kļūmīgi ir „tulkot” vietvārdus, 
rāda arī runa par Vējpuses un Aiz-
vēja salām (196.): lasītājam tā i 
pa  liek nezināms, kādi ir šo salu 
īstenie nosaukumi.

Varbūt beigās tomēr jāatvaino-
jas par lasītāju sākotnējo iedalīša-
nu kalējos un skrodeŗos? Taču 
rei zēm recenzents nonāk tādās 
sprukās, ka ne nu var grāmatu vi -
siem ieteikt, nedz to pelt. Ir vecs 
anekdots par meteorologiem (Lat-
vijā viņus tagad sauc par sinop ti -
ķiem), kas, nezinādami, kādus īsti 
laika apstākļus nākamajai dienai 
paredzēt, izšķiŗas par visaptveŗo -
šu formulējumu: „Mainīgs māko  -
ņu daudzums. Vietām līst, citur 
spīd saule.” Abu cienījamo amat-
nie ku iepīšanā grāmatas vērtējumā 
lai tiek saskatīta līdzīga glābšanās 
no noteiktības un stingra gala-
vārda!

Eduards Silkalns



LAIKS 132013. ga da 26. oktobris – 1. novembris

Kādā noskaņā aizritēja tavas 
ciemu dienas Latvijā, arī pieda-
līšanās gadskārtējā PBLA sēdē?

D.G. Pacilāti, sajūsmināti! Un tā 
šobrīd jūtas arī tautieši Brazīlijā, 
kas vienmēr piederējuši pie lat -
viešu sabiedrības, dzīvojuši savā 
mīt nes zemē kā latvieši, bet – līdz 
šim nav tikuši uzskatīti par īstiem 
Latvijas piederīgiem. Latviešu si -
tuācija Brazīlijā tiešām ir mazliet 
īpatna, jo savdabīga ir arī viņu no -
kļūšana Dienvidamerikā. Pirmie 
latvieši te, kā zināms, ieradās 19. 
gs. 90.  gados. Liela plūsma sekoja 
1905. gadā, kad nodibinājās No -
vo odesas pilsēta. Sekoja 1922. 
gads un „Vārpa”, kurp brauca pul-
ka latviešu, jo tika solīts, ka tieši te 
būs „lielā Debesīs raušana” un tie, 
kuŗi izredzēti, ātrāk tiks pie Die-
va... Liela daļa Dienvidamerikas 
latviešu nav pieredzējuši neatka-
rīgu Latviju. Tie, kas 1922. gadā 
un turpmāk te ieradās, nav „uz 
sa  vas ādas” piedzīvojuši latviešu 
kultūru, latvisko identitāti. Vie -
nīgi reliģiju. Vēl jo tālāki viņiem 
bijuši polītiskie aspekti.

Sekoja nākamie iebraucēji – tie, 
kuŗi Dienvidamerikā ieradās pēc 
Otrā pasaules kaŗa, un pie kuŗiem 
piederu arī es. Mani vecāki bija 
vieni no aktīvākajiem, – izdzīvo-
juši dīpīšu nometnes laikus, viņi 
bija starp tiem, kas iestājās par va -
lodas un kultūras saglabāšanu, 
kuŗu ieskatā latviešiem vajag vei-
dot organizācijas. Tajās savukārt 
bija grūti iesaistīt tos, kas iebrau-
kuši agrāk. Turklāt – te bija īpatna 
vēsturiskā situācija, jo vairāk nekā 
20 gadus Brazīlijā valdīja militārā 
diktātūra. Līdz ar to nevarēja pa -
stāvēt nekādas ārzemnieku orga-
nizācijas, kuŗās runāja svešā va   lo-
dā. Arī avīzi Laiks pa klusam baz-
nīcā cilvēki, kas bija kaut kā avīzi 
dabūjuši, nodeva to citiem. Bailes 
pat izteikties, jo var iekļūt nepa-
tikšanās... Un līdz ar visu to arī 
sav dabīga izpratne - kāpēc, pulcē-
joties latviešu biedrībās un sarī-
kojumos, jādod sava nauda?! Baz-
nīcai – jā, tas ir skaidrs. Bet piera-
dums bija iesakņojies – valsts dos 
naudu, lai kaut ko uzturētu un 
kaut kur piedalītos. Amerikas lat-
viešiem ir bijis citādi – ja iesaisties 
kādā „latviešu lietā”, skaidrs, ka jā -

Par latviešiem Dienvidamerikā un Karību salās
Ar Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības (DAKLA) priekšsēdi, 

LR Goda konsuli Brazīlijā Dainu Gūtmani sarunājās Ligita Kovtuna

maksā nauda. Baznīcai, misijām, 
teiksim, Bolīvijā, Afrikā, – jā! tas 
skaidrs. Tradicija ir grūti lauža-
ma... Esam mazliet nobažījušies, 
kā būs ar Latviešu kultūras centru, 
ko plānojam celt Novoodesā. San-
paulu latviešiem pieder īpašums 
ar zemi, ko esam nolēmuši pārdot 
un iegūto naudu ieguldīt Latvie -
šu kultūras centra celšanā. Bet ar 
to vien jau nepietiks, un mēs ne -
zinām, cik atsaucīgi būs tautieši, 
vai nāks palīgā, vai dos naudu un 
iesaistīsies.

Cik biedru ir tevis vadītajā 
organizācijā?

Kā lai pasaku, cik biedru, ja nav 
biedrības?!

Nu, cik, piemēram, tautiešu 
parasti sapulcējas uz valsts svēt-
kiem 18. novembrī?

Redzi, 18. novembris, valsts 
svēt ki, Brazīlijas latviešiem nav tā 
pati nozīmīgākā svētku diena... 
Baznīcas svētki, jā! pati gan atce-
ros satraucošu, atmiņā spilgti pa -
likušu brīdi:  man ir desmit gadu, 
pirmoreiz uzģērbts latviešu tau-
tastērps, un es – pie karoga – ieso-
ļoju baznīcā. Luterāņu dievkal po-
jumā, baptisti nepiedalījās. Gan 
jāteic, laika gaitā, kad vēsturiskie 
notikumi Latvijā mainījās, arī viņi 
piedalās, esam visi kopā.

Vispār daudz kas cilvēku uztve-
rē mainījās, kad Latvija atkal kļuva 

brīva un sākām braukt uz dzim-
teni. Lielākais sarūgtinājums bija 
for mālitātes – jāparāda dokumen-
ti, jāpierāda sava piederība, vēlēša-
nās piedalīties nevaram, lai gan 
esam jau trešā un ceturtā paaudze, 
kas runājam latviski...

Kad sāka tikai runāt par du  bult-
pavalstniecības jautājumu, ma  ni 
bērtin apbēra ar jautājumiem – 
kas jāraksta, kas jādara, īpaši ta -
gad, pirms manas braukšanas uz 
PBLA sēdi. Apsolīju, ka visu no -
skaidrošu un nedēļas, desmit die-
nu laikā  visu pastāstīšu. Zinu, ka 
mani nepacietīgi mājās gaida ap 
800 Dienvidamerikas latviešu, kas 
vēlas nokārtot dubultpavalst nie-
cību. 

Tas ir ļoti nozīmīgs skaits... ze -
mēs, kas latviešu vidē šķiet gluži 
eksotiskas.

Jā, DAKLA pārstāv tās Dien-
vidamerikas un Karību valstis,  
kur mīt latvieši, - Meksiku, Arģen-
tīnu, Peru, Bolīviju...

Kas esi tu pati, kā nokļuvi 
tālajā Brazīlijā, kā tur esi dzī-
vojusi?

Esmu dzimusi Brazīlijā, kur 
mani vecāki nonāca pēc dīpīšu 
no  metnes. Tēvs Ansis Latvijā bija 
strādājis kuģniecībā, bija „saistīts 
ar jūrām”. Nācis no Ventspils. Mā -
miņu sauca Erna Līmanis. Mans 
vectēvs un mātes brālis bija Lat-
vijas armijā, vectēvs ir Lāčplēša 
or  deņa kavalieris, ordeni ieguvis 
par cīņām pret Bermontu. Mana 
pirmā valoda, protams, bija lat-
viešu valoda, mājās runājām lat-
viski. Agri iemācījos burtus un 
ciparus, bet septiņu gadu vecumā 
nepratu runāt portugaļu valodā, 
par ko vecāki skolā saņēma aizrā-
dījumu. Mamma atrada risinā-
jumu – pieņēma kalponi ar di -
viem bērniem, un kopā ar tiem es 
arī iemācījos runāt portugaļu 
valodā. Skolā „tiku cauri” tāpēc, 
ka zināju burtus un ciparus. Dzī-
vojām Sanpaulu rajonā, kur mājas 
bija patālu cita no citas, un tajās 
dzīvoja japāņi, italieši... Vēl tagad 
dažs saka, ka es portugaļu valodā 
runājot ar akcentu.

Kad pirmoreiz atbrauci uz 
Latviju?

1992. gadā, kad bija atjaunota 
neatkarība un kad bija Dziesmu 

svētki. Radus nebiju rdzējusi, li -
dostā radi, ko redzēju pirmoreiz, 
sagaidīja ar puķēm un bučām. 
Latvijā man dzīvo tante Aucē, brā-
lēns Kandavā, māsīca – Rīgā. Pie 
viņas uz mājām arī braucām no 
lidostas... Un es biju šokā, kad au -
to mašīna piestāja pie nolaistas, 
nesmukas mājas, trepju telpā 
smaka... Kur tā „ideālā Latvija”, 
par ko man tika stāstīts?! Ielās 
rupji, nelaipni cilvēki, runā krie-
viski... Ātrāk gribēju atpakaļ uz 
Brazīliju! Jāteic, šodien gan tas 
nams ir sakopts, viss kārtībā. Ta -
gad tiešām uz Latviju braucu ar 
prieku, un arī citi, kas te pēdējos 
gados bijuši, apgalvo to pašu. Dažs 
labs mūsējais, atbraucis uz šejie -
ni, te palicis, apņēmis sievu.

Brazīlijas latvietis Daniels Lie-
piņš pat vairākus gadus te strā-
dāja – Rīgas domes Satiksmes 
departamentā.

Daniels ar savu latviešu sievu  
un meitiņu tagad ir atgriezies      
Bra zī lijā. Vēl dažs labs, un prieks, 
ka mek lē sakarus ar mūsu apvie  - 
nī bu. 

Ko tu darīji Brazīlijā?
Izmācījos par agronomi, iegu -

vu maģistra, pēc tam doktora 
gradu. Strādāju Sanpaulu valdības 
paspārnē, biju pētniece lauksaim-
niecībā – pētīju jautājumus, kas 
saistīti ar lopu barošanu, ganī-
bām.

Ko dari tagad?
Esmu nomainījusi amatā Lat-

vijas Goda konsulu Dr. Jāni Grīn-
bergu, vadu DAKLA. Privāti? Tā 
kā mana laulība ar brazīlieti ilga 
tikai pusgadu, esmu viena. Šobrīd 
dzīvojam jaunuzceltā mājā abas  
ar māsu, kuŗa arī bija laulībā ar 
brazīlieti. Viņas laulība tāpat iz -
juka, bērni ir lieli, savā dzīvē. Mūsu 
aprūpē ir trīs suņi un septiņi 
ka ķi. 

Tavas pārdomas pēc PBLA 
sēdes?

Sēde ritēja labi, pozitīvi. Agrāk 
akcenti bija uz polītiskiem jau-
tājumiem, bet tagad esam atgrie-
zušies pie kultūras, latviešu valo-
das, izglītības, uzņēmējdarbības, 
innovāciju (tāds moderns vārds!) 
stiprināšanas. Un tas ir pareizi. 
Vēsture mainās, un mums jāmai-
nās tai līdzi.

Quo vadis, PBLA?
Viedokļi pēc Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējās sēdes š. g. 2. – 4. oktobrī Rīgā

Aldis Putniņš, LAAJ Kultūras 
fonda priekš sē dis

PBLA sēdes laikā bija daži 
sma gumpunkti. Pēdējos gados 
PBLA ienākumi ir samazinā-
jušies, un, lai šī jumta organizā-
cija varētu ilgāk pastāvēt, ir 
jāsamazina izdevumi un jārū  -
pē jas par ienākumu palielināša-
nu. Lai palielinātu PBLA ienā - 
ku mus, tika nolemts palielināt 
biedr organizāciju dalības maksu, 
kā arī tika samazināts apstipri-
nātais budžets. Tuvākā nākotnē 
ir paredzama PBLA biroja slēg-
šana ASV un tās darbības pār-
celšana uz Rīgas biroju. Tas dos 
papildu naudas ietaupījumus. 

Sēdes laikā dažos jautājumos 
bija atšķirīgi viedokļi starp Eiro-

pas Latviešu apvienību un citām 
centrālām organizācijām. Ei -
ropā daudzās vietās tagad do  mi-
nē jaunākā laika latviešu emig-
ranti, kuŗu emigrācijas iemesli 
bieži atšķiŗas no t.s. vecās trim-
das. Katrā ziņā ir fakts, ka ļoti 
liela daļa latviešu diasporas ta -
gad atrodas Eiropā. Līdz ar to 
jautājumi par latvietības sagla-
bāšanu, piemēram, latviešu sko -
lu attīstība (skolotāju sagata vo-
šana, skolu financēšana, mācību 
materiāli), Eiropā ir akūti, bet 
resursi ir ierobežoti. Rodas jau-
tājums, kā visefektīvāk un tais-
nīgāk sadalīt Latvijas valdības  
un PBLA resursus diasporas iz -
glītības programmām. Šis jautā-
jums sēdes laikā netika atrisi -

nāts, un PBLA valde to nodeva 
risināšanai darba grupai. 

Jautājumi radās arī par PBLA 
nosaukuma maiņu, statūtu mai-
ņām un mērķiem. PBLA tika 
di  bināta Latvijas okupācijas laikā 
un kopīgais mērķis bija Latvijas 
atbrīvošana. Šo mērķi sasniedza  
vairāk nekā pirms 20 gadiem,    
un Latvijas valsts suverēnitāte ir 
kaut cik nodrošināta ar iestāša-
nos Eiropas Savienībā, NATO 
un citās starptautiskās organi-
zācijās. Pēdējais nozīmīgais solis 
integrācijai Eiropā ir eiro ievie-
šana Latvijā 2014. gada sākumā. 
PBLA darbs ir pakāpeniski pār-
gājis no polītiskiem mērķiem uz  
latvietības saglabāšanu diaspo rā. 
Tas neizslēdz palīdzības snieg-

šanu Latvijai, taču šis jautājums  
vairs nedominē, kā agrāk. Dia - 
s po ras kultūras un latviskās iz   -  
glī tības jautājumi tagad ir pri-
māri, un tas būtu jāatspoguļo 
PBLA nosaukumā, statūtos un 
dekla rē tos mērķos. Nekādi kon-
krēti lē  mumi netika pieņemti, 
un valde arī  turpmāk strādās,  
lai rastu kopīgu viedokli līdz 
nākamai valdes sēdei. 

***
Mārtiņš Sausiņš, LNAK pār-

stāvis
PBLA gadskārtējā sēdē izjutu 

pārmaiņas mūsu skatījumā uz 
mūsu organizācijas darbību un 
Latvijas valsts atbildību pret 
tautiešiem ārzemēs, kuŗi tik 

daudz pa šiem gadiem ziedo -  
juši līdzekļus un darbu Latvijas 
valsts un tās tautas attīstībai. 
Esam ļoti priecīgi, ka BEIDZOT 
ir pieņemts Dubultpilsonības 
likums!! Latvijas valdība uzklau-
sījusi tautiešus ārzemēs un po -
zitīvi novērtējusi diasporas/trim-
das ietekmi mītnes zemēs, kā arī 
Latvijā. 

PBLA un tās dalīborgani -  
zā cijas turpmākos gados neva-
rēs ziedot tik daudz kā līdz šim 
tik lielus līdzekļus, vairāk jā -
pievērš as līdzekļu taupībai, sa -
ma zinot izdevumus un rau -  
go ties, kur Lat vijas valdībai 
vaja dzētu sniegt vairāk atbals -
ta, pie mēram, kultūrai un iz  glī-
tībai. 

Daina Gūtmane šoruden Vecrīgā
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Ko trimdiniekiem nozīmēja 
un latviešiem vēl šodien nozīmē 
savs nams, izjusti izsaka rakst-
niece Indra Gubiņa dzejolī Tas 
nams: ... lai savā valodā un dzīves 
ziņā kā tautas daļa varam iz  dzī  -
vot... Tur bērni apgūst senču zin-
tis, tur mūsu grāmatas un mākslas 
darbi mīt.

Ir ļaudis, kuŗiem vēsture un 
atmiņu stāsti šķiet gaŗlaicīgi, bet  
neviens nevar noliegt, ka DVF 
namā atspoguļojas daļa no mū -
su tautas likteņgaitām. Jauniem 
vēsturniekiem te būtu labs pēt-
niecības lauks. 

 Pēc Otrā pasaules kaŗa bēgļu 
nometnēm Vācijā likvidējoties, 
ap 16 tūkstoši vai varbūt vairāk 
latviešu atsaucās uz Anglijas pie-
dāvājumu doties darbā uz ogļ -
raktuvēm, rūpniecībā, lauksaim-
niecībā un slimnīcās. Drīz pēc 
bēgļu ierašanās Anglijā 1947. ga -
 dā nodibinājās Daugavas Vana-
gu fonds (DVF), galvenokārt, lai 
ar ziedojumu akcijām palīdzētu 
Vācijā palikušajiem invalidiem, 
pašu ģimenes locekļiem un dar-
ba nespējīgajiem. Ja arī ziedotā-
jiem alga bija maza, viņi paši vēl 
mitinājās kopmītnēs un nomet-
nē un medikamentu un drēbju 
iegāde bija ierobežota, palīdzība 
trūkumcietējiem tomēr tika no  -
gā dāta. Pamazām pieauga sa  -
bied riskā rosība, un DVF valde 
nāca pie atziņas, ka nepieciešams 
iegādāties namu Londonā. Valde 
1949. gadā uzdrošinājās aicināt 
nodaļas un kopas atbalstīt DV 
na  ma fonda radīšanu, lai tas uz  -
ņemtos nama iegādi Londonā. 
Uzaicinājumā bija uzsvērts, ka 
lī  dzekļu nama iegādei nav un pa -
 līdzības darbam saziedotās sum-
mas nedrīkst aizskart. Tas nozī-
mēja, ka jārīko jauna ziedojumu 
akcija. Ziedojumi, ko zemu atal-
gotie latvieši atvēlēja nama fon-
dam, šodienas apstākļos nav ie  -
domājami. Ja vienas mārciņas 
ziedojums bija ceturtā vai piektā 
daļa no nedēļas algas, kāda šī 
summa būtu šodien. 

Namu savā īpašumā DVF pār-
ņēma 1950. gadā, un prāvests       
E. Bergs to  iesvētīja 1951. gada 
oktobrī. 

Pirmais nama pārvaldnieks 
bija Ludvigs Adlers, Latvijas at  -
brīvošanas cīņu dalībnieks Pir-
mā pasaules kaŗā, LKO kavalie-
ris. Pārvaldnieka dzīvesbiedre 
Rozālija, labāk pazīstama ar vār  -
du Rozīte, veica LNPL un DVF 
biroja darbinieces pienākumus. 
Šo darbu Adlera kundze strā -
dāja 42 gadus, turpinot vēl tad, 
kad jau bija sasniegta deviņ des-
mitā gadskārta. Sešstāvu namā 
platība tika sadalīta atbilstoši to -
reizējām prasībām. Pirmajā stā-
vā telpas iekārtoja DVF un      
LNPL birojam, grāmatnīcai, laik-
raksta Londonas Avīzes ekspe dī-
cijai un pārvaldniekam. Otrajā 
stāvā - zāle sanāksmēm un sarī-
ko   jumiem, kas vēl bija  ierīko ja-
ma. Citos stāvos istabas bija do -
mātas iebraucējiem un pastā-
vīgiem īrniekiem. Pagraba tel -
pas paredzēja virtuvei ar ēdam -
is tabu, mazai bibliotēkai ar la   sī-
tavu, galvenokārt iebraucējiem 
un mājiniekiem. 

Lielāku telpu bibliotēkai ne  va-
jadzēja, jo tie bija gadi, kad grā-
matas labprātāk pirka nekā aiz-

TAS NAMS
 DVF nams Londonā atmiņu takās

ņēmās. Grāmatnīcā plaukti bija 
pilni līdz griestiem, un ir liecī-
bas, ka bijuši gadi, kad trimdā 
iz   doto grāmatu skaits pārsnie-
dzis okupētajā Latvijā izdoto 
grā matu skaitu. Grāmatas bija 
visvairāk iecienītās dāvanas ju  bi-
 lejās, svētkos un godalgām. Kā  -
dam bērnam kristībās uzdāvi nā-
ta grāmata Latviešu valodas gra-
matika ar ierakstu: „Neaiz mirsti, 
ka esi latviete.” Cik liels bijis grā -
matu skaits, liecina grā matu   
kau dzes, kuŗām pag. gs. 80. ga -
dos bibliotēkā vajadzēja sagādāt 
plauk tus un kastes tām, kas tika 
sūtītas uz Latviju. 

Pāris gadu vēlāk, 1955. gadā, 
pagrabā ierīkoja klubu ar bāru, 
kas bija ne tikai omulīga satik -
šanās vieta, bet reizēm piestājas 
vieta demonstrētājiem ceļā uz 
Padomju Savienības vēstnie -
cību, kad vajadzēja ar protesta 
saukļiem papildināt plakātus, bet 
atpakaļceļā atvilkt elpu. Klīda ru -
nas, ka 70. gados, kad Londonā 
notika Padomju Savienības iz -
stāde, klubā viesojies gleznotājs 
Indulis Zariņš, bet pirms tam  
pat Ojārs Vācietis. Klubs gadu 
no gada iekārtu mainīja un uz  -
laboja, par tā dažādajām nori-

sēm šodien katrs var pārlieci-
nāties. Beidzamajos četros gados 
klubā piektdienās un sestdienās 
piedāvā vakariņas. Var arī tikai 
patērzēt ar draugiem un uz lielā 
TV ekrāna noskatīties, kas jauns 
notiek Latvijā. 

DVF nams kopš atklāšanas 
brīža kļuva par latviešu centru, 
ko pazina tautieši visās mītnes 
zemēs. Pieticīgi iekārtotajās is  -
tabās pārnakšņoja gan iebrau -
cēji no attālākām vietām Anglijā, 
gan viesi no aizjūras zemēm. 
Vairākās istabās uzturējās pa- 
t  stāvīgie īrnieki, dažas uz īsāku 
lai ku izīrēja studentiem. Nams 
bija  bagāts ar kultūras, polītikas, 
izglītības un sadzīves rosmēm. 
Telpu pieskandināja koŗa un rei -
zēm arī instrumentālistu mēģi-
nā  jumi, rībēja grīda, kad notika 
lielo un mazo tautasdeju dejotāju 
mēģinājumi. Dažādu gadagāju-
mu trimdinieki darbojās drāmas 
pulciņā, piedalījās šacha turnī-
ros. DV Drāmu vadīja režisors 
Jānis Zariņš, kas 1953. gadā no -
svinēja savu 60. gadskārtu. Visu 
mūžu bijis saistīts ar teātri, reži-
sors dzīvi bez teātŗa nespēja ie -
domāties un drīz vien atgriezās 
Latvijā. 

Ievērību izpelnījās Eiropas lat -
viešu šacha turnīrs DVF namā 
1964. gadā. Lai gan galvenos 
kaus us izcīnīja Vācija un Zvied-
rija, no Anglijas šachistiem vis-
lielāko punktu skaitu ieguva 15 
gadu vecais zēns - Andris Aba-
kuks. 

Daudzi tradicionālie sarīko-
jumi  veiksmīgi darbojas vēl šo  -
dien - Latviešu skola, Ziem svētku 
tirdziņš, koŗa un tautasdeju mē -
ģinājumi, sanāksmes un jubileju 
svinēšanas, plašumā gājusi bib-
liotēka, kuŗā trimdā izdoto grā-
matu klāstam pievienotas Lat -
vijā izdotās grāmatas. 

Piecdesmitajos gados viens no 
ievērojamākiem notikumiem 
bija 1957. gadā notikušais divu 
dienu Eiropas latviešu jaunat nes 
apvienības (ELJA) 3. kongress, 
kuŗā piedalījās ap simt jaunie -  
šu. Kongresu atklāja sūtnis Kār -
lis Zariņš. Gadu gājumā dau -       
dzi ELJA dalībnieki „vilka trim-
das bagāžu” tālāk, un šodien da -
ži   pat ieņem atbildīgus amatus 
Lat vijā. 

Nama telpas paplašināja, kad 
1969. gadā radās izdevība iegā-
dāties un ar eju tam pievienot 
divstāvu blakusnamu ar 14 ista-
bām. 

Septiņdesmitajos gados bija 
labs iemesls svinēt vairākas darb ī- 
bas gadu jubilejas. Nozīmīga 
pul cēšanās namā bija 1977. ga -
dā, kad Londonā notika 4. Ei  ro-
pas Latviešu dziesmu svētki. Na -
ma zālē bija iekārtots informā-
cijas centrs, kur varēja sastapt 
lat  viešus no visām pasaules ma -
lām.

Gados, kad pasaules uzmanība 
bija pievērsta disidentu vajāša -
nai Padomju Savienībā, DVF 
namā bija izkārtota tikšanās ar 
rakstnieka Solžeņicina sievu Na -
tāliju un cilvēktiesību cīnītāja 
akadēmiķa Andreja Sacharova 
dzī vesbiedri Jeļenu Bonneri. Bei-
dzamā laikā, pirms aizgāja mū -
žībā, viņa vēl parakstīja mani-
festu, ka Putinam laiks atkāp -
ties. Īpaša tikšanās bija noorga-
ni zēta arī ar tikko no 12 gadu 
apcietinājuma atbrīvoto (ap  mai-
ņā pret Čīlē apcietināto) Vladi-
miru Bukovski. 

DVF nams aizvien bijis ie  cie-
nīta pulcēšanās vieta, un sarīko-
jumi tur labi apmeklēti. Klusāki 
periodi bija vasarās, bet rosme 
parasti sākās ar vanadžu rīkoto 
”Sezonas atklāšanu”. Sarīkojumi 
bija daudzpusīgi -  iestudēja īsas 
ludziņas, dažreiz pat pašu sa  raks -
tītas, citu gadu bija Meteņu va -
kars ar sklandu raušiem. Vie nā 
no šādiem sarīkojumiem 2006. 
gadā bija pat dota iespēja tikties 
ar toreizējo Eiropas Savienības 
deputātu, tagadējo Ministru pre-
zidentu Valdi Dombrovski.

Bija laiki, kad gadu no gada va -
nadzes, domājot par vecāko pa -
audzi, īpaši vieniniekiem, de -
cembrī sarīkoja pēcpusdienu 
Ziem svētku ieskaņai. Par sarī  -
ko jumu dažādību un vispār va -
na džu un vanagu rosmēm var 
pārliecināties, archīvos pašķir- 
st ot laikraksta Londonas Avīze 
un Brīvā Latvija lappuses. Diem-
žēl beidzamajā laikā Brīvās Lat-
vijas slejās šādi apraksti parādās 
re  tāk. 

Jauns laika posms iesākās, kad 
Latvijai pavērās ceļš uz neat ka-
rības atjaunošanu. Šie notiku-
miem bagātie mēneši, kas at -
balsojas DVF namā un latviešu 
sa  biedrībā, nav īsos vārdos ap -
raks tāmi. Katrā ziņā tās bija 
trauksmainas un rosmes pilnas 
dienas. 

DVF nama biroja darbiniece Agate

1964. g sākumā notika plaša DVF Londonas kluba telpu 
pārbūve un modernizācija. Kluba bārs. No labās: DV nama 
pār valdnieks un kluba ekonoms A. Sīlis

IV Eiropas latviešu šacha meistarsacīkšu dalībnieki DVF namā Londonā 27. - 30. martā, 1964. g. 
Pirmajā rindā no kreisās: E. Trēģeris, 3. vietas ieguvējs P. Ozoliņš (Zviedrija), turnīra vadītājs                 
A. Melderis, A. Tipsis (Vācija), A. Mazitis. Stāv no kreisās: otrās vietas ieguvējs J. V. Liepiņš 
(Vācija), A. Abakuks, V. Neibergs (Vācija), turnīra uzvarētājs I. Popis (Vācija), B. Freibergs, A. 
Tiltnieks, T. Kaurs, A. Ansbergs, R. Beļauskis, A. Abuls un V. Liepiņš

(Turpinājums 15. lpp.)
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 Astoņdesmito gadu beigās 
DVF nama durvis bija atvērtas 
māksliniekiem, rakstniekiem, 
Latvijas Augstākās padomes de -
putātiem, polītiķiem un dažādu 
lielāku un mazāku jaundibināto 
apvienību pārstāvjiem; dažkārt 
gadījās arī pašlabuma meklētāji. 

Drāmatiskās janvāŗa dienas 
Latvijā 1990. gadā, kad omonieši 
iebruka Preses namā Rīgā, at  bal-
sojās arī DVF namā. Nama LNPL 
birojā, sekojot notikumiem Rīgā 
un informācijai presē, dežūrēja 
Anna Auziņa, bet ar pilnu slodzi 
birojā darbojās jau žurnālistikā 
pieredzējusī Tereze Svilane, snie-
dzot un skaidrojot britu presei 
notikumus Latvijā. 

Gadu vēlāk Londonā ieradās 
Latvijas Augstākas padomes de -
legācija ārlietu ministra Jāņa Jur-
kāna vadībā. Pēc preses konfe-
ren ces DVF namā notika pie-
ņem šana. Tajā laikā namā vēl 
dar bojās Latvijas sūtniecība, ku -
ŗas vadītāja bija Marie Anna Za -
riņa ar palīdzēm Austru Lie piņu 
un Irēni Paulu. 

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas 1992. gadā Londonā 
ieradās jaunieceltais Latvijas 
vēstnieks Lielbritanijā Jānis Lū -
s is. Vēstnieka akreditēšanās pie 
Apvienotās Karalistes karalienes 
Elizabetes II notika 20. novem  -
b rī, kad Latvijas vēstniecība at  -
radās pagaidu telpās DVF namā. 
Pie nama piebrauca divas karie-
tes ar tradicionāli sarkanās uni-
formās tērpto apkalpi. Vēstnieka 
vieta bija pirmajā karietē, otrā 
karietē brauca diplomāte Marie 
Anna Zariņa, bet vēstnieka dzī-
vesbiedrei vieta bija limuzīnā, 
kas sekoja abām karietēm. 

Svinot Padomju armijas iz vāk-
 šanos no Baltijas valstīm, Bal-
tiešu padome Lielbritanijā sa  rī-
koja pieņemšanu DVF nama 
zā lē, un starp lūgtajiem viesiem 
bija nu jau bijusī britu prem-
jērministre Margareta Tečere ar 
dzīvesbiedru un Krievijas vēst-
nieks Lielbritanijā Boriss Pan-
kins. 

Kad 1993. gadā Latvija gata-
vojās 5. Saeimas vēlēšanām, DVF 
nams kļuva par vienu no vēlēša-
nu iecirkņiem Anglijā. Tajā bija 
nodarbināti Latvijas Centrālās 
vēlēšanu komisijas darbinieki  
un trimdas organizāciju apstip -
ri nātie pārstāvji. Mēnesi vēlāk 
Anglijā viesojās Latvijas prezi-
dents Guntis Ulmanis, kuŗam 
par godu tika rīkota pieņemšana 
DVF nama zālē. 

Sarīkojumos pamazām saruka 
programmas pašmāju dalībnie-
ku skaits un populāri kļuva 
mākslinieki, dejotāji un aktieŗi 
no Latvijas. Laimīgā kārtā nams 
1986. gadā bija iegādājies jaunas 
klavieres, kas koncertos node -
rēja gan pianistiem solistiem, 
gan citu solistu pavadītājiem. 
Laika gaitā tomēr gandrīz visi 
lielākie sarīkojumi tika organi-
zēti DVF īpašumā „Straumēnos”. 
Viena vai otra iemesla pēc arī 
DVF pilnsapulces un LNPL sesi-
jas biežāk notika „Straumēnos”, 
un tas nenāca par labu Londo -
nas nama ienākumiem. Taču to 
gluži nevarēja uzskatīt par 
ie meslu, kāpēc DVF nama saim-
nieciskā stabilitāte bija apdrau-
dēta. Lielākos izdevumus sagā-
dāja pašvaldības pieprasītā nama 

pārbūve un iekārtas uzlabošana. 
Šādai prasībai DVF līdzekļu ne -
bija. Kā Damokla zobens virs 
galvas bija drauds par nama pār-
došanu. Tas sacēla protestu vēt-
ru,  un DVF valdei tika iesnieg -
ta petīcija. Beidzot - 2000. gadā 
prob lēmu atrisināja LNPL palie-
las naudas summas aizdevums, 
un nams bija glābts. 

Nākamā problēma bija arī pie-
mē rotu, atbildīgu un uzticamu 
mā  jas saimnieku atrašana, un tā 
ne    bija tik viegli atrisināma. Pār-
valdnieki nāca un gāja un ne jau 
vienmēr ar labu prātu un labām 
sekām. 

Grāmatnīcai likvidējoties, tel-
pa tika izīrēta Latvijas Attīstības 
aģentūras (LAA) pārstāvībai (ta -
gad Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūra LIAA) un Latvijas 
tūrismaa aģentūrai (tagad vairs 
nepastāv). Pārstāvību 2003. gada 
6. novembrī atklāja Latvijas Mi -
nistra prezidenta biedrs Ainārs 
Šlesers. 

Rietumeiropas Latviešu apvie-
nībai (RLA) 2005. gadā, pirms tā 
tika pārdēvēta par Eiropas Lat-
viešu apvienību (ELA), DVF na -
mā pēc darba sēdes nosvinēja 
darbības gadu desmitu.

Nama klubā 2009. gadā notika 
neformāla Baltijas ceļa divdes-
mi tās gadskārtas pieminēšana ar 
dziesmām un Latvijas karodzi -
ņu darināšanu. Tiešraidē no 
Latvijas TV jaunākais gadagā-
jums varēja iepazīties ar Baltijas 
ceļa vēsturi. 

 Deviņdesmitajos gados trim-
das sabiedrībā bija manāma pā  r-
eja no vecās paaudzes uz vidējo 
un jauno paaudzi, bet tagadējās 
rosmes DVF namā liecina, ka 
no  tiek pāreja no trimdas sabied-

rības uz jauniebraucēju sabied-
rību, bez kuŗas nams nevarētu 
pastāvēt. Saprotamu iemeslu pēc 
naktsmājas, kas tiek reklāmētas 
Viesu nama mājaslapā, izmanto 
ārzemnieki, mazāk latvieši. Na -
mu sekmīgi uzrauga un apsaim-
nieko sešu cilvēku komanda. 
Vie su nams ir ārzemnieku ie -
cienīts. Par labu atsauksmi var 
pārliecināties, ieskatoties viesu 
grāmatā. Visas izdodamās 16 is -
tabas vienmēr ir aizrunātas 
gandrīz mēnesi uz priekšu. Arī 
lielā zāle nestāv tukša, to izīrē 
dažādām interešu grupām. 

Beidzamajos gados Valsts svēt-
kus Londonā svin divas reizes, jo 
līdz ar oficiālo sarīkojumu svēt-
kus ar dejas priekiem svin arī 
DVF namā. Kluba telpas piepil-
dās, kad notiek Latvijas hokeja 
komandas spēļu pārraide Lat-
vijas TV. Klubā ir noticis arī     
līdz šim vēl nepiedzīvots Latvijas 
alus festivāls. Vecākās paaudzes 
interesi savukārt saista vanadžu 
rīkotās video izrādes. Pēc inten-
sīvām latviešu valodas mācības 
stundām, kas notiek reizi nedēļā, 
kopā ar skolotāju klubā atspir-
dzinājumu rod valodas pulciņa 
dalībnieki. 

Par godu Olimpiadai un Lat-
vijas sportistiem 2012. gadā lielā 
tempā notika kluba telpu mo -
dernizācija. Latvijas Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš ceļā pie 
olimpiešiem iegriezās DVF na -
ma klubā tikties ar latviešu sa -
biedrības pārstāvjiem. 

 Jauns un nozīmīgs pasākums 
DVF namā bija latviešu studen -
tu asociācijas ALSuk dibināša -
nas sanāksme, kam sekoja daži 
saieti arī 2013. gadā.

Pavasarī DVF zālē notika Bri tu-

Maigonis, Ojārs, Akmetu Jānītis un Vizma Apsītis

Sākas Latvijas Republikas vēstnieka ceļš pie Apvienotās 
Karalistes karalienes Elizabetes II

Latviešu apvienības rīkotā            
bij. Latvijas Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes Freibergas lekcija 
angļu valodā par latviešu folk-
loru un īpaši par dainām. Iespē-
jams, ka DVF nams ir Anglijā 
vienīgais, kuŗā tika izkārtoti divi 
dzejniekam Imantam Ziedonim 
veltīti sarīkojumi. Gadskārtējā 
kultūras diena DVF namā jau 
daudzu gadu gaŗumā ir kļuvusi  
par Draudzīgā aicinājuma sarī-
ko jumu, kuŗā referējuši daudzi 
pazīstami Latvijas kultūras dar-
binieki. 

Nams atkal ir rosmēm bagāts 
atbilstoši jaunām prasībām un 
interesēm, bet tas joprojām ir 
latviešu nams. 

Jauno technoloģiju laikmetā 
21. gadu simteņa latvietim lasām-
viela tīmeklī ir tuvāka nekā ve -
cākās paaudzes iecienītās uz pa -

Ojārs Lediņš uzrunā publiku. Pirmajā rindā sēž, šķiet, Kārlis 
Zariņš

pīra iespiesta laikraksta lappu- 
ses.  Vecos trimdas gados laikrak-
sti bija stipra saite starp paau-
dzēm un trimdas sabiedrību 
dažādās mītnes zemēs. Šodien, 
informācijas plūdos, saiti grūtāk 
rast, katram ir sava vietne tīmek-
lī. Latvietis laikam ir un paliek 
viensētnieks, kas kopību meklē 
tikai tad, kad jūtas apdraudēts. 

Kādas namam ir nākotnes iz -
r edzes? Nesen, kad Saeimā dis-
kutēja „lai veidotu saliedētu nā -
ciju, jāraugās pāri valsts robe-
žām”, Ārlietu komisijas priekšsē-
dis Ojārs Kalniņš, starp citu, no -
rādīja, ka šodien, globālizācijas 
laikmetā, varam runāt par glo-
bālo latvieti.

Pēc teiktā secināms, ka DVF 
nams nākotnē varētu kļūt par 
globālā latvieša namu. 

 Zigrīda Daškevica

(Turpināts no 14. lpp.)

Fakts
Saeimas deputāts Andrejs Elksniņš (Saskaņas centrs) uztraucies 

par to, ka nav pieaicināts Satversmes preambulas projekta izstrā-
dē. „Visu vasaru Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdes Ilmas 
Čepānes un kādreizējā Valsts prezidenta amata kandidāta Egila 
Levita vadībā viesnīcā „Radi un Draugi” tika perināts pēc būtības 
valsts apvērsums – mūsu Satversmes grozījumi. Tagad šo draugu 
„gara darbu” par visām varītēm tiek mēģināts attaisnot un virzīt 
uz priekšu,” vēstulē raksta Elksniņš. Citi polītiķi gan viņam aiz-
rāda, ka projekts tiks vēl apspriests Saeimā un sabiedriskās kon-
ferencēs. Tāpat tiek atgādināts, ka SC valsts valodas referenduma 
laikā rīkojies pretēji Satversmes kodola principiem.

*
Pateicamies kollēgām Latvija Avīzē par iespēju mūsu lasītājus 

iepazīstināt ar šo asprātīgo karikatūru!   

Kaislības 
Rados un Draugos

Karikatūras autors Gatis Šļūka
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

N O V A D U  Z I Ņ A S

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 39) atrisinājums
Līmeniski. 1. Aorta. 4. 

Mo  torsports. 9. Artikuls. 10. 
Asaris. 12. Tara. 13. Trausls. 
14. Rets. 17. Mikroskops. 
18. Sautēt. 21. Amats. 22. 

Ba  kas. 26. Išiass. 27. Sastapties. 
29. Sāls. 30. Ietilpt. 31. Ātri. 34. 
Utenis. 35. Stilisti. 36. Saskaisties. 
37. Ausma.

Stateniski. 1. Apartamenti. 2. 
Retorika. 3. Auka. 4. Melnraksts. 
5. Rasols. 6. Peri. 7. Respekts. 8. 
Stāvs. 11. Pumpa. 15. Kosmoss. 
16. Pakampt. 19. Transmisija. 20. 
Naktsputns. 23. Lidlauks. 24. 
Valis. 25. Mistisks. 28. Necils. 29. 
Saržs. 32. Reta. 33. Alga.         

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10 11

12

13 14

15 16 17 18

19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29

30 31

32 33 34

35 36

37

38 39

Līmeniski.  5. Siltumizolācijas 
materiāls. 7. Iesarkans; sarkanīgs. 
9. Volgas pieteka. 10. Tilpuma mēr-
  vienība angļu mēru sistēmā. 11. 
Tēls brāļu Kaudzīšu „Mērnieku 
laikos”. 12. Profilēti kanāļi vielas 
plūsmas ātruma palielināšanai. 
15. Sporta inventārs. 18. Plāns, 
sauss cepums. 19. Liels torņa vai 
istabas pulkstenis. 22. Rožu 
dzim tas krūms. 23. Augstākās 
mā  cību iestādes vadītājs. 25. Spē-

cīgas. 28. Mācību iestādes. 29. 
Sa   biedriskās pirtis senajā Ro -   
mā. 33. Konditorejas izstrādāju-
mi. 35. Veiklas, straujas. 36. 
Amatpersonu atzīmes uz doku-
mentiem. 37. Akmeņplekste. 38. 
Garšviela. 39. Neliels duncis ar 
trīsšķautnainu asmeni.

Stateniski. 1. Latviešu dzej -
nieks (1901-1968). 2. Ķermeņa 
deformācijas veids. 3. Piecrindu 
dzejoļi japāņu dzejā. 4. Nelieli 

grauzēji. 5. Fazānu apakš-
dzimtas putns. 6. Novada 
centrs Latvijā. 8. Pamudi nā-
jums darbībai. 13. Čemur-
ziešu dzimtas dārzeņi. 14. 
Nelielas liriskas operu āri-
jas. 16. Sena franču galma 
deja. 17. Gareni (siena, sal-
mu u.c.) krāvumi. 20. Nova-
da centrs Latvijā. 21. Ilgs 
laika posms. 24. Municija 
medību ieročiem. 26. At  ļau-
ja (dokuments) nodarbo -
ties ar tirdzniecību vai amat-
niecību. 27. Franču rakst-
nieks (1799-1850). 30. Vals ts 
Centrālajā Eiropā. 31. Gal-
vassega. 32. Vēsturiski iz -
veidojušās cilvēku grupas. 
34. Apaļas koka tvertnes. 

Sastādījis Kārlis Pētersons

Aizsardzības ministrija, Latvijas Kaŗa mūzejs un Nacionālie 
bruņotie spēki (NBS) aicina skolēnus piedalīties stāstu konkursā 
„Kas ir dzimtenes mīlestība?”, sagaidot 11. un 18. novembri. Kon-
kursa  mērķis ir izzināt, ko nozīmē dzimtenes mīlestība un gatavība 
pašaizliedzīgi darboties tēvzemes labā, kādas ir valsts kopīgās 
vērtības, ko cilvēki ir gatavi aizstāvēt.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) rīko Brīvības cīņu piemiņas 
un kritušo kaŗavīru atdusas vietu sakopšanas talkas. No 7. līdz 11. 
oktobrim vairāk nekā 1500 kaŗavīru un zemessargu, kā arī viņu 
ģimenes locekļi sakopa 77 dažādas kauju piemiņas un kaŗavīru at -
dusas vietas Latvijas novados. NBS aicina  sabiedrību arī pirms Lāč-
plēša dienas 11. novembrī sakopt tuvākās  apkaimes piemiņas vai 
kapa vietas. 

Daugavgrīvā 17.oktobrī Jūras spēku flotiles Patruļkuģu eskadrā 
notika piemiņas sarīkojums, kas bija veltīts Lielbritanijas, Fran -
cijas un Īrijas jūrniekiem, kuŗi krituši, sniedzot militāru atbalstu 
Latvijai brīvības cīņās 1919. gada rudenī. Kaŗakuģu artilerija palī-
dzēja Latvijas armijas desanta operācijai Daugavgrīvā, un tas bija 
sākums Rīgas un Latvijas territorijas atbrīvošanai no Bermonta-
Avalova armijas. Piemiņas sarīkojumā klāt bija Apvienotās Karalis-
tes, Francijas un Īrijas vēstnieki Latvijā, Aizsardzības ministrijas un 
Jūras spēku pārstāvji. Ar patruļkuģi P-08 „Jelgava” viņi izbrauca  jūrā 
un nolaida ūdenī piemiņas vainagu. 

Rēzeknes pilsētas dome izstādē „Rēzeknes uzņēmējs 2013” 
godināja uzņēmumus, kas gada laikā uzrādījuši vislabākos darba 
rezultātus. Balvu „Gada ražotājs” par ievērojamu ieguldījumu pilsē-
tas ekonomikā saņēma Rēzeknes gaļas kombināts. Lielākais eks por-
tētājs un sociāli atbildīgākais uzņēmums ir NewFuels RSEZ SIA, bet 
stabilākais nodokļu maksātājs – SIA „Latgales druka”. 

Daugavpils Mūzikas vidusskolai - 90.dzimšanas diena. Septembrī 
un oktobrī notika jubilejai veltīts koncertu cikls. Uzstājās arī skolas 
absolventi, kuŗi turpina mācības vai strādā ne tikai Latvijā, bet arī 
Eiropā, ASV, Austrālijā. Mūzikas vidusskola dibināta 1923. gadā kā 
Latgales Tautas konservātorija. 

Atašienes pagastā atklāts 27 metrus augstais Kristakrūga skatu 
tornis. No tā paveŗas skats uz Natura 2000 aizsargājamo territoriju 
– Teiču dabas rezervātu. Tas ir otrs tornis šajā apkārtnē, jo septembrī 
dabas parkā „Numernes valnis” tika atklāts 20 metrus augsts skatu 
tornis. Teiču dabas rezervātā – Sildu apkārtnē šogad izveidota arī 
jauna purva taka 2,8 km gaŗumā un skatu platforma pie Siksalas.

Daugavpils pilsētas domes sēdē tika atbalstīta deputāta Borisa 
Ivanova (Latgales partija) pilnvaru izbeigšanās. Deputātu tur 
aizdomās par saistību ar Valsts drošības komiteju. Lēmumu par de  -
putāta mandāta nolikšanu pieņēma, pamatojoties uz B. Ivanova ie  -
sniegumu, kuŗā viņš min ģimenes apstākļus, kāpēc esot spiests uz -
turēties ārpus Latvijas un nevarētu pilnvērtīgi veikt deputāta 
pienākumus. Ivanovs atbrīvots arī no Baltkrievu kultūras centra 
vadī tāja amata. Nākamais populārākais polītiķis Latgales partijas 
deputātu kandidātu sarakstā ir Daugavpils Psīchoneuroloģiskās 
slimnīcas valdes loceklis Reinis Joksts. 

Latvijas siltumuzņēmumiem oktobrī, sākot jauno apkures se -
zo nu, iedzīvotāji ir parādā 29 miljonus latu - par 25% vairāk nekā 
pērn oktobrī. Tomēr krietni mazāk nekā apkures sezonas beigās – 
š.g. maijā, kad nebija samaksāti 44 miljoni latu.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Krāsaini dzīpari kopējā audumā
Latgales Kultūras centra izdev-

niecība (LKCI) ir vienīgais ap  -
gāds pasaulē, kas grāmatas izdod 
latviešu literārajā valodā, latga-
liski (apmēram trešdaļu), kā arī 
krieviski un angļu valodā. Ar te  -
matiski ļoti daudzveidīgo izde-
vumu klāstu ievīti savdabi krā- 
saini dzīpari latviešu kultūrā. 
Līdzās cilvēku likteņiem drā ma -
tisko kollīziju gados, literāriem 
darbiem, līdz pētījumiem Latga -
les vēsturē un kultūrvēsturē – 
tāds ir pamatstīgojums.

Redzamāko darbu aplocē mi -
namas divas grāmatas „Nacionā-
lā atmoda latgalē”, „Latvijas Ro   -
mas katoļu priesteŗi” (divi sē - 
ju mi), „Latgales keramika”, trīs 
grā    matas par Latgales vēstures 
his  toriografiju, „Latgales kultū-
ras vēsture”, „Latgales gleznie-
cība”, „Rainis un Latgale” u.c. 
Grā matas par izciliem darbinie-
kiem, kuŗu vārdus pat nedrīks-
tēja pieminēt padomju laikā.

LKCI pieder pie tiem apgā-
diem, kas izdevuši visvairāk trim-
das latviešu zinātniskos, literā-
ros, publicistiskos darbus. No 
vai  rāk nekā 450 nosaukumiem – 
pāri par 20. Minēsim daļu no 
tiem. Prof. Aleksis Rubulis „Trīs 
zvaigznes. Leģenda, stāsti, nove-
les”, “Dievs un cilvēki”. Tadeušs 
Puisāns „Vēstures mozaīka”. Leo-
nards Latkovskis „Direktors Dr. 

Aloizs Broks”. Leonhards Lat -
kovs kis (jun.) Aglona: A History 
of the Church and Monastery. 
Mi   ķelis Bukšs „Latgaļu atmūda”. 
Antons Rupainis „Pīters Migli-
nīks”. Jezups Radovičs „Kanada”. 
Benjamins Ancāns „Mazie joci-
ņi”. Eduards Upenieks „Par dzī-
ves skaistumu un mākslu”. Ana-
tolijs Bērzkalns „Latgaļu volūdas  
vōrdu krājums”. Rakstu krājums 

„Francis Trasuns. Viņa darbīgais 
mūžs un traģiskais noslēgums” 
(15 autori).

LKC izdevniecība laidusi klajā 
daudzus trimdas rakstnieku dar-
bus: Jāņa Klīdzēja prozas grā   -
ma tas, Norberta Neikšanīša  ro -
mā  nu, Antona Rupaiņa romānu 
„Tauta grib dzīvot” un stāstu krā-
jumu, Helēnas Praņenskas-Lau-
rinovičas „Tymsi mōkūņi sasa -
valk”,  Marijas Andžānes, Alberta 
Spoģa, Paulīnes Zalānes, Antona 
Zvīdra dzejoļu krājumus. 

Trimdas rakstnieki un publi-
cisti draudzīgi satiekas ar Lat-
vijas kollēgām J. Elkšņa īpaši 
lolotajā ”Taku Zemes kalendārā” 
(kas šogad kļuva rekordists visā 
mūsu laikagrāmatu vēsturē – 75. 
gadagājums!), literātūras alma-
nachā „Olūts” (8. – 18. laidieni), 
kā arī Acta Latgalica.

Jāņa Elkšņa  80 gadu jubilejā 
21. oktobrī teiksim un vēlēsim: 

Tu esi darbojies ar lielu misijas 
apziņu, neapstādamies. Turies, 
Jā ni, – kā līdz šim!

Pēteris Zeile 

Jānim Eksnim - 80
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Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
un

www.brivalatvija.lv
Rietumeiropas 

latviešu laikrakstu

Tālr: 973-746-3075

Pārdodu latviešu 
tautastērpu.

Tel. 1 908 216 9533 
Kristīne.

Pārdod dzīvokli Rīgā, Merķeļa ielā starp Barona un 
Marijas ielām, 900 m no stacijas.

165 kv2 m otrā stāvā, labā stāvoklī. EUR 145 000.
Tuvāka informācija – Valdis Vinkels 8607422802.

Jauna iespēja iegādāties grāmatas no 
Latvijas www.gramata24.lv

Šī interneta grāmatnīca darbojas jau piecus gadus, bet nu tā papla-
šinājusi savu pakalpojumu klāstu:

• samaksas iespējas – no bankas jūsu zemē uz banku Latvijā. 
SWEDBANK klientiem – īpašas iespējas;

• reģistrējoties www.gramata24.lv – zemāka cena;
• grāmatas cena un sūtīšanas izdevumi norādīti rēķinā, ko sa - 

ņem sit e-pastā;
• sūtījumu skaits – neierobežots;
• grāmatu „meklētājs” – ievadiet grāmatas nosaukumu un sa -

ņemsit informāciju par tās saturu;
• iespēja izmantot grāmatnīcas „Jumava” antikvāriātu.

Iespēja iegādāties visu Latvijas apgādu izdotās grāmatas.

JAUNUMI!

Melānija Vanaga. “Veļupes krastā”. Trešais iz   -
devums.

Izdevniecība: “Jumava” www.jumava.lv

“Veļupes krastā” ir viens no spilgtākajiem Si   -
birijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literātūrā. 
Grāmatā aptverts laikposms no 1941. gada 13. jū   -
ni  ja līdz 1957. gadam. Sešpadsmit sāpīgi gadi prom 
no dzimtenes un atgriešanās.

Topošās filmas režisors Viesturs Kairišs saka: 
“Satriecošs teksts, kas ar neaptveŗamu vērienu vēstī 

par staļinisma represijām pret latviešu tautu un cilvēci kopumā. Tas 
nav literāta smal  ki izskaitļots sacerējums. Tā vērtība ir dokumentālā 
liecībā ar sim tiem likteņstāstu, blakus pavedienu, ilgu un cerību. Gluži 
kā mūsu atmiņa un dziļi dvēseles pārdzīvojumi, tas bez pretestības 
pārplūst laikā un telpā. Melānija Vanaga pārvar latviešiem tik 
kultivēto upuŗa lomu, transformējot savas ciešanas gara izdzīvošanas 
brīnumā.”

Baiba Šāberte. “Brīvības cena”, 
izdevniecība “Jumava” www.jumava.lv.

Grāmatā atspoguļots Lidijas Lasmanes-Doro  ņi-
nas dzīvesstāsts. Tas ir stāsts par sievieti, kuŗas 
apziņa un sirds nav atdalāmi jēdzieni, kā saka grā-
matas autore. Par sievieti, kuŗa savas sirdsapziņas 
brīvības labā ir gatava upurēt ikdienišķo brīvību. 
Tikai palikt godīgai un pašai, jo mūsu dzīve tiks 
likta svaru kausos vienīgi tās nobeigumā.

Lidija Lasmane-Doroņina: “Es neesmu varone. 
Esmu tikai turējusies pie saviem uzskatiem, kuŗus nekad neesmu 
slēpusi. Tā jau nav varonība - no visa, kas dots, izvēlēties to, kas tev 
der.”

Rakstnieks Alberts Bels: “Lidija Lasmane-Doroņina ir Latvijas 
Žan na d’Arka, kuŗai vajadzētu pieminekli uzcelt.”

Indra Lintiņa. “Jasmīn’ baltais, mana mūža...”
Izdevniecība: “Jumava” www.jumava.lv

Grāmatas autore centusies godīgi atklāt savas 
pār  domas, pārdzīvojumus, faktus, dokumentējot 
ar aculiecinieku stāstījumiem, runājot par Eduar-
da Rozenštrauha dziesmām, viņa personību.

Indra Lintiņa: “Arī manā dzīvē skaistais mijies     
ar skarbo. Stāstu par drāmatiskajiem brīžiem, kad 
pamats zudis zem kājām, bet pāri visam ticība 
cēlajam, labajam, ticība mīlestības visvarenajam 

spēkam, patiesai uzticībai un draudzībai, cilvēciskumam.”

***

Klajā nācis lasītāju pieprasīto
Zigfrīda fon Fegezaka romānu

 „Senči un pēcteči” un 
„Baltiešu gredzens”

 papildmetiens.
Pieprasiet www.gramata24.lv

vai
pasūtiniet „Laika” un

 „Brīvās Latvijas” redakcijā, 

Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010, 
e-pasts redakcija@laiks.us, fakss + 371 67326784. 

Cena (tajā arī pasta izdevumi) USD 56,- (Amerikā) 
35,- eiro (Eiropā), par katru grāmatu.

Lieliska Ziemsvētku dāvana – grāmata no Latvijas!

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175
Janis1659@gmail.com

Lāčplēša dienas pasākums
PRIEDAINĒ

Svētdien, 10. novembrī – 1PM.

Koncerts:
Populārā Latvijas dziedātāja

Ieva Akuratere
Matīss Akuraters – perkusijas

Leons Sējāns – ģitara

Ieeja $ 25. Informācija www.priedaine.com
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S A R Ī K O J U M I Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, papiņš un vectētiņš

JĀNIS – ARNOLDS 
IERASTS

Dzimis 1915. gada 31. martā Rīgā,
miris 2013. gada 7. septembrī Brockville, ON

Mūžībā aizsaukts mans mīļais vīrs, tēvs, vectēvs un 
vecvectēvs

OĻĢERTS 
VISVALDIS

KRASTS
Dzimis 1930. gada 14. jūlijā Liepājā, Latvijā,

miris 2013. gada 30. septembrī Little Rock, Arkansas

Mūžībā aizsaukts mans mīļais brālis, krusttēvs un onkulis

OĻĢERTS 
VISVALDIS

KRASTS
Dzimis 1930. gada 14. jūlijā Liepājā, Latvijā,

miris 2013. gada 30. septembrī Little Rock, Arkansas

Mīlestībā pieminot
SIEVA AINA, BĒRNI: MARUTA (JOE)

UN ANDRĒJS (CATHERINE)
MAZBĒRNI: PĒTERIS (TERRA),

LAURA (BRIAN HARTLEY) UN MAX
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN KANADĀ

Sērās un mīlestībā viņu piemiņā paturēs
SIEVA MONTA, MEITA BRIGITA
UN ZNOTS DR. GUY GARDNER

MEITA SANDRA UN ZNOTS JOHN PARKS AR ĢIMENI
MAZDĒLS DR. EDWARDS UN NANCY GARDNER AR ĢIMENI 

MAZMEITA REBEKAH UN MICHAEL FEATHER AR ĢIMENI

Sērās un mīlestībā viņu piemiņā paturēs 
BRĀLIS ILMĀRS AR SIEVU RASMU

KRUSTMEITA MĀRA KRASTS WALLACE AR VĪRU MICHAEL UN ĢIMENI
DACE BRAZIER AR VĪRU BILL

MAIJA KRASTS MONTOULIEU AR VĪRU CARLOS UN ĢIMENI
PAULS KRASTS AR SIEVU DENA UN ĢIMENI

BRĀLĒNS UN MĀSĪCA AR ĢIMENĒM LATVIJĀ

Pat vistukšākajā klajumā
Tu neesi viens…

Tu, Kungs,
Kas mūsu gaitas lemi,
Liec ceļu sākt
un ceļu beigt.
(A. Lūsis)

Gan mīlestībā klusi 
Pār tevi as’ras birst;
Ko sirds ir zaudējusi, 
To tā vairs neaizmirst.

SARĪKOJUMI
ANAPOLE (MD)
Merylanda Hall for the Creative 

Arts (801 Chase St, Annapolis, 
MD) 8. novembrī 19:30 un 9. 
novembrī 20:00 Pēteŗa Vaska 
Dona nobis pacem korim un 
stīgām atskaņos 180 balsīgais 
Annapolis Chorale. Programmā: 
P.Vaska, G. Forē un L. Bernsteina 
mūzika. Info: www.artsmary-
land.org tālr.: 410-263-1906.

BOSTONA (MA)
Bostonas trimdas draudze (58 

Irving St, Brookline).
27. oktobrī 13:00 notiks ALTS 

95. gada svētki. Programmā: 
„Trio” koncerts – Ivars Cinkuss, 
Kristīne Kārkle, Zane Šmite. 
Ieeja: $ 15, skolniekiem bez mak-
sas. Visi laipni aicināti!

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa. Piektdienās 20:30 notiek 
koŗa dziedātāju tikšanās.

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

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

3. novembrī 11:30 Draudzības 
stunda. Filmas „Sapņu komanda 
1935” izrāde.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123).

5. novembrī 11:00 Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro gram  -
mā valdes ziņojumi, nākotnes 
darbība un Ojāra Celles referāts 
par pašreizējo stāvokli Latvijā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti! 

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zāle (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107).

10. novembrī 12:30 notiks 
Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienības 62. gada darbības atceres 
un Lāčplēšu piemiņas sarīkojums. 
Pēc svētbrīža sekos svētku akts, 
godinot Lāčplēšu un citu varoņu 
piemiņu, kā arī konspektīva at -
skaite par apvienības 62 gadu dar -
bību. Programmā tālāk paredzēti 
apsveikumi un apbalvojumi. Svēt  ku 
koncertu sniegs „Toronto Trio”. 
Sekos mielasts. Dalības maksa $ 20. 
Studentiem $ 10, skolniekiem 
ieeja brīva. Ielūdz DV apvienība 
Klīvlandē.

LEKSINGTONA (MA)
Hancock baznīcā (1912 Mass 

Ave, Lexington, MA) 9. novembrī 
19:30 Labyrinth Choir koncerts 
Wanting Memories. Koris dziedās 
Forē Rekviēmu un sastrādās ar 
diviem Ņujorkas māksliniekiem: 
apgaismotāju Annu Etsuko Tsuri 
un mākslinieku Takashi Horisaki. 
Koŗa vadītāja: Anita Kuprisa; 
korī dzied Mārtiņš Aldiņš un 
Krisīte Skare. Biļetes pie ieejas $ 20, 
pens.un stud.$ 15. Info: www.
labyrinthchoir.org/508-481-2453.

ŅUJORKA (NY)
No 27. oktobra 16:00 līdz 7. 

no  vembrim visi laipni aicināti uz 
izstādi Opening of the Exhibition 
of the Latvian painters Aleksejs 
Naumovs un Kristaps Zariņš ’’Let’s 
Talk About Painting’’. Gallery 
onetwentyeight (128 Rivington 

Street (between Essex and Nor-
folk), New York, NY 10002). Gallery 
Hours: Wednesday – Saturday 
13:00 – 15:00, Sunday 13:00 – 17:00.

30. oktobrī 19:30 ansambļa 
„Trio”: Šmite, Kārkle, Cinkuss 
koncerts Igauņu namā (243 E 
34th St, NY NY). Trio sastāvs: 
Zane Šmite – dziedātāja; Kristīne 
Kārkle – vijole; Ivars Cinkuss – 
dzied un diriģē. Rīko Ņujorkas 
latv. org. Padome (ŅLOP): www.
nylatvian.org sadarbībā ar lat vie šu 
kultūras biedrību TILTS: www.
tilts.org . Info: Baiba Pinne, tālr.: 
917-270-4786, e-pasts: pinnis@
banet.net

Brooklyn Academy of Music 
„Howard Gillman Opera House” 
(30 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 
11217) 1. novembrī un 2. no -
vembrī 19:30 Bruklinas Next 
Wave festivālā uzstāsies Latvijas 
Radio koris ar latviešu kom-
ponistes Santas Ratnieces operu 
„War Sum Up”. Ieteicams biļetes 
pasūtināt laicīgi. Info: www.bam.
org/NextWave, tālr.: 718-636-4100

9. novembrī 15:00 DV namā 
(115 W 183rd. St, Bronx, NY) 
Lāčplēšu dienas koncerts: Ieva 
Akuratere – balss; Matīss Aku ra-
ters – perkusijas; Leons Sējāns – 
ģitara. Ieeja $25, bērniem atlaide. 
Pēc koncerta nama telpās varēs 
iegādāties pusdienas un atspir-
dzi nājumus. Visus laipni ielūdz 
DV apv. Ņujorkā. Info: www.
NYLatvian.org. Marģers Pinnis, 
tālr.: 917-747-2322, e-pasts: 
MargersNY@gmail.com

10. novembrī pēc dievk., kuŗš 
sākas 10:00 Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Ln, Yonkers, NY), tik-
šanās ar Latvijas Republikas Sa -
eimas priekšsēdētāju Solvitu Ābol-
tiņu, kuŗa iepazīstinās Ņujorkas 
latviešus ar jaunākajiem notiku-
miem Latvijā. Solvita Āboltiņa ir 
arī valdošās polītiskās partijas 
Vienotība valdes priekšsēde. Visi 
laipni lūgti!

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com 
25. oktobrī 14:00 Dziesmu 

svēt  ku atskaņas. Rādīsim Juŗa Zē -
berga video no Dziesmu svētku 
gājiena, kā arī daļu „Līgo” no no -
slēguma koncerta un deju liel-
uzvedumu „Tēvu laipas”. Laipni 
lūdzam ņemt līdzi groziņus! Ieeja 
brīva.

10. novembrī 13:00 Lāčplēšu 
dienas pasākums. Koncertā dzie-
dās populārā Latvijas dziedātāja 
Ieva Akuratere, pavadīs Matīss 
Akuraters (perkusija) un Leons 
Sējāns (ģitara). Ieeja $ 25. Info: 
www.priedaine.com 

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), Info: www.
seattlelatviancenter.com 26. ok -
tobrī 18:00 Baltijas studiju atbalst-
grupa rīko Mārtiņvakaru ar 
maskām, dejošanu, rotaļām, va -
kariņām un kluso izsoli. Dalības 
maksa $ 25, studentiem $ 15, bēr-
 niem līdz 10 gadiem ieeja brīva.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

28. oktobrī 19:00 Biedrības 
koris atsāk mēģinājumus, lai 
sagatavotos 18.novembŗa svinīgā 
akta koncertam. Gaidīti visi 
dziedātmīļotāji!
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Mūžīgā mierā aizgājusi

VELTA EMSIŅŠ
dzim. METTAS

Dzimusi 1928. gada 20. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 8. oktobrī Toronto, Kanadā

Mūžībā aizgājusi mūsu skolas biedrene

ĀRIJA KRIEVIŅŠ,
dzim. AUDRIŅA

Dzimusi 1931. gada 20. jūlijā Rīgā,
mirusi 2013. gada 8. oktobrī Forest Hills, New York

Viņu vienmēr mīlestībā atcerēsies
MEITA SANDRA LATCHAM AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā paturēs
HANAVAS ĢIMNAZIJAS 4. KLASES SKOLNIEKI

ASV, ARGENTĪNĀ, AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ UN VĀCIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 36. c. filistre

DZINTRA 
DOMBROVSKA

Dzimusi 1941. gada 22. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 9. septembrī Mineapolē, Minesotā

Mūžībā aizgājis mūsu Fil!

MĀRIS
PUBULIS

Dzimis 1936. gada 16. maijā Daugavpilī,
miris 2013. gada 29. augustā San Leandro, CA

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA SELGA

Sērās pieminot
TERVETIAS FILISTRU BIEDRĪBAS KOPA ĀRZEMĒS

Sit tibi terra levis

29. oktobrī 13:00 video izrāde – 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku vokāli sim -
foniskās mūzikas koncerts Arēnā 
Rīga. Kafija un cepumi. Visi laip-
ni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $ 3.

3. novembrī 17:00 Biedrības 
nama sezonas atklāšanas balle – 
Mārtiņu vakars kopā ar Trio – 
Kārkle, Cinkuss, Šmite no Lat vi jas, 
kuŗi ar latviešu tautas dzies mām 
un mūziku radīs īsti latvisku 
Mārtiņu noskaņojumu. Pēc mū -
zikālās daļas Biedrības saimnie-
ces viesus cienās ar Mārtiņu zosi, 
kafiju un cepumiem. Par danču 
priekiem gādās Ilmārs Dzenis un 
Pēteris Ozols, būs iespēja loterijā 
laimēt trīs lieliskus dāvanu gro-
zus! Jautrību veicinoši dzērieni 
katram līdzi jānes pašam. Bied-
rības nams būs atvērts vakara ap -
meklētājiem jau no plkst. 16:00, 
un tur pirms koncerta būs iespēja 
iemalkot kafiju, iebaudīt kādu ce -
pumu. Ieejas ziedojums, sākot ar $ 25.

5. novembrī 10:00 Biedības 
valdes sēde.

VAŠINGTONA (DC)
Vašingtonas latv. ev. lut. dr.

nams (400 Hurley Ave,Rockville, 
Maryland 2085).

No 20. septembra līdz 19. ok -
tobrim piektdienās 12:00 – 19:00, 
sestdienās 12:00 – 17:00 Latvijas 
vēstniecība aicina apmeklēt iz -
stādi „Rīga un Vašingtona: Jūgend-
stila un spāņu stila salīdzinājums 
privātajos namos”. Izstādē tiek 
salīdzināta Latvijas vēstniecības 
ēka (Alice Pike Barney Studio 
House) ar Jūgendstila mūzeja 
(Alberta iela 12, Rīgā) ēku, tajā 
atrodas dzīvoklis, kuŗā līdz 1907. 
gadam dzīvojis un strādājis iz  ci-
lais latviešu architekts Konstantīns 
Pēkšēns. Abas ēkas ir būvētas 
1903.gadā kā privātās mājas; abās 
ēkās ir atradušās mākslinieku 
darbnīcas ( Rīgā – Jaņa Rozentāla 
gleznošanas darbnīca).

Adrese: Latvijas vēstniecība 
ASV, 2304 Massachusetts Ave 
NW, Washington DC 20008.

Vašingtonas latv.ev.lut.dr.namā 
1. novembrī 19:30 LOV sa  dar-
bībā ar kultūras biedrību TILTS 
laipni aicina uz koncertu „Trio” 
– Šmite, Kārkle, Cinkuss. Ieeja – 
$ 25, skolas bērniem ieeja brīva.

ZIEMEĻKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco)
Katru otrdienu 20:00 kora 

mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
MA 02445). 27. oktobrī 11:00 
dievk. ar dievg., Ticības atjauno-
šanas diena. Māc. Jogita Mazura. 
Info: trimdasdraudze@aol.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja pie -
ņemšanas stundas. Māc. H. Go -
diņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 27. 
oktobrī dievk. nenotiks. 3. no -
vembrī 10:00 Reformāc. svētku 
dievk. Pēc dievk. Draudzības 
stunda. Filmas izrāde. 10. no  vem-
brī 10:00 dievk. ar dievg. Pēc 
dievk. Svētdienas skolas no  dar-
bība. Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R. 
Ozoliņš. Info: www.detdraudze.org

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Con gregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpos mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073). 
27. oktobrī 11:00 dievk. 3. no   vem-
brī 11:00 dievk. 10. novembrī 
11:00 dievk. ar Sv.Vakarēdienu.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Str. NE, Grand 
Rapids, MI 49505). 27. oktobrī 
17:00 Svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. 10. novembrī 10:00 Lāč-
plēšu piemiņas dienas dievk..

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). 27. oktobrī 10:00 
Vārda dievk., pēc dievk. kafija. 3. 
novembrī 10:00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. kafija. 10. novembrī 
10:00 dievk., pēc dievk. kafija.

• 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. 

• Lankastera: Mt. Calvary 
Luthe ran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.:570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 26. oktobrī 11:00 Ticības 
atjaunošanas dievk. ar dievg. 
9.novembrī no 9:00 - 14:00 uz 
gadskārtējo Ziemassvētku tir-
dziņu baznīcas lejas zālē aicina 
piparkūku cepēji. Visi mīļi gai-
dīti!

Dr. Pr. A. Grase, tālr.: 860-649-
1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. 20. oktobrī 10:00 
Ralph Story will lead us in Bible 
study. A Time of fellowship and 
sharing will follow. Ralph Story 
vadīs Bībeles stundu. 27. oktobrī 
10:00 Ticības atjaunošanas Refor-
mācijas svētku dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem. 3. novembrī 
10:00 dievk. ar uzrunu bērniem, 
sekos draudzes saiets. 5. no  vem-
brī 19:00 Padomes sēde. 7. novem-
brī 11:00 Pensionāru biedrības 
saiets. 10. novembrī 10:00 dievk.: 
ar viesi. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn   drau -
dze.org. 27. oktobrī 10:00 dievk. 
ar Sv. Vakarēdienu, sekos sadrau-
dzība. 2.novembrī 13:00 ’’Prie-
cīgas pēdas’’ walk-a-thon ’’Lake Na -
komis’’, vada māc. D. De  mandts. 
3. novembrī 10:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 3. novembrī 12:00 
koncerts Compass Rose Brass 
Ensemble, B. Alle – trompete. 9. 
novembrī 18:00 Svecīšu vakars 
Crystal Lake kapsētā, sekos 
vakariņas baznīcā. 10. novembrī 
10:00 dievk. ar Sv. Vakarēdienu, 
sekos sadraudzība un Padomes 
izbraukums. Ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu var satikties pēc 
dievk., kā arī trešdienās baznīcā 
no 10:00 – 14:00 un sestdienās 
latviešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). 3. novembrī 
15:00 latviešu centrā dievk.. 5. 
novembrī 19:00 Latv. centrā val-
des sēde. 16. novembrī 15:30 Latv. 
centrā Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 95. gadadienai veltīts 
svētbrīdis un sarīkojums. Drau-
dzes māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 
613-851-8281, e-pasts: rev@drau-
dze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 27. 
oktobrī 10:00 dievk. Jonkeru 

bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers, 
NY 11705). Māc. Saivars. 27. ok -
tobrī 10:30 dievk. Salas bazn. (4 
Riga Ln, Melville, NY 11747).Māc. 
Saliņš. 27. oktobrī 14:30 dievk. 
Moristaunā St. Mark’s Lutheran 
Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ 07960). Māc. Saivars.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm St, Saginaw, MI 48602). 
24. novembrī 13:00 dievk. ar 
dievg. Kafija pēc dievk. Māc. R. 
Franklins.

• San Diego 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.

• 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). 
27. oktobrī 10:30 Reformācijas 
svētku dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 27. oktobrī 11:00 Bībeles 
stunda Biedrības namā. 3. no -
vembrī 14:00 dievk.. 8. novem-
brī 11:00 Draudzes valdes sēde. 
10. novembrī 11:00 Kapu svētki 
Royal Palm Cemetery (101 55th 
St.S). 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: baznica@bellnet.
ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.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). Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk.. Kafijas galds. Grā-
matu galds. No 23. līdz 27. okto-
brim LELBA Laju kursi – mūsu 
namā. 27. oktobrī kārtējā skolas 
diena un dievk. ar Sv. Vakarēdie-
nu. Dievk. piedalās Laju kursu 
dalībnieki. Oktobra jubilāru 
sveik šana. 29. oktobrī 19:30 DV 
valdes sēde bibliotēkā. Māc. prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdrau dze@verizon.net. Info: 
www.dcdraudze.orgs

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

Kārtējam avīzes numuram zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Ohaijo kausu izcīņa notiek 
katru gadu, sacenšoties latviešu 
Kolumbusas un Klīvlandes pil sē-
tu golfistiem. Šogad sacensības 
notika 28. reizi 22. septembrī 
Mohican Hills golfa laukumā 
Mansfīldā, pusceļā starp Kolum-
busu un Klīvlandi.

Pirmoreiz sacīkstes notika 
1985. gada rudenī. Toreiz Peteris 
Slars un Jānis Zaķis piedalījās pir -
moreiz un arī šogad viņi bija 
ierindā. E. Auzenbergs arī spēlēja 
pirmajā reizē, bet šogad nepie da-
lījās, jo bija atvaļinājumā. Kolum-
busas latvieši uzvarējuši 18, Klīv-
landes – 11 reizes. 

Sacensības notiek pēc Ryder 
kausa formulas. Katrā vienībā ir 
astoņi spēlētāji. Katra sasniegtā 
bedrīte (hole) dod vienu punktu. 
Ja spēlētājiem ir vienāds rezultāts 
uz vienu bedrīti, tad katram spē-
lētājam tiek piešķirts puspunkts. 
Katrā spēlē ar 18 bedrītēm var 
iegūt 18 punktus. Bija arī dalīb-
nieki, kuŗi šogad spēlēja tikai 

sava prieka pēc. E. Grinvalds no 
Kolumbusas izspēlēja  vislabāko 
vienu spēļu seriju ar 82 sitieniem. 
Starp klīvlandiešiem labākais re  zul  -
tāts bija Raianam Lagzdiņam – 86.

Rezultāti. Klīvlandes vienība 
ieguva 75,5, Kolumbusas vienība – 
68,5 punktus. Klīvlande. 1. Pe -
teris Grava – 8,5, 2. Pauls Berts 
– 9,5, 3. Ryan Lagzdiņš – 8,5, 4. 
Peteris Slars – 6,5, 5. Jānis Zaķis 
– 8, 6. Jeanine Grava – 11, 7. Ke -
vins Cash – 13, 8. Jānis Eglītis – 
10,5 punkti. Kolumbusa. 1. Jānis 
Dikis – 9,5, 2. Martins Dikis – 
8,5, 3. E. Grinvalds – 9,5, 4. 
Roberts Tong – 11,5, 5. Davids 
Zadvinskis – 10, 6. Dace Tong  – 
7, 7. Peteris Sockis – 5, 8. Steve 
Langowski – 7,5 punkti. 

Pēcpusdienā notika pikniks. 
Visi bija priecīgi par jauki pa -
vadīto dienu, bagātīgo maltīti un 
sadraudzību. Sacīkstes notiks arī 
nākamgad septembŗa beigās, kad 
mēs svinēsim 30 gadu jubileju! 

Davids Zadvinskis

Kvalifi-
kācijas 

turnīrs ar 
pozitīvu 
izskaņu

Beidzies 2014. ga -
da Pasaules kausa izcīņas kva-
lifikācijas turnīrs. Latvijas vienī-
bai pēdējā spēle bija Rīgā, Skonto 
stadionā ar slovakiem. Abām 
vienībām šī spēle neko neizšķīra. 
Mūsu futbolisti vairs nevarēja pa -
kāpties augstāk par piekto vietu, 
aiz sevis atstājot tikai Lichten-
šteinu, bet Slovakija nevarēja iz -
cīnīt otro vietu un pacīnīties par 
ceļazīmi uz finālturnīru. Mūsu 
vienības sākumsastāvā bija diez-
gan ievērojamas izmaiņas. Valsts-
vienībā debitēja Renārs Rode, 
Andrejs Kovaļovs un Eduards 
Višņakovs. Vārtus sargāja Alek-
sandrs Koliņko,  rezervē palika 
Māris Verpakovskis, Andris Va -
ņins un arī Artūrs Zjuzins.

Līdzīgi kā pirms dažām dienām 
Lietuvā, Latvijas izlasei neveik-
smīgs bija spēles sākums – viesi 
devītajā un 16. minūtē pēc stūŗa 
sitieniem panāca 2:0. Latvijas fut -
bolistiem gan bija iespēja atspē-
lēties, bet labu iespēju garām 
palaida Šabala. Visu pirmo pus-
laiku laukumā dominēja slovaki, 
kuŗiem bija vēl vairākas vārtu gū -

Ohaijo kausa
izcīņa golfā

Lansingas LHH vienības
16. golfa spēles

Kolumbusas un Klīvlandes golfisti

Lansingas LHH golfa vienības 
16. gadskārtējās golfa spēles no -
tika 14. septembrī Timber Ridge 
golfa laukumā Īstlansingas pilsētā 
Mičiganas pavalstī. Sestdien pulk-
sten 10 32 enerģiski golfisti iera-
dās uz golfa spēlēm scramble for -
matā un tika iedalīti astoņās vie-
nībās. Pulksten 11 spēles sākās ar 
shot gun startu. Jaukais, siltais 
laiks, plašie zāļāji un golfa ratiņi 
ar GPS ierīcēm palīdzēja golfa 
spēlētājiem apbraukt plašos, za  ļos 
golfa laukuma pakalnus.  Pēcpus-
dienā golfa spēlētājiem rezultāti 
bija šādi.

1. vietu ieguva spēlētāji – Uģis 
Augenbergs, Andris Runka, Ģirts 
Austriņš, Bron Visockis ar 71 si -
tieniem; 1.vietu ieguva spēlētāji 
– Daina Korbe, Peteris Oade, 
Jānis Dapķis, Pēteris Sprenne ar 
72 sitieniem; 1. vietā ierindojās 

spēlētāji Eick Smith Dwigth 
Michelson, Valdis Vītols, Kārlis 
Čečeris ar 73 sitiemiem.

Sacensībās arī turpinājās ar 
vistālāko sitienu (longest drive). 
Kungi – Dwght Michelson,  Aldis  
Zuika, Jānis Dapķis, Andris Run-
ka. Dāmas – Daina Korbe, Ligita 
Ķepīte, Pārsla Blāķis. Tuvākais 
sitiens pie stabiņa ar karodziņu 
(closeset to the pole) – D. 
Michelson, Valdis Vītols, Andris 
Runka, Jānis Dapķis. 

Pēc spēlēm pirmās vietas iegu-
vējiem pasniedza šā gada iezī-
mētos golfa kreklus.  Citi labākie 
spēlētāji tika apbalvoti ar jaunām 
golfa bumbiņām un pudelēm.  
Golfa spēlētāji, draugi, radi un 
Lansingas latviešu saimes locekļi 
vakariņas baudīja Timber Ridge 
Golf Club piknika laukumā, kur 
ēnā zem smuidriem kokiem bija 

garda ēdienu bufete un ar gald-
autiem apklāti galdiņi. Tur spē-
lētāji varēja atpūsties un iebaudīt 
maltīti. Lansingas LHH golfa vie-
nības spēlētāji, Lansingas latviešu 
saime un spēlētāji no citām pil-
sētām Mičiganā varēja atkal pa -
viesoties un sapazīties ar spēlē tā-
jiem no latviešu centriem Ņu -
jorkas, Indiānas, Ohaijo pavalstī.   

Laipni lūdzam golfa spēlētājus 
un atbalstītājus piedalīties 2014. 
gada septembrī 17. Lansingas 
LHH vienības golfa turnīrā 
Timber Ridge Golf Club, 1633 
Park Lake Road, East Lansing, 
MI, telefons 517-335-8000.  Pal-
dies Lansingas LHH golfa vienī-
bas spēļu rīkotājiem – Ģirtam 
Austriņam, Ligitai Ķepītei, Jurim 
Morusam, un Valdim Vītolam.

Gundega Ozola

Lansingas LHH vienības 16. golfa turnīra dalībnieki 2013. gada 14. septembrī Trimber Ridge Golfa 
klubā. Pirmā rindā no kreisās: Kristīne Putnis, Ēriks Putnis, Dwight Michelson, Valdis Vītols, 
Gunārs Spielbergs, Andris Runka, Ligita Ķepīte, Roberts Putnis, Pārsla Blāķis, Vija Markova, Atis 
Markovs, Ģirts Austriņs, Ēriks Ziediņš, Andris Spielbergs. Otrā rindā no kreisās: Laila Stede, Daine 
Korbe, Pēteris Sprenne, Erik Smith, Jānis Šverns, Uģis Augenbergs, Jānis Dapķis, Kārlis Čečeris, 
Brons Visockis, Peteris Oade, Jānis Rikāns, Andris Prātiņš, Jānis Kuģenieks, Aldis Zuika, Kārlis 
Austriņš, Juris Moruss, Druvis Moruss (Fotografijā nav Jāņa Māliņa)

 šanas iespējas. Jau šķita, ka spēles 
liktenis izšķirts. Taču otrā puslaika 
sākumā vienus vārtus Latvijas iz -
lasei atguva Šabala, bet kom-
pensācijas laikā pēc stūra sitiena 
Latvijai neizšķirtu „izrāva” Rode.

Spēles moments

Māris Verpakovskis

Turnīra nobeiguma tabula. 
Uzvaras, neizšķirti, zaudējumi, 
iegūtie un zaudētie vārti, punkti. 

Bosnija/
Hercegovina  8   1  1  30:6  25
Grieķija          8   1  1  12:4  25
Slovakija        3   4  3  11:10 13
Lietuva          3   2   5  9:11   11
Latvija          2   2   6  10:20  8
Lichtenšteina 0   2   8   4:25    2
Bosnijas/Hercegovinas un 

Grie ķijas vienība nobeigumā bija 
izcīnījušas pa 25 punktiem. Ce  ļa -
zīmi uz finālturnīru ieguva bos-
nieši, jo viņiem ir labāka iegūto 
un zaudēto vārtu starpība nekā 
sāncenšiem. Grieķiem vēl ir 
iespēja tikt uz Brazīliju, – viņiem 
jācīnās papildturnīrā.

Šis kvalifikācijas turnīrs Lat vi-
jas futbolistiem izvērtās neveik-
smīgs. Kaut gan sākumā eksperti 

sprieda, ka izloze bijusi samērā 
veiksmīga un mūsu grupa būtu 
„ņemama”, turnīra gaita prog-
nozes neapstiprināja. Vislielākos 
optimistus atvēsināja mūsu vie-
nības trīs zaudējumi sākumā – 
pret Grieķiju – 1:2, Bosniju/Her-
 cegovinu – 1:4 un Slovakiju – 1:2. 
Līdz ar to kļuva skaidrs, ka šajā 
kvalifikācijas ciklā mūsu futbo-
listiem nekas „nespīd”, un atlicis 
tikai turnīru novadīt puslīdz pie-
 ņemami. Tikai tad nāca uz  vara 
pret neapšaubāmi vājāko grupas 
vienību Lichtenšteinu – 2:0. 

Turpinājumā valsts izlasi tur-
pi nāja vajāt neveiksmes – pret 
Lichtenšteinu tikai neizškirts – 1:1, 
pret Bosniju/Hercegovinu smags 
zaudējums – 0:5! Ilggadējais Lat-
vijas vienības vecākais treneris 
Aleksandrs Starkovs iesniedza 
atlūgumu, un Futbola federācijai 
nācās meklēt citu speciālistu. Ēst 
cieto treneŗa maizi piekrita kād-
reizējais valsts izlases un dažādu 
Anglijas klubu spēlētājs Marians 
Pachars. Viņa vadībā Latvijas 
futbolisti beidza šo kvalifikācijas 
turnīru ar pozitīvu izskaņu – neiz-
 šķirts pret spēcīgajiem slovakiem.

No kvalifikācijas turnīru vēstures. 
Pasaules kauss (PK), Eiropas mei  star-
sacīkstes (EM), gads, Latvijas izlases 
vieta. PK 2014. – 5. vieta, 6 vienības, 
EM 2012. – 4., 6, PK 2010. – 3., 6, EM 
2008. – 5., 7, PK 2006. – 5., 7, EM 
2004. – 2., 5, PK 2002. – 4., 5, EM 

2000. – 4., 6, PK 1998. – 4., 6, EM 
1996. – 5., 6, PK 1994. – 6., 7.

Verpakovskis vērtē
un ... atvadās

Pārskatot kvalifikācijas turnīru 
vēsturi, futbola līdzjutējiem labā 
atmiņā 2003./2004. gads, kad Lat-
vijas futbolisti ieguva tiesības Ei -
ropas meistarsacīkstēs startēt fi -
nāla posmā. Lielu ārtavu panā-
kuma kaldināšanā deva Liepājas 
futbola audzēknis Māris Verpa-
kovskis, izšķirīgajās spēlēs gūstot 
vissvarīgākos vārtus. Meistar sa-
cīkšu finālā sekoja neaizmirsta-
mais neizšķirts (0:0) pret daudz-
kārtējiem Pasaules kausa ieguvē-
jiem – Vācijas futbolistiem. 

Tagad visu laiku rezultātīvākais 
Latvijas futbola valstsvienības 
spē  lētājs Māris Verpakovskis nā -
kamajā atlases ciklā vairs neplāno 
palīdzēt izlasei, bet domā par 
karjēras beigšanu. Pēc spēles ar 
slovakiem Verpakovskis sacīja:   

“Veiksmīgi atspēlējāmies no 
divu vārtu deficita. Ielaidām 
divus vienādus vārtus no stūŗa 
sitiena, kas pēdējās spēlēs mums 
gadās rēgulāri. Tam noteikti jā -
pievērš uzmanība, jo, ja gribam 
kaut ko sasniegt, tik bieži ielaist 
vienādus vārtus no standart si tu-
ācijām nedrīkst. Tomēr prieks, 
ka komanda parādīja raksturu.

Pēdējos gados bijis tā, ka pēc 

vieniem vai diviem zaudētiem 
vārtiem seko arī nākamie, jo 
neprotam atkopties un lauzt 
spēles gaitu. Šoreiz iznāca, un tas 
mūs visus priecē.”

Šī Verpakovskim bija 102. spēle 
valstsvienībā un šajā laikā viņš 
guvis 29 vārtus. Māris atzina, ka 
vēl plāno piedalīties novembrī 
paredzētajā pārbaudes spēlē, bet 
pēc tam atstāt izlasi. “Domāju, ka 
mans posms izlasē ir pienācis tā 
beigām un šis bija mans pēdējais 
cikls. Esmu par to pārliecināts,” Ver-
 pakovskis apstiprināja jau iepriekš 
izteiktos pieņēmumus. “Ar treneri 
vienojāmies visu līdz galam iz  ru-
nāt novembrī, kad būs pārbaudes 
spēle, taču neuzskatu, ka manas 
domas pa šo laiku mainīsies.”

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons


