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Goda diploms 
Nic Gotham post mortem 

(Kanada) par džeza mūzikas at -
tīstību Latvijā un latviešu mūzi-
kas populārizēšanu Kanadā. 
(Mū  zikas nozare)

Yasunori Kikuchi (Japāna) 
par Latvijas un Japānas mūziķu 
sadarbības veicināšanu un lat-
viešu kultūras populārizēšanu 
Japānā. (Mūzikas nozare) 

Andrejam Plakanam (ASV) 
par grāmatu „A Concise History 
of the Baltic States.” (Humānitāro 
un sociālo zinātņu nozare)

PBLA Kultūras fonda
apbalvojumi

2013. gadā
Astrai un Jānim Reveliņiem 

(ASV) par ilggadēju darbu O. Grī -
na tautas mākslas mūzeja vei -
došanā un uzturēšanā. (Lietiskās 
mākslas nozare)

Atzinības raksts
Lāsmai Ģibietei (Ungārija) 

par ilggadēju, sekmīgu un ener-
ģisku darbību preses nozarē. 
(Preses nozare)

Guntai Rudzītis (Austrālija) 
par ilggadēju un kvalitātīvu 
darbu, aprakstot latviešu sabied-
riskās dzīves notikumus latviešu 
presē. (Preses nozare)

Rīgā svin Valsts svētkus

Vairāk nekā 12 000 cilvēku 18. novembŗa pievakarē Rīgā pulcē jās lāpu gājienā, kas notika par godu Latvijas Republikas prokla mēšanas 95. 
gadadienai. Gājiens notika jau vienpadsmito gadu, un tā mērķis ir pateikties Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem, kuŗu ticība 
latviešu tautas nākotnei un nestie upuŗi deva iespēju latviešiem būt starp retajām pasaules tautām, kuŗām ir sava valsts. Ik gadu pieaugo šais 
dalībnieku skaits lāpu gājie nā liecina par latviešos nezūdo šajām alkām pēc nācijas brīvības un latviskuma saglabāšanas. 
Neaizmirstamas ir tās izjūtas, kad gājiena dalībnieku lāpu un karogu jūra, gaŗāmgājēju acu skatienu pavadīta, izvijas cauri visai Vecrīgai. Tas 
rada patriotis ku saviļņojumu un sniedz gan darījumu vēl ilgi pēc svētkiem.
// FOTO: Imants Urtāns

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns ar kundzi Guntu Razāni 
un Latvijas militārais atašejs 
ASV pulkvedis Ivo Mogiļnijs ar 
kundzi Svetlanu Mogiļnaju 14. 
novembrī rīkoja diplomātisko 
pieņemšanu par godu Latvijas 
Republikas 95. gadadienai.

Uzrunā viesiem vēstnieks uz -
svēra Latvijas valstiskuma no -
stip rināšanas vēsturisko nozīmi, 
tostarp sabiedroto militāro at -
balstu, kas bija būtiska 1918. 
gada novembrī un ir pamatā 
šodienas sadarbībai starp 
NATO alianses dalībvalstīm.

Vēstnieks pieminēja nozīmī-
gākos notikumus ASV un Lat-
vijas starpvalstu attiecībās aiz -
vadītajā gadā, tostarp Latvijas 

Vēstniecībā ASV svin
Latvijas 95. gadadienu
Valsts prezidenta dalību ASV-
Baltijas galotņu apspriedē, sek-
mīgo Saeimas priekšsēdes vizīti 
ASV, kā arī Latvijas līdzdalību 
Afganistānas transita īsteno-
šanā. Uzrunā A. Razāns izcēla 
Latvijas pieredzi ekonomiskās 
krizes pārvarēšanā, vēlmi pie-
vienoties OECD, kā arī ieguvu-
mus no Eiropas brīvās valūtas 
EURO ieviešanas Latvijā ar 
2014. gada 1. janvāri. Tāpat 
runā uzmanība tika veltīta Rī -
gai – 2014. gada kultūras gal -
vaspilsētai.

“Latvijai ir spēcīga interese 
stiprināt tirdzniecības saites ar 
ASV un padziļināt stratēģisko 
sadarbību, stājoties pretim glo -
bālās drošības izaicinājumiem, 

vairojot demokratiju un cilvēk-
tiesību izplatību pasaulē. Lat-
vija un ASV, kā arī sadarbības 
partneri, Eiropā pārstāv vienas 
un tās pašas transatlantiskās 
vērtības par brīvību un mieru,” 
sacīja vēstnieks.

Uz pieņemšanu kuplā skaitā 
ieradās ASV amatpersonas, ār -
valstu diplomāti, bijušie ASV 
vēstnieki Latvijā, domnīcu, 
kultūras un sabiedrisko organi-
zāciju darbinieki, plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvji, kā arī citi 
Latvijas draugi.

Atklājot svinīgo brīdi, Latvijas 
un ASV himnas atskaņoja mū -
ziķi Sandra Opilla un Egons 
Pļavnieks.
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Pateicība no
Latvijas bērniem

Kā es braucu
ziemeļmeitas lūkoties

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

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: ____________________________

LASĪTĀJU BALSIS

Latvijas audžuģimeņu biedrī-
bas vārdā gribu no sirds pateik-
ties Daugavas Vanagu Sidnejas 
no  daļai, DV Kanadas vanadzēm, 
kā arī DV ASV vanadzēm par 
ne    pieciešamā atbalsta sniegšanu, 
lai mūsu bērniem būtu iespēja 
pabūt un brīnišķīgi pavadīt laiku 
Austŗa Graša organizētajā no -
metnē Mazsalacā.

Tas, kādā veidā nometne tika 
organizēta, cik lielu nozīmi no -
metnes organizātori piešķiŗ lat-
viešu tautai nozīmīgu vēsturisku 
faktu uzturēšanai un saglabāša-
nai jaunatnes un visas tautas at -
miņā, nenoliedzami ir ļoti bū -
tiski mūsu bērniem, viņu izglī-
tošanai un patriotisma jūtu ie  au-
dzināšanai un stabilizēšanai Lat-
vijas nākotnes vārdā.

Tāpat neatsveŗami tās ir lab vē-
lības un ģimeniskās vides gai  sot-
nes veidošanai visas nometnes 
laikā. Mūsu pateicība visiem A. 
Graša komandas locekļiem par 
nesavtīgo darbu, interesantajām 
nodarbībām un draudzīgo, cil vē-
cisko attieksmi, bet, pats galve-
nais – Daugavas Vanagu organi-
zā cijām par iespējas došanu būt 
šajā nometnē, kas nepārprotami 
veicinās mūsu bērnu pozitīvu 
savstarpējo attiecību veidośanu 
kopumā.

Turpinājumā vēlamies nodot 

tālāk arī nometnes dalībnieces 
Santas vērtējumu un paldies vār-
dus nometnes veidotājiem un 
vadītājiem.

Šogad man tika piedāvāta 
iespēja doties uz Austŗa Graša 
nometni, kuŗa tika rīkota Maz-
salacā. Manā ieskatā  šī nometne 
bija pati labākā, kādā esmu bijusi, 
un tur pavadītā nedēļa bija ļoti 
vērtīga!

Pirmajā dienā bija diezgan 
grūti, jo nevienu īsti nepazinu (ja 
ne  skaita Ditu un Artūru), taču 
vē  lāk jau iepazinos ar dažām 
mei  tenēm, ar kuŗām sazinos un 
sarakstos vēl tagad. Pirmās dienas 
vakarā mēs spēlējām iepazīšanās 
spēli, kas beigās pārtapa par at -
jautības un reakcijas spēli. 

Nākamā diena iesākās ar rīta 
rosmi. Pēc tās mēs visi devāmies 
brokastīs. Pēc brokastīm sekoja 
neliels brīvais laiks, un tad mums 
bija jādodas pie rotkaļa Jāņa. 
Jānis mums parādīja, kā no pa -
visam vienkārša vaŗa stienīša 
pašu rokām var iegūt skaistu un 
ļoti spīdīgu gredzenu. Kad mūsu 
grupai rotu kalšana beidzās, 
devāmies pie Initas, kuŗa mums 
pa  stāstīja brīnišķīgus stāstus. Pēc 
rīta nodarbēm sekoja pusdienas 
un paziņojumi, ko darīsim tālāk. 
Vēlāk mums tika dots brīvais 
laiks. Kad diena nāca uz beigām, 

mums bija tāda kā lekcija, kuŗā 
paskaidroja, kas ir trimdas lat vieši. 

Pārējās dienas ritēja apmēram 
tāpat, bet brīvajā laikā mēs sākām 
spēlēt „Karoga spēli” un pie kalēja 
sākām veidot aizvien sarežģītākus 
rokdarbus. Lielākā daļa devās arī 
peldēties. Vakaros mums sāka rā -
dīt dažādas filmas, to skaitā „Es -
lingena”,tā manā skatījumā bija 
lieliska. Pirmdien mēs A. Graša 
pašizveidotajā zālē bijām iekār-
tojuši baraku , kuŗā A. Grasis bija 
dzīvojis trimdas laikā. Otr dien 
mums notika danči, tie bija vis-
jautrākā nometnes daļa. Danči 
mums atkārtojās 3 reizes un bija 
ļoti jautri. Ceturtdien mēs pa 
Salacas upi braucām ar kanoe 
laivām un imitējām bēgļu ceļu no 
Latvijas uz Zviedriju. Tas bija 
jautri, jo mūsu laivā kompānija 
bija vislabākā! Pēdējā diena bija 
visskumjākā, jo bija jāatvadās no 
jauniegūtajiem draugiem.  

Liels paldies A. Grasim un 
pā rējiem, kuŗi šo nometni bija 
padarījuši par lielisku vasaras 
piedzīvojumu!

Un no Latvijas audžuģimeņu 
biedrības vēlreiz sirsnīgs paldies 
Daugavas Vanagu pārstāvnie cī-
bām ASV, Kanadā un Sidnejā! 

Pateicībā, kā arī cerot uz turp-
māko, tikpat auglīgu sadarbību.

ILZE GOLVERE, LABAs vadītāja

LŪKOTĀJS
Sv. Pēterburga ir cara Pēteŗa 

Lielā 1703. gadā dibinātā ziemeļu 
zvaigzne, kas pievelk tūristus ar 
savu vēsturi un kultūru. Tā ir Krie-
 vijas Venēcija,kuŗu šķērso 87 upes 
un kanāļi, lielākā upe – Ņeva. Pil -
sēta celta uz 42 salām, kuŗas sa -
vieno vairāk nekā 300 kājnieku 
un ielu tilti. Vasaras vidū daudzi 
brauc skatīties „baltās naktis”, kad 
cauru nakti joprojām paliek gaišs. 
Sv. Pēterburga ir lielpilsēta ar pie -
ciem miljoniem iedzīvotāju, divas 
reizes vairāk nekā visā Latvijā.  Cara 
laikos še dzīvoja labs skaits lat-
viešu, no kuŗiem daudzi atgriezās  
Latvijā pēc revolūcijas. Pie tiem 
pieskaitāmi mani vecvecāki no 
mātes puses. 

Sameklēju latviešu ceļojumu 
biroju Rīgā, kas piedāvā tūres uz 
Pēterburgu. Lai tiktu pie šīs zie -
meļmeitas, ir vajadzīga Krievijas 
vīza. Likās, ka būs vienkāršāk to 
dabūt tepat Amerikā. Tīmeklī no -
rādītas vietas, kur tās pieprasāmas. 
Cena $145. Vairāki mēģinājumi 
sazvanīt vietējo konsulātu, lai 
dabūtu informāciju, ir bez sek mēm 

– neatbild. Gluži tāpat kā vecos 
laikos, kad mēģināja sazvanīt 
Aerofloti. Braucu uz tīmeklī uz  do  to 
konsulāta adresi. Tur atrodu, ka 
konsulāts pārcēlies uz citu adresi. 
Eju uz netālo jauno vietu. Virs 
durvju koda uzraksts  „Krievijas 
konsulāts”. Nospiežu kliņķi, bet 
durvis slēgtas. Priekštelpas pre-
tējās sienas pustumšā lodziņā pa -
rādās kāda vīrieša galva, un durvis 
nu varu atvērt. Liekas, ka viņš ma -
 nus jautājumus angļu valodā ne -
saprot, jo ātri pazūd. Lodziņa stūrī 
ieraugu zīmi, ka konsulāts pats 
vairs vīzas nekārto. Vīzas piepra-
sāmas uzdotā vīzu kārtošanas bi -
rojā. Tad lodziņā parādās sieviete, 
un pa iedobumu zem lodziņa 
man izslidina vīzu kārtošanas 
biroja vizītkartīti. Tur dabūšot 
vīzu pieprasījuma lapu.

Tīmeklī sameklēju vīzu biroja 
mājaslapu. Vīzas pieprasījuma lapa 
nav tieši dabūjama, bet jāizpilda 
datorā (online). Redzama tikai an -
 ketas augšējā daļa. Sāku to iz  pil-
dīt. Viesnīca Pēterburgā man nav 
zināma. Mēģinājums turpināt iz -

pildīt pārējo daļu ir nesekmīgs, jo, 
kamēr nav visas redzamās vietas 
aizpildītas, lapas tālākā daļa nav 
pieejama. No latviešu ceļojumu 
biroja Rīgā dabūju viesnīcas in -
formāciju. Beidzot varu tikt tālāk 
nobeigt vīzas veidlapu, kas ir di -
vas lappuses gaŗa. Tikai tagad 
varu to nokopēt. 

Vīzu kārtošanas biroja telpa ir 
maza un tukša. Pie sienas trīs 
kases lodziņi. Sieviete aiz lodziņa 
runā ar krievu akcentu. Iesniedzu 
abas veidlapas un maksu – $145 
konsulāta un $30 biroja. „Kur ir jūsu 
ielūgums?” Man tāda nav, un esmu 
neziņā, kur tādu dabūt. „Tepat bla-
 kus ir viens vīzu kār tošanas birojs 
– viņi jums varēs palīdzēt.”

Arī šis birojs ir mazs, bet ar 
diviem galdiem. Iesniedzu savus 
papīrus. Sieviete runā ar krievu 
akcentu.

„Kā jūs ieradāties Amerikā no 
Latvijas?”

„Es ierados no Vācijas.”
„Vai jums ir dokumenti no 

Latvijas?”
„Nav, biju bērns.”
„Vai jums ir dokumenti no 

Vācijas?”
„Nav, biju skolnieks.”
„Vai varu dabūt naturālizācijas 

dokumentu kopiju?”
„Tas ir pret likumu.”
Maksa par vīzu nu jau ir $280 

– $145 konsulātam, $30 pirma-
jam vīzu birojam (veidlapas) un 
$105 – otrajam vīzu birojam par 
ielūgumu un kārtošanu.

Ar Latvijas pasi ceļojumu birojs 
Rīgā vīzu nokārtoja par $95.
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Fotografa pārnākšana –
loks ir noslēdziesPĒTERIS 

KORSAKS,
fotovēsturnieks

Rudens saules apmīļota bija sa -
vulaik Alūksnē pazīstamā foto-
grafa Eduarda Zariņa un viņa sie -
vas Annas pārnākšana tēvzemē 
no svešatnes, no Vircburgas Vā -
cijā. Gaujienas dzimtas kapos 5. 
oktobrī blakus saviem vecākiem 
tika guldīti Anna un Eduards Za -
riņi, lai nekad vairs nemaldītos pa -
saules krustceļos. Šis svētais darbs, 
mazmeitai Juttai pieliekot daudz 
pūļu un pārvarot birokratiskos 
noteikumus, godam tika paveikts. 
Sirdsmieru guva mazmeita un, 
kas zina, varbūt arī svētajā Lat-
vijas zemē guldītie. 

Eduards Zariņš nācis no turīgas 
zemnieku ģimenes Trapenes Lāču 
mājām. Dzimis 1875. gada 14. jan -
vārī. Pēc pagastskolas beigšanas, 
ap 1900. gadu, ir devies pasaulē 
krāt zināšanas, mācoties Pēterburgā, 
Štiglica centrālajā zīmēšanas skolā, 
vēlāk papildinoties glezniecībā arī 
Vīnē, jo viņa dzīves aicinājums bija 
māksla. Nav ziņu, kur Eduards  
apguvis fotografa arodu, bet 
1903. gadā Alūksnē viņš atvēris 
savu fotosalonu, un vēl šodien dau-
 dzu Alūksnes un apkārtnes ļaužu 
ģimenes albumos redzamas viņa 
uzņemtās fotografijas. Tās liecina 
par profesionālu, labi nostrādātu 
darbu – uz cieta paspartū uzlī mē-
tās fotografijas ir tik labi saglabā-
jušās, it kā būtu uzņemtas tikai 
vakar. Alūksnieši, atveriet savus 

dzimtas albumus un pārlieci nie-
ties par to paši! 

Fotosalons darbojās līdz 1932. ga -
dam. 1928. gadā Zariņi pārcēlās uz 
Rīgu un darbnīcu nodeva Alūk  snē 
pazīstamam fotografam Niko  la -
jam Andersonam. Tā bija dzīves 
nepieciešamība, lai meita Ērika 
varētu iegūt labu izglītību. Pašā 
Rīgas centrā darbīgais Zariņš uz -
cēla savu namu, meita beidza juris-
 prudences studijas un iestājās stu -
dēt medicīnu. Laimīgās  ģimenes 
dzīves mierīgo, darbīgo gaitu pār -
trauca PSRS okupācija ar tai seko-
jošām represijām. Piecpadsmit tūk -
stoši nelaimīgo tika izsūtīti uz Si -
biriju, virsnieki arestēti un ievie-
toti Gulaga vergu nometnēs. Arī 
Ērikas vīrs Jānis Krauja. Tikai lik -
tenīgas sagadīšanās pēc piecus mē -
nešus vecā Jutta nenonāca Si  bi rijā, 
jo bērnu pieskatīja vecmā miņa An -
na, kamēr Ērika kārtoja pēdējos 
eksāmenus medicīnas studijās. 

Vācu okupācijas laiks tika pār -
laists neziņā par Ēriku un viņas 
vīru. Kad Sarkanā armija tuvojās 
Rīgai, Zariņu rūgtā pieredze lika 
ar sirdssāpēm atstāt visu iedzīvi un 
skaisto namu un ar pēdējo vilcie nu 
doties nezināmos kaŗa ceļos ar 
četrgadīgu bērnu uz rokām. Se  ko  ja 
uzturēšanās dažādās pārvietoto 
ļaužu  nometnēs Vācijā. Pamazām 
dzīve iegāja ieiet normālās sliedēs, 
tikai mazajai Juttai joprojām pa -

lika neziņa par tēti un mammu. 
1954. gadā nomira opaps Eduards, 
un četrus gadus vēlāk mūžībā aiz -
gāja arī omamma. Abi apbedīti Virc-
 burgā, no kurienes tagad ir „parnā-
kuši” mājās. Savu mammu Jutta pir -
mo reizi ieraudzīja, kad viņai jau bija 
32 gadi un viņa no Vācijas bija 
atbraukusi uz Latviju. Grūti iedo-
māties, kāda ir sajūta, pirmo reizi 
satiekot savu māti tādā vecumā. 

Ērikas Kraujas Golgātas ceļš Si -
birijā ir piedzīvojumu pilns. 1946. 
gadā viņa  atbēga uz Latviju, bet 
jau 1948. gadā tika arestēta un 
aizsūtīta atpakaļ, un tikai 1956. ga -
dā viņu oficiāli atbrīvoja. Sibi  rijā 
Ērika bija ārste, kas skarbos ap -
stākļos Tomskas apgabala Kar  ga-
sokas rajonā glāba ne viena vien iz -
sūtītā, tostarp arī latvieša dzīvību.

Ir noslēdzies latviešu fotografa 
Eduarda Zariņa dzīves ceļš. Viņa 
mazmeita Jutta ir itin bieža viešņa 
Latvijā, jo attālums starp Vāciju 
un Latviju ir krietni sarucis un te 
atdusas viņas vistuvākie un mīļā-
kie cilvēki. Tēva atdusas vieta gan 
ir kādā nezināmā kopējā kapā 
tālajā Sibirijas lēģerī Soļikamskā.

Saglabātās fotografa Eduarda 
Zariņa fotografijas Alūksnes No -
vadpētniecības un mākslas mūzejā 
un ģimenes albumos visā Latvijā 
ir 20. gadsimta pirmās puses 
latviešu kultūras mantojums ar 
paliekamu nozīmi.

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) biedru organizā-
cijas 2013. gadā PBLA balvu 
piešķīrušas Valentīnei Lasma-
nei Zviedrijā par Latviešu cen-
trālās padomes darbības un 
1944./1945. gada bēgļu laivu 
kustības dokumentēšanu, par 
ilggadēju latviešu valodas un 
kultūras kopšanu.

Lasītājiem Valentīnes Lasma-
nes vārds nebūs svešs, viņa jo -
projām bieži publicē rakstus, 
naski raksta par Stokholmas lat-
viešu sarīkojumiem vai recenzē 
kādu grāmatu. Viņas lielais de -
vums latviešu vēstures bibliogra-
fijā ir ar nosaukumu Pāri jūrai 
(1990), kur sakopotas bēgšanas 
aculiecinieku liecības. Šai sakarā 
viņa ir arī intervēta un devusi 
padomus Zviedrijas televīzijas 
gaŗfilmai Pēdējā laiva uz Jūrkalni 
(Sista baten till Jurkalne), kas 
iznāca 2001. gadā Ulle Hegera 
(Olle Häger) režijā. Filma Zvied-
rijas televīzijā izrādīta trīs reizes, 
to redzējuši arī skatītāji Norvē-
ģijā, Somijā un Latvijā. V. Las-
mane Zviedrijas laikrakstos at -
kārtoti sniegusi intervijas par šo 
latviešu vēstures posmu un sa -
darbojusies ar Latvijas pētnie-
kiem, kas interesējušies par trim-
du. Taču varbūt pats svarīgākais 
– viņa par šiem vēstures tema-
tiem stāstījusi un tos mācījusi 
latviešu jauniešiem un skolas 
bērniem. Gadu desmitu gaitā 
runa ir par vairākām paaudzēm 
latviešu jauniešu, kas pēc Valen-
tīnes Lasmanes stāstiem guvuši 

priekšskatu par visnotaļ būtis-
kām Latvijas vēstures norisēm, 
un tas latviešu jaunajai paaudzei 
ļāvis labāk saprast iemeslus un 
apstākļus, kāpēc ir šī tautas daļa, 
kuŗi kā svešinieki dzīvo ārpus 
Latvijas.

V. Lasmanes spalvai pieder arī 
mācību grāmata zviedriem, kas 
vēlas iemācīties latviešu valodu, 
– Lärobok i lettiska (Mācību grā-
mata latviešu valodā, 1980), bieži 
izmantota un arvien vēl aktuāla, 
līdz ar latviešu valodas grama -
tiku zviedru valodā – Oversikt 
over lettisk gramatik (Latviešu 
gramatikas pārskats, 1980). Abas 
mācību grāmatas joprojām lieto 
gan universitātē un pieaugušo 
izglītības kursos, gan arī privāti. 
Grāmatas izdotas atkārtoti, divos 
iespiedumos. Paidagoģe Lasmane 
arī sastādījusi grāmatu A Course 
In Modern Latvian (Amerikas 
latviešu apvienība, 1985) un Lat-
viešu-zviedru sarunvārdnīcu 
(1993).

Daudz būs to zviedru, kas 
dažādu iemeslu pēc gribējuši 
iemācīties latviešu valodu un, 
pazīstot V. Lasmanes vārdu, at -
cerēsies, kā gājuši pie viņas mā -
cīties. Jau bēgļu nometnēs Zvied-
rijā V. Lasmane no pašiem pirm-
sākumiem strādāja par skolotāju 
latviešu bēgļu bērniem. Ar laiku 
radās doma par vasaras skolu, un 
V. Lasmane bija viena no Eiropas 
Vasaras skolas (EVS) ierosinātā-
jām, tās pamatlicēja un skolotāja. 
Viņa arī mācījusi Minsteres 
Latviešu ģimnazijā (MLĢ) 

1983./84. mācību gadā, tur vadī-
jusi valodas mācības gan abitūri-
ja klasei, gan latviešu valodas 
nepratēju klasei.

Arī Valentīnes Lasmanes darbs 
latviešu kultūrālajā un sabiedris-
kajā jomā ir ievērojams. Viņa 
ierosināja un noorganizēja Rū -
dolfa Blaumaņa piemiņas plāk-
snes izveidošanu un svinīgo 
atklāšanu Blaumaņa nāves vietā 
Takaharju sanatorijā Somijā 
1988. gadā ar dalībniekiem no 
Francijas, okupētās Latvijas, 
Zvied rijas un Somijas. Viņas ini-
ciātīva bija 1996. gadā ierosināt 
un nodibināt Annas Dagdas pie-
miņas fondu, ko viņa vēlāk arī 
vadīja. Viņas pārraudzībā tika 
izdoti Dagdas kopotie raksti 
2001-2005. Fonds joprojām pa -
stāv un darbojas Latvijā, ik gadu 
apbalvojot jaunus dzejniekus.

V. Lasmane tulkojusi igauņa 
R. Kolka vēsturisko romānu Pa -
gastveču mantojums no zviedru 
valodas latviski, kā arī Ulles 
Hegera vēsturisko romānu Smie-
ties tu varēsi Sibirijā (1994).

Polītiski nozīmīgs darbs bija 
iegūt tiesības uz patvērumu 
Zvied rijā okupētajā Latvijā ap -
cietinātajai Lidijai Doroņinai. 
Doroņinu apcietināja 1983. gadā, 
un V. Lasmane, viņu aizstāvot, 
vērsās Zviedrijas imigrācijas de -
partamentāa, sadarbojoties ar 
Amnesty International grupām 
Francijā un Norvēģijā, ar bap -
tistu centru ASV, PBLA un ci  tām 
organizācijām. 1990. gadā L. Do -
roņina varēja atbraukt uz Zvied-

riju un plaši stāstīt par savu pie-
redzi.

V. Lasmane ir bijusi aktīva dau-
dzās Zviedrijas trimdas organi-
zācijās, piemērām, Mākslas vei-

Valentīna Lasmane 16. novembŗa vakarā pēc PBLA balvas sa -
ņemšanas kopā ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā Gintu Jegermani
// FOTO: Raitis Freimanis

Valentīne Lasmane – 2013. gada
Pasaules brīvo latviešu apvienības laureāte

Ginteru, Klīdzēju un par trimdas 
attīstību, darbojusies Latviešu 
palīdzības komitejā, Latviešu na -
cionālajā fondā u.c. Viņa raksta 
apskatus un recenzijas par Zvied-

AUSTRA KRĒSLIŅA, PBLA 
un Zviedrijas latviešu apvienība

cinātāju biedrībā (sekretāre 
1980-1982), Baltiešu institūtā 
(latviešu nodaļas palīdze konfe-
rencēs 1980-92), Baltiešu humā-
nistu apvienībā (latviešu sekcijas 
vadītāja 1988-2001) un gleznotā-
ja Valdmaņa fonda valdē.  Zvied-
rijas Latviešu pensionāru bied-
rībā viņa referējusi par Čaku, V. 

rijas latviešu sarīkojumiem laik-
rakstā Brīvā Latvija. 

Valentīne Lasmane dzimusi 
1916. gadā un vēl 97 gadu vecu-
mā darbojas Zviedrijas latviešu 
sabiedrībā un bauda gan senāko 
trimdinieku, gan  pēdējos gados 
Zviedrijā ieceļojušo latviešu dziļu 
cieņu.
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Ēriks Krūmiņš – Dziesmu svētku Rīcības komitejas priekšsēdis, 1983. gadsLaika redakcijā. Ērika Krūmiņa ieraksts redakcijas viesu grāmatā

„Kas tos trimdas ratus tālāk stums”?
Amerikas latviešu apvienības (ALA) nozares sadarbībai ar Latviju vadītājs Ēriks Krūmiņš 

intervijā Ligitai Kovtunai
Nule aizritēja pacilājošs sarī-

kojums Rīgā, Berga viesnīcā, 
kur ALAs programmas Sadar-
bībai ar Latviju nozare „Dro-
šais tilts” kārtējo reizi pulcēja 
daudzbērnu ģimenes, lai kopā 
ar Latvijas Bērnu fondu pa -
sniegtu balvas un stipendijas. 
To apjoms pārsniedzis 2 miljo-
nus ASV dolaru.

cību, un tas ir pats svarīgākais. 
Pats grūtākais, ko var iemantot, 
– uzticību. To nevar ne vienā 
dienā, ne pat gadā, vajag vairākus 
gadus. Ir izveidojies cilvēku loks, 
kas uzticas un ziedo.

Raugiet – trimdas organi zā-
cijas sūkstās, ka trūkst naudas, 
bet jums pietiek un nāk klāt. 
Kur ir tas noslēpums?

venā problēma ir tautas dzīvais 
spēks jeb demografija. Problēma, 
par ko sākām runāt jau 1999. 
gadā, kad dzimstības kritums 
Latvijā bija drāmatisks. PBLA 
ierosmē tika sarīkota konference 
demografiskā stāvokļa izvēr tē-
šanai. Reiterna Žurnālistu namā, 
kas iepretim viesnīcai „Radi un 
Draugi”, sapulcējās Latvijas uni-
versitātes profesori, ar priekš la-
sījumu uzstājās Juris Dreifelds 
no Kanadas. No Saeimas bija 
ieradušies tikai 3-4 deputāti... 
Neinteresēja... Pavīdēja tāds slikts 
joks: ja visus latviešus salaistu 
kopā vienā tumšā Jāņu naktī, viss 
būtu kārtībā. Bet galvenais jau 
nav tas, lai bērni nāktu pasaulē, 
bet gan tas, ko ar viņiem tālāk 
darīt.

Laiks jau septīto gadu pēc 
Dr. Jāņa Dimanta iniciātīvas 
rīkos redakcijas apaļo galdu 
par demografijas jautājumiem, 
kuŗā ikreiz piedalās arī veselī-
bas ministrijas pārstāvji (nu jau 

autoram. Par tautas dzīvību ir 
jācīnās.

Parunāsim par tā saukto 
„atgriezenisko saikni” – kā jūs 
zināt, ka tautiešu nauda ir 
ieguldīta lietderīgi? Vai nav 
bijušas vilšanās, kādas sadar-
bībā ar Latviju mēdz būt?

Mūsu naudas izlietojumu Lat-
vijā stingri uzrauga Latvijas 
Bērnu fonds. Un vēl – katrā sti-
pendijas aploksnē līdz ar ziedo-
tāja vārdu un adresi ir uzrakstīts 
obligāts nosacījums: pirmo trīs 
mēnešu laikā jāuzraksta, kā zie-
dojums izlietots. Ziedojuma mēr-
ķi ir izglītība, bērna pareizi 
ievirzīts dzīves ceļš un – latvie-
tība. Mēs atbalstām tikai etniskos 
latviešus, pamatošu, kāpēc. Reiz 
mēs saņēmām e-pasta vēstuli no 
kādas krievu kopienas Amerikā, 
kur viņi lūdza mūsu palīdzību, jo 
Latvijā esot arī daudz krievu 
bērnu, kam grūta dzīve. Atbil-
dējām, ka blakus Latvijai ir lielā 
Krievija ar naftas un derīgo iz -

u.c. Viņa bija „deklarējusi”: „tikai 
muļķi Latvijā strādā, gudrie dabū 
naudu no Amerikas latviešiem...” 
Otrs gadījums ir ļoti „mūsdie-
nīgs” – ģimene no Vidzemes, 
kuŗā aug 6 bērni, izšķīrās, un 
bērni izlēma doties dzīvot pie 
mātes, kuŗa jau bija pārcēlusies 
uz dzīvi Anglijā. Ziedotāja ASV 
latviete dubultoja ikmēneša pa -
balstu – no 360 uz 720 dolariem, 
bet arī tas nelīdzēja, bērni aiz-
brauca no Latvijas. Nu, ko, varbūt 
tomēr atgriezīsies. Ir taču gadī-
jumi, ka latvieši, sakrā juši pie-
redzi un materiālās vēr tības 
ārzemēs, tomēr atgriežas. Tā 
manā dzimtajā Valmierā atgrie-
zusies kāda sieviete, kas Anglijā 
strādājusi restorānu biz nesā. 
Apprecējusies ar angli, at  vedusi 
arī viņu uz Valmieru un atvērusi 
restorānu. Nākamgad, kad būšu 
Latvijā, došos ap  raudzīt.

Mans personiskais vērojums, 
apmeklējot „Drošā tilta” sarī-
kojumus Latvijā, – bērni gadu 

Ē. K. Pavisam precīzi – divi 
miljoni un divsimt piecdesmit 
tūkstoši dolaru šobrīd. Ņemot 
vērā, ka saņemts testamentārais 
ziedojums un nauda turpina 
ienākt, šai gadā esam droši ieso-
ļojuši „trešajā miljonā”, 2,5 mil-
joni šogad būs noteikti. Esam 
iemantojuši ASV tautiešu uzti-

Latvieši ir sapratuši, ka tautas 
vajadzības ir mainījušās. Savulaik 
bija jācīnās par Latvijas brīvību, 
jāiegulda savi spēki un līdzekļi 
šai cīņā. Nu Latvija jau vairāk 
nekā 20 gadus ir neatkarīga 
valsts, ir Eiropas Savienībā un 
NATO, un līdz ar to – lielākā 
drošībā nekā jebkad. Tagad gal-

trešo gadu – pati ministre In -
grīda Circene), likumdevēja – 
Saeimas pārstāvji, demografi-
jas autoritāte Ilmārs Mežs, 
bet... aizvadītā gada sākumā 
saņēmām lasītāja vēstuli par to, 
kāpēc Laikā runājam par te -
mām, kur vecākais gadagājums 
vairs neko nevar fiziski līdzēt...

Var gan! „Vecākais gadagājums” 
var, piemēram, izrakstīt čeku. Vai 
aiziet pie sava advokāta un lūgt 
sastādīt dokumentu, kuŗā teikts, 
ka, aizejot no šīs pasaules, ne -
vēlos, lai man uzceļ pieminekli 
granītā vai metallā. Bet lai naudu 
noraksta „dzīvam piemineklim” 
– latviešu bērniem. Šādi piemēri 
ir – lielākais no tiem 635 tūkstoši 
dolaru testamentārais ziedojums 
no kādas kundzes Mineapolē, un 
šogad 285 tūkstošus dolaru vērts 
čeks no dr. Bilzēnas Vašingtonā, 
D.C., tieši „Drošajam tiltam” jeb 
atbalsts 57 ģimenēm Latvijā. Tā 
ir mana atbilde šīs svēstules 

rakteņu krājumiem, griezieties 
pie tās. Mēs, latvieši, neesam tik 
bagāti, lai dotu visiem. Ja varētu, 
dotu. Bet šobrīd prioritāte ir 
latvieši.

Pirms piešķiŗam stipendiju, 
lūdzam Bērnu fondu sagādāt 
ģimenes raksturojumu. Notei-
kums ir, ka ziedojam ģimenēm, 
kuŗās ir vismaz trīs bērni līdz 18 
gadu vecumam. Piebildīšu, ka 
caurmērā mūsu atbalstītajās ģi -
menēs aug 4-5 bērni, ir arī ģi  me -
nes ar 7 mazgadīgajiem bērniem.

Par vilšanos. Jā, ir bijuši divi 
gadījumi. Viens – pašā darbības 
sākumā, kad vēl nebijām iestrā-
dājuši pārbaudes sistēmu – tagad 
sadarbojamies arī ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem, un mums 
palīdz Bērnu fonda brīvprātīgie 
apmēram 30 nodaļās. Tātad – 
mūsu pabalsts nonāca pie kādas 
sievietes, kuŗa strādāja pastā, līdz 
ar ko viņai bija pieeja adresēm: 
mūsu, ALAs, Daugavas Vanagu 

no gada te atnāk arvien labāk 
saposti, arvien inteliģentāka ir 
viņu uzvedība un sirsnīgāka ir 
gaisotne, kas valda. Šogad dzir-
dēju, ka jūs atbalstāt arī mā -
jokļa iekārtošanu, par ko maza 
meitenīte stāstīja arī Latvijas 
televīzijā. Tātad nu jau rūpē-
jaties arī par vidi, kādā bērni 
aug.

Jā, es piekrītu – bērni ir tīri un 
saposti, puišiem kaklasaites, mei -
tenes baltās zeķēs. Atminieties, 
pirms dažiem gadiem sarīkojumā 
Benjamiņu namā publikas priek-
šā stājās Lozdu – Kļavu ģimene 
ar 10 bērniem. Kā vecāki teica – 
visi plānoti, ne „Jāņu nakts bērni”.  
Skaisti, saposti, talantīgi. Labs 
piemērs! Ir tāds ziedotājs no ASV 
- Evarists Bērziņš, kas gluži vai 
adoptējis Latgales ģimeni un 
apsolījis, ka palīdzēs, kamēr visi 
būs izskoloti. 

(Turpināts 5. lpp.)

Ļoti novēlu laikrakstam Laiks 
vēl ilgi kalpot ASV latviešu 

vienošanai un latvisku tradiciju 
turpināšanai! „Mazs cinītis gāž 

LIELU vezumu!”
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(Turpināts no 4. lpp.)

Teikdams, ka "Rīcības komiteja strādā, ja to atbalsta priekšnieka sieva", Andris Ritmanis pasniedz 
rožu klēpi Inārai Krūmiņai, 1983. gads

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), adrese 21 Roosevelt 
Ave Waterville ME 04901. Grāmata maksā $20, ieskaitot 
sūtīšanu. Grāmata ir angļu valodā.

Patiess mīlas stāsts

Par vidi runājot. Kad 99 gadu 
vecumā no dzīves aizgāja mana 
māte, mēs ar dzīvesbiedri Ināru, 
pieliekot klāt savu ārtavu, no  di-
binājām viņas stipendiju kādai 
ģimenei no Valmieras. Kad aiz-
braucām viņus apciemot, pama-
nījām, ka istabās, kur guļ bērni, 
sienas klāj pelējums. Viņu dzī-
voklis atrodas padomju laikā 
celtā blokmājā. Un lai arī mūsu 
uzņemšana bija bezgala sirsnīga, 
ar pīrāgiem un smalkmaizītēm, 
šis pelējums nelika mieru, jo – 
tas taču ir tik kaitīgi bērniem. 
Latvijas Bērnu fonda lietpratīgā 
un profesionālā vadītāja Vaira 
Vucāne palīdzēja sameklēt būv-
firmu (gan ne no Valmieras, bet 
no tuvējām Cēsīm!), kas dzīvokli 
izremontēja. Pēc tam tika veikta 
visas mājas izolācija un silti nā-
šana, kas krietni samazināja ko -
mūnālos maksājumus, un nu 
mūsu bērni mīt veselīgā vidē. 

Mēs varam ātri reaģēt, ja rodas 
ārpuskārtas situācija, jo Latvijā 

Kaut arī ALAs valdē ievēlē uz 
septiņiem gadiem, lai, pēc tam 
pārvēlot, nāktu „jaunas asinis”. 
Bet nenāk... Atminos, pirms 
nedaudz gadiem kārtējā ALAs 
pavasaŗa sēdē nolēmām ielikt 
Laikā sludinājumu, ka aicinām 
pieteikties jaunus kandidātus. 
Domājam, kur nu vēl vieglāk – 
pieteiksies, izraudzīsimies labāko. 
Daži piezvanīja, jautāja, cik mēs 
maksāšot... Bet mēs jau pat joko-
jam par „soda naudām”, t. i., pašu 
līdzekļiem, ko samaksājam pa -
pildus par ceļu uz kārtējo sēdi vai 
kongresu. Un uzskatām to par 
goda lietu, un paši no savas kaba-
tas piemaksājam par to, ka dar-
bojamies latviešu lietas labā. 
Rakstījām Laikam, lai vairāk to 
sludinājumu nepublicē.

Redziet nu, – Laikam tās 
pašas problēmas, kas ALAi. 
Mēs arī aicinām piepulcēt jau-
nus lasītājus. Nesen publicējām 
Armanda Birkena dzejoli „Man 
ir vienalga”, kas acīmredzami 

Dziesmu svētku notikumus Mil-
vokos. Paldies viņam!

Runājot par latviešu Dziesmu 
svētkiem, vai ikreiz jādzird, ka 
„šie nu gan būs pēdējie”, bet jau 
pošamies uz Hamiltonu un 
Sandiego.

Un, ja nebūs cita rīkotāja kār-
tējiem ASV latviešu Dziesmu 
svētkiem, ziniet, ka Milvoki ir 
gatavi rīkot. Jau esam par to 
runājuši. Kad pēc 2012.gada 
Dziesmu svētkiem kopā ar Rīcī-
bas komitejas priekšsēdi Andri 
Kursieti apspriedāmies, viņš teica 
– redz, Rīcības komitejā bija tikai 
ap 50 darbinieku, bet uz  svētkiem 
pieteicās vairāk nekā 200 brīv-
prātīgo, kas palīdzēja visam raiti 
notikt. Tātad latvieši prot saņem-
ties, atrast laiku un strādāt, kad ir 
nepieciešams. Šobrīd pats mek-
lēju sev vietnieku. Zvanu un rak-
stu cilvēkiem, kas par mani ir 
gadus divdesmit jaunāki. Saku, 
esi taču pensionējies, nāc, strādā. 
Atbildes: nu, nē, man vēl uni-

glabājas mūsu naudas rezerves. 
Un varam elastīgi rīkoties, ja tas 
nepieciešams bērnu veselībai un 
drošībai.

Jūs esat ALAs veterāns.
Jā, esmu, jo aktīvi darbojos šai 

organizācijā kopš zīmīga datuma 
– 1991. gada 4. maija, dienas, 
kad tika pieņemta Latvijas Re -
publikas Neatkarības deklarācija. 
Todien Sanfrancisko notika kār-
tējais ALAs kongress, un Ojārs 
Kalniņš mums par to paziņoja. 
dziedājām „Dievs, svētī Latviju!”, 
laikam kādas trīs reizes... Es ļāvos 
kļūt par ALAs sekretāru, jo savas 
„maizes darba” gaitas apriņķa 
architekta amatā jau biju beidzis. 
Pēc diviem gadiem kongresā 
Mineapolē mani ievēlēja par 
nozares Sadarbība ar Latviju 
vadītāju. Kopš tā brīža arī strā-
dāju. Darbs kaulus nelauž, jo 
esmu „profesionālais latvietis”. 

radies no sarūgtinājuma. Vai 
tiešām zudusi interese un iestā-
jusies apatija attiecībā uz dar-
bošanos „latviešu lietās”? Bet 
kā Laiks, tā ALA taču ir latviešu 
sabiedrības spogulis...

Lielisks dzejolis, tāpat kā Ar -
manda Birkena agrāk sace rētais 
„Darba piedāvājums latviešiem”. 
Bet es tomēr esmu un palieku 
optimists: Laiks pastāvēs, jo kā 
gan bez savas avīzes! Un kodols 
paliks. Sēnalas atbirs, bet kodols 
paliks. Un vēl – „mazs cinītis gāž 
lielu vezumu”. Mūsu nozares pie-
 redze rāda, ka tieši mazajās 
pilsētās ir tie sīkstākie latvieši, kas 
strādā, ziedo. Arī mūsu iepriekš 
pieminētais Evarists Bērziņš 
dzīvo mazā pilsētā. Tikai jāmeklē 
un jāpulcē mazie cinīši. Vēlos 
atgādināt, ka Armands Birkens 
bija tas, kuŗš aprakstīja Laikā vai 
visus nozīmīgākos 2012. gada 

versitātē jāpabeidz pētījumi, man 
firmā vēl jātiek par viceprezi-
dentu, bet man jākrāso māja, 
sieva grib ceļot un vairāk gribas 
spēlēt golfu... Bet, „kas tos trim-
das ratus tālāk stums?”

Jums blakus vienmēr ir dzī -
vesbiedre Ināra, ar kuŗu „tie 
trimdas rati” vieglāk stumjami.

Nupat nosvinējām savas lau-
lības 51 gadu, un tā mūsdienās 
taču ir neparasti liela vērtība, vai 
ne? Mums ir divi bērni – Sandra 
un Zigurds, abi vienmēr bijuši 
aktīvi latviešu lietās – dejojuši 
tautasdejas, līdzdarbojušies lat-
viskos sarīkojumos. Sandra vēl 
joprojām dejo Milvoku „Metie-
niņā” un māca mazā „Metieniņa” 
dalībniekus. Ināra piepildījusi 
savu sapni dziedāt lielajā dzies -
mu svētku kopkorī. Mums ir 
draudzīga, stipra ģimene, un tā ir 
lielākā vērtība.
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     ir pilsētas, kur mēs apmetāmies
              mana bēgļu laika ceļojuma maršruts
       uz austrumiem no šīs frontes līnijas valdīja Padomju Savienība

EDGARS ZARIŅŠ

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

Izrādās, ka tagad mēs atra dā-
mies pietiekami tuvu rietumu 
frontei, un varēja notikt zemu 
lidojošās amerikāņu aviācijas uz -
brukumi. Laimīgā kārtā tādu ne -
piedzīvojām, bet vēlāk pavasarī 

es redzēju, kāds izskatās sašauts 
vilciens, lokomotīve, pilnīgi sa -
postīti zenitartilērijas vagoni. Tas 
nozīmēja, ka drošākā vieta ir 
ešelona vidū. Braucot cauri Ham -
burgai, varējām redzēt to lielo pos-

tažu, ko bija atstājusi četru gadu 
ilgā bumbošana. Rajonā pēc 
rajona, cik vien tālu mēs varējām 
saskatīt, rēgojās tikai drupas, bet 
ielas bija notīrītas. Esmu lasījis, ka 
ilggadīgajā bumbošanā Ham bur gā 

pē  tīt veco pilsētu. Šlēzviga ir veca 
ļoti interesanta pilsēta Šlei rietu-
mu galā. Šlei ir apmēram 40km 
gaŗš šaurs līcis no Baltijas jūras.

Netikām pārāk tālu, kad bez 
kāda trauksmes signāla no stacijas 

logi. Mazā Aija (6) pa visu varu 
negribēja gulties zemē, jo klons 
bija slapjš, kaut kas tecēja no tu -
vējām sieviešu istabas durvīm.] 

Atkal mūsu četri preču vagoni 
izrādījās neskarti, jo bijām no -
stumti pietiekoši tālu no stacijas, 
bet tie divi zenītartilērijas vagoni 
gan bija smagi cietuši. Bumbu 
bedres rēgojās stacijas laukumā, 
bet ēkas palika neskartas, izņemot 
šķembas stacijas sienās un jumtā. 
Tās arī bija vienīgās bumbas, kas 
tika nomestas kaŗa laikā Šlēzvigā. 
Ironiski, ka tās divas sprāga vis-
tuvāk Zariņu dzimtai visā kaŗa 
laikā. Domāju, ka vilciena 20 mm 
zenītartilērija ar savu šaušanu 
lidotājus aizkaitināja, un tie mē -
ģināja izrēķināties, jo parasti ame-
  rikāņu P-51 iznīcinātāji vienkār-
šus objektus nebumboja. 

Šlēzviga bija ļoti tālu no fron-
tes. Tomēr bija neticami, ka martā, 
tikai divus mēnešus pirms kaŗa 

1945. gadā bēgļu grupas parasti pārvadāja ar lopu vagoniem. Laimīgā kārtā mūsu vagoni netika aizslēgti. Visi dzelzceļa transporti 
toreiz bija zemu lidojošu iznīcinātāju apdraudēti, tāpēc vilciena abos galos bija 20 mm zenītartilērijas vagoni, līdzīgi kā augšējā 
bildē

Zirgu pajūgos, kuģī un vilcienā mēs bijām krustojuši daļu no 
Eiropas, lai izbēgtu no Padomju Savienības nežēlīgiem slazdiem. 
1945. gadā martā mēs nonācām Šlezvigā, kas bija pietiekoši tālu 
uz rietumiem, lai kaŗa beigas sagaidītu angļu armijas rokās

Mēs bijām noraizējušies, ka Hamburgā trauksmes laikā visi tikām 
salikti mazā vienstāva patvertnē. Patvertne bija ļoti mo  derna ar 
gaisa pārstrādāšanas sistēmu gāzes uzbrukuma gadījumā. Laimīgā 
kārtā uzlidojums nebija tuvu, gaisa sistēma nebija jālieto un gries-
tu stiprums nebija jāpārbauda

Šlēzvigas stacija 1940. gados 

ir gājuši bojā 800 tūkstoši cilvēku. 
Pārsteidzošā kārtā, ap galveno 
staciju, kas ir pilsētas centrā un 
kur nebija nekādas rūpniecības, 
postaža izrādījās daudz mazāka.

Braucot uz ziemeļiem cauri 
Šlēzvigas-Holšteinas (Schleswig-
Holstein) provincei, kas ir kā 
pussala starp Baltijas un Zie  meļ-
jūru ar Dāniju ziemeļu galā, pie 
Rendsburgas (Rendsburg) mums 
bija jābrauc pāri slavenajam Ķīles 
kanālam. Vācieši kanālu pare-
dzēja lieliem kaŗa kuģiem, lai tie 
varētu tikt no Baltijas jūras uz 
Ziemeļjūru, tāpēc dzelzceļa tilts 
bija ļoti augsts. Mazā lokomotīve 
vilcienu gandrīz nespēja uzvilkt 
augšā pa 20 km gaŗo uzbrauktu-
vi, izskatījās, ka būs jākāpj ārā un 
jāstumj. Toties otrā pusē vilciens 
skrēja lejā kā vējš.

Šlēzvigā
Iebraucām Šlēzvigā. Mūsu čet-

rus vagonus atāķēja un nostūma 
uz sānu sliedēm, kas atradās vis-
tālāk no stacijas. Bija skaista pa  va-
 sara diena. Es un mana 8 gadus 
vecā māsīca Ruta nolēmām pa  -

puses sāka šaut ātro šāvienu ze -
nītartilērija, un tikai tad atskanēja 
trauksme. Nākamajā mirklī dzir-
dējām zemu lidojošo iznīcinātāju 
uzbrukumu. Ātri paslēpāmies kā -
das mūŗa mājas durvīs un gai dī-
jām beigas. Nodārdēja divi bum  bu 
sprādzieni, un viss apklusa, drīz 
trauksmi atsauca. Steidzāmies at -
pakaļ uz saviem vagoniem. Tur 
mūs sagaidīja satrauktie vecāki. 
Izrādījās, ka, kamēr mēs ar Rutu 
staigājām pa pilsētu, pārējie četri 
brālēni un māsīcas bija aizgājuši 
uz staciju meklēt kaut ko labu. 
Bumbu bedres norādīja, ka tās 
varēja būt mērķētas uz staciju, 
bet tur netrāpīja. Šim nopietna-
jam gadījumam bija arī sava ko -
miskā puse – uzbrukumam sāko-
ties, Ieviņa (13) dzina visus radu 
bērnus gulties zem stacijas soliem, 
jo šajā ēkā bija daudzi lieli stikla 

beigām, vācu birokratija vēl veik-
smīgi darbojās. Visu ceļu no Nei-
branderburgas līdz Šlēzvigai, kad 
vien vilciens piestājās, lokālos 
bēgļu apgādes centros varēja sa -
ņemt kaut ko ēdamu pret pārtikas 
kartītēm. Šlēzvigas pilsētā atra-
dām bēgļu apgādes biroju, kuŗš 
mana krusttēva Valentīna ģime-
nei atrada mājvietu turpat pilsētā. 
Ņemot vērā, ka mēs vēlējāmies la -
bāk būt laukos, mūsu jaunās mā  jas 
bija Gregeru saimniecībā, pāris kilo-
 metrus uz ziemeļiem no Treijas 
(Treia) ciema pie skaistās Trēnes 
(Treene) upes. Treijas ciems ir pus -
ceļā starp Šlēzvigu un Husumu 
(Husum), kas ir pie Ziemeļjūras. 
Šai saimniecībā nodzīvojām līdz 
1946. gada maijam, kad ievācā-
mies mūsu pirmajā DP nometnē 
Vēdelē (Wedel).

(Turpinājums sekos)

1945. gada martā

2003. gada septembrī
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Šogad varoņu piemiņas diena 
Rīgas Brāļu kapos izcēlās ar  no -
zī  mīga darba cēliena nobeigu -
mu – četru depozitāriju atjau -
no   šanas – renovācijas darbu pa  -
beigšanu.

Šie  masīvie kubveida architek-
toniskie būvķermeņi, kas izteik -
s mīgi noslēdz Brāļu kapu archi-
tektoniski  mākslinieciskā an   s am  b-
ļa augšējās un vidus terases galus, 
gan Brāļu kapu izbūves Technis-
kās komisijas protokolos, gan 
mākslas zinātnieku pētījumos 
tiek dēvēti dažādi:  kā masīvi, blī-
veņi, kambaŗi, relikvāriji, depozi-
tā riji. ”Depozitārijs” no latīņu va -
 lo das (depositorium) - kā vieta re     -
likviju, trofeju vai citu vēsturis  ki 
nozīmīgu priekšmetu uzgla  bā ša-
nai un eksponēšanai atbilst arī 
ansambļa autoru iecerei, kaut arī 
to līdz galam īstenot nebija izde-
vies. Abās kapulauka malās pret  
ārpusi  ar vaļējām durvju ailām 
pa  vērstie masīvi veidoti pēc ar -
chi tekta Aleksandra Birzenieka 
meta.  Brāļu kapu komitejas pro-
tokolā Nr.17. -23.04.1925 var la -
sīt: „...Apskata architekta Birze-
nieka iesniegtos 3 variantus te -
rases galu masīvu kambarīšu no -
slēgumam, pieņem 1. variantu, 
pie kam divus taisīt ar augšējo 
gais mu, divus ar sānu gaismu...” 
Te novērtējama atzītā architek tū-
ras meistara izcilā formas, mate-
riāla  un  proporciju izjūta.

Abi projektētie depozitāriji ar 
vaļēju atvērumu telpas pārsegu-
mā un atklātu ieejas portālu at -
mosfairas nokrišņu un sala ie -
tekmē laika gaitā bija nonākuši 
tuvu avarijas stāvoklim ar izdru-
pušām vietām un atsegtām sarū-
sējušām tērauda  stiegrām telpas 
dzelzsbetona pārsegumā, plai -
sām sienās un šūnakmens ap -
šuvuma plākšņu bojājumiem.

Kad Austrālijas latviešu Rīgas 
Brāļu kapu atjaunošanas atbalsta 
fonds tā organizētāja Jāņa Vējiņa 
vadībā  izteica vēlēšanos ziedo-
jumus ieguldīt kāda noteikta šī 
ansambļa objekta atjaunošanā, 
par tādu tika izraudzīts pirmais 
depozitārijs ar ideju  to veltīt pir-
mā Latvijas militārā apbalvoju -
ma - Lāčplēša Kaŗa ordeņa kava-
lieŗu piemiņai. Šīs piemiņas tel-
pas projektēšana tika uzticēta 
„Ar  chi tektu birojam  VECUM-
NIEKS & BĒŖZIŅI”.

Neskaŗot Brāļu kapu ansambļa 
ārējo veidolu, projekta risinājums 
paredzēja depozitārijā veidot pie-
miņas telpu tā, lai nodrošinātos 
pret turpmākiem atmosfairas no -
krišņu bojājumiem. Celtnei tika 
demontēts vecais, bojātais pārse-
gums un izbūvēts jauns, izveido-
jot virsgaismas logu nerūsoša tē -
rauda konstrukcijā. Tika no  vērs  ti 
depozitārija sienu bojājumi un 
izbūvēta jauna grīda ar granīta 
plākšņu iesegumu. Lai iegravētu 
2115 LKO kavalieŗu vārdus, par 
piemērotu materiālu telpas sienu 
apdarei tika izraudzīts granīts. 
Pe  lēkas slīpēta, smalkgraudaina 
granīta plāksnes ar ordeņa kava-
lieŗu vārdiem,  izkārtojot tos al  -
fa bētiskā secībā, novietotas pie 
abām telpas sānu sienām, pret at -
vērto ieejas portālu pavērstajā 
sienā. Par kompozicijas centru 
kal po pret atvērto ieejas portālu 
pavērstā siena ar tēlnieka Kārļa 
Zāles veidoto kaŗavīra galvu sie-
nas nišā. Skulptūrālā veidojuma 

Vērienīga svētku dāvana
abās pusēs iegravēts piemiņas 
teksts un dzejnieces Veronikas 
Strēlertes dzejas rindas.

Pirmā depozitārija izbūves dar-
bus Pēteŗa Zvauņa un Gunta 
Pandara vadībā veica akmens ap -
strādes uzņēmuma „AKM” vīri 
ar lielu pieredzi pieminekļu iz -
būvē Lestenē un Brīvības piemi-
nekļa atjaunošanā. Depozitāriju, 
piedaloties Austrālijas latviešu Rī -
gas Brāļu kapu atbalsta  fonda pār-
stāvjiem, 2005. gada 11. no  vem brī  

svinīgi atklāja Latvijas Valsts pre-
zidente Vaira  Vīķe-Freiberga.

Otru kapulauka terases līmeni 
noslēdz masīvs depozitārijs, kuŗa 
ziemeļu sienu rotā Kārļa Zāles 
skulptūra „Ievainots jātnieks”, kas 
viena no pirmajām Brāļu kapos  
tika atklāta 1927. gada 11. no -
vembrī. 

2010. gada 10. novembrī Lat vi-
jas Valsts prezidents Valdis Zat-
lers, piedaloties LNBS koman-
dierim ģenerālmajoram Rai mon-
dam Graubem un Rīgas domes 
priekšsēdim Nilam Ušakovam, 
šeit atklāja svešumā kritušajam 
latviešu kaŗavīram veltītu pie mi-
ņas telpu, godinot to latviešu ka -
ŗavīru piemiņu, kuŗi zaudējuši 
dzīvību kaŗos vai militāros kon-
fliktos dažādās pasaules malās.

Meklējot šīs piemiņas telpas  
simbolisko izteiksmi un archi-
tektoniski māksliniecisko veido-
lu, nācās saskarties ar dažādiem 
uzskatiem par tās saturu un for-
mu. Tika noraidīta ideja par  iz  -
vērstu dažādu kaŗadarbības vie - 
tu, kritušo skaita  u.tml. piemi -
nē šanu, kas drīzāk atbilstu mūze-
ja ekspozīcijas  veidam, bet būtu 
pretrunīgi  pieminekļa ansambļa 
simboliski mākslinieciskai valo-
dai sienā. Lai saglabātu ansambļa 

vienotību, pirmā depozitārija tel-
pas apdares materiālu izvēle no -
teica arī turpmāko atjaunojamo 
depozitāriju apdares ierobežoju-
mus, tādēļ arī šeit sienas apdarei 
izmantotas granīta plāksnes. Lī -
dzīgi kā pirmā  renovētā  depozi-
tārija telpā, tēlnieka Kārļa Zāles 
veidotā kaŗavīra galva pret ieeju 
pavērstajā sienas nišā ir galve -
nais akcents. Meklējot piemēro-
tus, emocionāli uzrunājošus teks-
tus, tika pārskatītas  gan  tautas-

dziesmas, gan dzejnieku rakstī-
tais, apstājoties pie dzejnieku - bi -
jušo strēlnieku - Aleksandra Čaka 
un Jāņa Akurātera dzejas rindām, 
kuŗas iegravētas telpas sānu sie-
nās. Telpas centrā novietots pulē-
ta  melna granīta masīvs – altāris 
ziedu nolikšanai, kuŗu krusts da -
la  četrās daļās. Gravēts pasaules 
kartes izvērsums liek domāt par 
vietām, kur svešumā galvu noli-
cis latviešu kaŗavīrs. Arī šī būvap-
joma fiziskais stāvoklis prasīja 
daudz darba un ieguldījumus tā 
atjaunošanā. Tāpat kā atjaunojot 
pirmo depozitāriju, arī šeit bija 
nepieciešams izbūvēt jaunu dzelz   s-
betona pārsegumu, izveidojot at -
bilstošu hidroizolāciju, virs gais-
mas loga konstrukciju, kā arī 
veikt sienu šūnakmens apšuvu-
ma remontu. Virs ieejas portāla 
iebūvēta tēlnieka Genādija Ste -
pa nova veidota  simboliska em- 
b lē ma -„saulīte”- latviešu kaŗavīra 
ietērpa atšķirības zīme. Renovā-
cijas būvdarbus veica pilnsabied-
rība „IP Būve”.

2011. gadā tika uzsākts darbs ar  
trešā depozitārija renovāciju, vei-
dojot  to personu un organizāci -
ju „godam un piemiņai”, kuŗi no 
Brāļu kapu izbūves sākumiem 
līdz mūsdienām veltījuši gan sa -

vus līdzekļus, gan darbu šī an -
samb ļa izveidei  un saglabāšanai. 
Lai izveidotu depozitāriju, bija 
nepieciešams demontēt un iz -
vākt būvkonstrukcijas, kas bija 
izbūvētas, piemērojot šo celtni 
saimnieciskai izmantošanai. Re -
novējamās telpas izveides archi-
tektoniski mākslinieciskajā ri  si-
nājumā ievērotas ansambļa sti-
listiskās vienotības prasības, va  -
riē jot izkārtojumā un detaļās. 
At  šķirībā no labās puses depo zi-

tārijiem šis būvapjoms  ar ma  sī vu 
starpsienu sadalīts divās telpās. 
Lai iesaistītu pašreizējo priekš-
telpu depozitārija kopējā telpis-
kajā risinājumā, nācās veidot 
jaunu durvju ailu ar  šūnakmeni 
apdarītajā tagadējā starpsienā. 
Tel pas pārsegumā izbūvētais  
virsgaismas logs izgaismo sienu 
apdares  granīta  plāksnēs gravētos 
ziedotāju vārdus un organizāciju 
nosaukumus.   Beidzot goda vietu 
jaunizveidotā depozitārija priekš-
telpā atradusi neticamā kārtā ilgi 
saglabātā Igaunijas skautu 1928. 
gadā dāvinātā piemiņas plāksne, 

EDVĪNS VECUMNIEKS, Architekts

Ja arī jūs vēlaties ziedot Rīgas Brāļu kapu restaurācijai vai Brī-
vības piemineklim, naudu sūtiet uz Rīgas pašvaldības aģentūras 
„Rīgas pieminekļu aģentūra” (reģ. Nr. 90001774093, Gaujas ielā 
19, Rīgā, LV-1006) ziedojumu kontu:

Banka: Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0081300023010
Ieskaitot naudu, būtu vēlams norādīt ziedojuma mērķi – vai 

Rīgas Brāļu kapu restaurācijai vai Brīvības piemineklim. Var arī 
vēl konkrētāk, piemēram, Rīgas Brāļu kapu skulptūru restaurācijai 
vai kapu plākšņu atjaunošanai, vai Svētās uguns restaurācijai, 
Centrālo ieejas vārtu restaurācijai utt. Un līdzekļi tiks izlietoti tikai 
konkrētajam mērķim. 

atminoties kopīgās mūsu tautu 
cīņas Ziemeļvidzemē. Sienā virs 
ieejas portāla iebūvēta emblēma - 
liesmojošs krusts - Brāļu kapu ko   -
mitejas zīmogā ietvertais simbols.

Ar vārdiem: „..Brāļu kapi - Lat-
vijas valsts mūžības simbols!” - 
šo depozitāriju Rīgas Brāļu kapu 
75. gadskārtā - 2011. gada 11. no -
vembrī atklāja Latvijas Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš, pieda - 
lo ties LNBS Apvienotā stāba 
priekš niekam Andim Dilānam, 
atvaļinātam Igaunijas armijas 
ģenerālim Johannesam  Kertam 
un Rīgas domes priekšsēža viet-
niekam Andrim Amerikam.

Šogad - 2013. gada 11. novembrī  
atklāta pēdējā - ceturtā  depozitā-
rijā izveidotā piemiņas telpa  IN 
MEMORIAM 1915 – 1920, kas  
veltīta to kritušo kaŗavīru pie-
miņai, kuŗi dažādās kaŗaspēka 
vienībās atdeva savu dzīvību, lai 
dzimtu Latvijas valsts. Ar pelēku 
zviedru granītu apdarītajā sienā 
pret ieejas portālu mirdz māksli-
nieka Jāņa Strupuļa bronzā lie -
tais Latvijas Valsts ģerbonis – 
mūsu valsts simbols, valsts, par 
kuŗas tapšanu cīnījās pirmo as -
toņu latviešu strēlnieku pulku  
strēlnieki un kaŗavīri atbrīvoša-
nas cīņās tapušajās kaŗaspēka 
vie nībās. Virs depozitārija ieejas 
portāla ievietotajā simbolā, ko 
veidojis tēlnieks Edvīns Krūmiņš, 
izmantots mākslinieka Anša Cī -
ruļa veidotās latviešu strēlnieku 
krūšu nozīmes pamatelements - 
saule  ar astoņiem liesmojošiem 
stariem, kuŗu šķērso zobens.

Ceturto depozitāriju svinīgi at  -
klāja LR aizsardzības ministrs  
Artis Pabriks, piedaloties NBS 
komandierim  ģenerālleitnants 
Rai mondam Graubem un Rīgas 
domes priekšsēdim Nilam Uša-
kovam. Depozitāriju iesvētīja 
Lat  vijas ev. lut. Baznīcas archi-
bīskaps Jānis Vanags.

Visu depozitāriju renovācijas 
darbu un piemiņas telpu pro-
jektu un izveides pasūtinātājs ir 
Rīgas pašvaldības aģentūra RĪ -
GAS PIEMINEKĻU AĢENTŪ-
RA. Arī turpmāk tos uzturēs, 
ap   rūpēs un iedzīvinās sabied rī -
bā aģentūra. Restaurācijas un re -
konstrukcijas darbi notikuši Juŗa 
Dambja vadītās Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas stingrā uzraudzībā. Visu at -
jaunoto depozitāriju atklāšanas 
emocionāli  kuplinājusi strēlnie-
ka meita un strēlnieka sieva Vera 
Gribača-Valtere.

Šo apjomīgo darbu financē -      
tāji – Rīgas pašvaldība, LR Kultū-
ras ministrija, LR Aizsardzības 
ministrija un nevalsts organizā-
cijas, privātpersonas.
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Daugavas Vanagu Centrālās 
val des prezidijs - Andrejs Mež-
malis, Andris Staklis un Ivars 
Švānfelds š. g. 27.septembrī Lat -
vijas Kaŗa mūzejā atkal rīkoja in -
formātīvu semināru angļu valo  -
dā Latvijā rezidējošiem diplo -
mā   tiem. Lielākā grupa bija no 
ASV vēstniecības ar sešiem ASV 
diplomātu korpusa dalībnie  -
kiem. No Krievijas Federācijas 
bija pieteikts viens diplomāts no 
apmēram 50 diplomātiem, kuŗi 
piedalījās no dažādām Eiropas 
Savienības un citām valstīm. Se  -
mināru atklāja DV priekšnieks, 
klātesošos iepazīstinot ar aiz sar-
dzības ministru Dr. Arti Pab -
riku. Ministrs ievadrunā uzsvēra 
nepieciešamību izskaidrot Lat-
vijas sarežģīto vēsturi un ilgo Pa -
domju Savienības okupāciju Bal-
tijas valstīs. Sekoja tieslietu mi -
nistra Jāņa Bordāna runa, kuŗā 
līdzīgi bija uzsvērta nepiecie ša-
mība saprast okupācijas negā tī-
vās sekas Latvijā un pārējās Bal -
tijas valstīs. Polijas vēstnieks Ježijs 
Mareks Novakovskis lūdza iespē-
ju teikt dažus vārdus, stingri at -
balstot semināru un patiesās vēs-
tures paušanu diplomātiem.

Semināra temati bija sadalīti 
trijās daļās. Pirmā daļa - Latvijas 
vēsture un notikumi no Pirmā 
līdz Otrajam pasaules kaŗam; otrā 
daļa ietvēra Otro pasaules ka      ŗu; 
trešajā tika sniegts pārskats par 
PSRS oku pā ciju Latvijā un pā -
rējās Baltijas valstīs no 1945. līdz 
1991. gadam. Semināra pir  majā 
daļā DV priekšnieks, And rejs 
Mež malis sniedza kodolīgu  pār-
skatu par laiku no 1918. ga da  
līdz Otrajam pasaules kaŗam, 
ietve ŗot tajā pirmo Sarkanās ar -
mijas ie  brukumu Latvijā pēc  
mū  su valsts neatkarības paslu-
dināšanas 1918.  gada novembrī. 
Tika pie minēti padomju pir  mās 
okupā cijas (1918-1919) upuŗi, 
Latvijas brīvības cīņas un Krie-
vijas-Lat vijas 1920. gada miera 
līgums, kuŗā Krievija uz mūžī-

Seminārs ārzemju diplomātiem
 š.g. 27. septembrī Latvijas Kaŗa mūzejā

giem lai kiem solīja atteikties no 
jebkā dām pretenzijām uz Latvi-
jas tautu un zemi. Pēc tam An  -
drejs Mežmalis paskaidroja Lat-
vijas straujo uzplaukumu, sasnie-
gu mus un pieminēja citu valstu 
respektu pret Latviju – brīvu, ne -
at karīgu valsti.

DV priekšnieks runāja arī par 
Molotova-Ribentropa pakta sle -
pe najiem protokoliem, PSRS-Vā-
 cijas sadarbību gan ekonomikā,  
gan militāros jautājumos, gan 
citās jomās, pieminot arī sav star -
pējas palīdzības līgumus, ko Bal-
tijas valstīm uzspieda Padomju 
Savienība, padomju ultimātus un 

iebrukumu Baltijas valstīs, kā arī 
jau pirms okupācijas sagatavo -
tos deportāciju plānus. Jaunums, 
ko pavēstīja DV priekšnieks, bija 
PSRS 1940. gada 9. jūnija uzbru-
kuma koordinācijas pavēle Bal-
tijas Sarkanajai flotei, kas nepār-
protami pierāda, ka Padomju 
Savienība plānojusi un izpildījusi 
okupācijas plānus, kuŗi palikuši 
slēpti pēdējos 73 gadus. Padomju 
Savienība pret Baltijas valstīm 
bija koncentrējusi  437 235 kaŗa-
vīrus, 2635 lielgabalus, 3052 tan-
kus un daudz lidmašīnu; turklāt 
Baltijas valstīs bija izvietoti Pa  -
domju militārie spēki saskaņā ar 
“1939.gada savstarpējiem palī-
dzī bas” līgumiem, kuŗiem mi   nē-

tajā pavēlē arī tika doti specifiski 
uzdevumi palīdzēt Baltijas valstu 
okupēšanā.

Otro daļu prezentēja DV CV 
prezidija loceklis Andris Staklis, 
pastāstot par Latvijas traģēdiju 
Otrā pasaules kaŗā, padomju tan-
ku iebrukumu Latvijā un Latvi -
jas okupāciju, kas ir un paliek 
starptautisks noziegums pret 
cilvēci. Piecās nedēļās krievi bija 
okupējuši visas trīs Baltijas val- 
s tis, Sarkanās armijas klātienē 
sarīkojuši fiktīvas vēlēšanas un 
Bal tijas valstis ar viltu un varu 
iekļāvuši Padomju Savienībā. 

Andris Staklis runāja arī par 

1941. gada deportācijām, vācu 
oku  pācijas laiku un vācu pa -
strādāto holokaustu Latvijā. Pa  -
domju Savienība slēpa patiesību 
par  Rīgas ebrēju geto likvidā -
ciju, ko plānoja un veica tikai vā -
cu SS/policijas vienības, bet vē -
lāk šis noziegums tika piedēvēts 
latviešiem, lai gan krievu rokās 
bija nepārprotamas liecības par 
šo noziegumu. Vācu SS/polici -  
jas šefa Latvijā ģenerāļa Jekelna 
sniegtās liecības tika slēptas, lai 
uzveltu šo noziegumu latvie  šiem, 
jo tas noderēja krievu propagan-
das vajadzībām, kā apka ŗot ārze-
mēs dzīvojošo latviešu aktīvitā -
tes pret Padomju Savienības 
okupāciju Baltijas valstīs. Šīs lie -

Semināra rīkotāji un referenti (no kreisās): Andris Staklis, Andrejs 
Mežmalis un Ivars Švānfelds

cības dienas gaismu ieraudzīja 
tikai 2005. gadā. Andris Staklis 
paskaidroja arī latviešu jaunie -  
šu mobilizāciju vācu bruņotajos 
spēkos un Latviešu leģiona for-
mēšanu pēc tiešas Hitlera pavēles. 
Tika pieminēti arī milzīgie lat-
viešu tautas zaudējumi deportā-
cijās un Otrā pasaules kaŗa laikā.

Trešajā semināra daļā DV CV 
sekretārs Ivars Švānfelds sniedza 
pārskatu par padomju okupāci -
jas laiku, par deportācijām un 
dzīvi Latvijā no 1945. gada maija 
līdz 1991. gadam. Prezentāciju 
re  ferents sāka ar Kurzemes cie-
tokšņa izmisīgo aizstāvēšanos un 
latviešu leģionāriem, kas palika 
neuzvarēti līdz Otrā pasaules 
kaŗa beigām. Ivars Švānfelds iz  -
skaidroja padomju terroru, pēc-
kaŗa deportācijas un pastāstīja 
par patiesajiem apstākļiem Lat-
vijā, kad latviešiem pašu zemē 
vairs nebija nekāda noteikšana, 
tika uzspiesta krievu valoda, lat-
viešu tautu  pārkrievoja.

Runa bija arī par latviešu par-
tizānu - brīvības cīnītāju cīņām 
līdz pat 1956. gadam. Tika salī-
dzi nāti latviešu kaŗavīru likteņi – 
kā klājies tiem, kas nonāca pa  -

domju vergu nometnēs, kur dau-
dzi gāja bojā necilvēciskos ap  -
stākļos, - un latviešu kaŗavīriem 
Rietumeiropā, kuŗi tika attais -
noti un izlaisti no gūstekņu no  -
metnēm jau 1945. gada beigās vai 
1946. gada sākumā. Refeents pie-
minēja arī latviešu „Viestura rotu”, 
ko Rietumu sabiedrotie nofor-
mēja no latviešu leģionāriem, 
kuŗi pēc Otrā pasaules kaŗa ap -
sargāja tiesājamos nacistus.

Otrajā pasaules kaŗā un oku pā-
 cijā  Latvija zaudēja vairāk nekā 
trešo daļu savas zemes iedzīvo-
tāju. Latvijas iedzīvotāji izjuta pa -
stāvīgus terrora draudus, nepār -
trauktu rusifikāciju un koloni-
zāciju, kas atstāja dziļas, joprojām 
asiņojošas brūces mūsu tautas 
ap  ziņā un visā Latvijā. No  Latvijas 
kopējā iekšējā kopprodukta vis-
maz 80% tika novirzīti Padomju 
armijas uzturēšanai Latvijā. Ivars 
Švānfelds paskaidroja arī 16. mar-
 ta un 8. maija nozīmi, uzsveŗot, 
ka  9.maijs bija sākums Latvijas 46 
gadus ilgajam okupācijas laikam.

Pēc prezentācijām viesi tika ai -
cināti uz glāzi vīna un uzkodām,  
turpinājās sarunas ar diplomā-
tiem un viesiem. 

ANDREJS MEŽMALIS, DV priekšnieks

MAIJA CĀLĪTE, ANDRIS STAKLIS

Daugavas Vanagu Latvijā (DVL) 
2. novembŗa Zemes val des sēde 
bija vēsturiska. Uz sē di ieradās 
Tēvzemes Daugavas Vanagu (TDV) 
priekšniece Lija Braķe un iesnie-
dza pieteikumus no visām des-
mit TDV  nodaļām, ka ir nolemts 
pievienoties DVL. Nodaļu iesnie-
gumus nolasīja DVL priekšnieks 
Juris Vectirāns, un DVL Zemes 
valde vienbal sīgi apstiprināja jau-
no nodaļu uzņemšanu.

Ar šo balsojumu DVL pievie-
nojas šādas nodaļas: Tukuma (49 
biedri), Kokneses (22 bied ri), Rī   -
gas (88 bieri), Talsu (81 bied ri), 
Balvu (30 biedri un 100 vana-
dzēni),  Kandavas (9 biedri),  Ie  ca-
vas (7 biedri),  Madonas (9 bied-
ri), Salacgrīvas (13 biedri), Alūks-
nes (16 biedri). Kopumā DVL 
pievienojas 324 biedri. Šo jauno 
biedru sarakstā nav ie   kļauts labi 
pazīstamais Aleks an drs Kalvāns. 

TDV un DVL apvienošanās ir 
kulminācija sadarbībai un pār   -

Daugavas Vanagi Latvijā apvienojas
ru nām starp Daugavas Vanagu 
Cent   rālās valdes (DV CV) priekš-
  sēdi Andreju Mežmali, TDV 
priekšnieci Liju Braķi un DVL 
priekšnieku Juri Vectirānu. An  -
drejs Mežmalis sarunas uzsāka 
jau 2012. gadā īsi pēc tam, kad 
viņu ievēlēja par DV CV priekš  sēdi. 
Šogad DV CV un DVL priekš   nieki 
vairākas reizes pie da lījās tēvze-
mie šu pilnsapulcēs, lai paskaid-
rotu tagadējo DVL rīcības plānu 
un DV CV nākot nes vīziju. TDV 
nodaļas pieņēma kopīgu lēmu-
mu marta sapulcē pievienoties 
DVL. Sekoja laiks, līdz TDV ie -
sniedza Uzņēmumu reģistrā pie -
teikumu izbeigt savu darbību. 

TDV Rīgas nodaļa tika uz  ņem-
ta DVL saimē jau oktobrī. No  da-
ļas priekšniece Velta Nei mane bija 
iesniegusi apellāciju pievienoties 
DVL 18. oktobŗa sēdē. Nodaļai jau 
ir iekārtota sava nodaļas istaba 
Slokas 122 biroja namā. Nodaļa 
jau aktīvi piedalās Slokas 122 kop-
šanā – sākot ar lapu sagrābšanu 

DVL Zemes valdes locekļu un TDV vadības 2. novembŗa iepa-
zīšanās. No kreisās sēž: Vizma Sīle, Maija Cālīte, Edīte Ortveine, 
Klāra Mētra, Brigita Andrejeva. Stāv: Ivars Selga, Līvija Ander-
sone, DVL priekšnieks Juris Vectirāns, TDV Rīgas nodaļas priekš-
niece Velta Neimane, TDV priekšniece Lija Braķe, Ģenovefa Pun-
dure, Ilmārs Baikovs, DV CV priekšsēdis Andrejs Mežmalis 

un no  vākšanu pagalmā. 
Ir pagājušas dienas un naktis, 

ir aizvadīti mēneši un gadi ar 
vienu domu, ka Latvijā jābūt vie-
nai Daugavas Vanagu saimei. 
Mēs gājām lēnām, soli pa solim, 
kā pret stāvu kalnu. Kāpšana 
nebija viegla, bet apņemšanās 
sasniegt virsotni deva spēku un 
cerību. Nu kalna virsotne ir sa -
sniegta un mūsu sapņi īsteno-
jušies – mēs atkal esam kopā. 
Līdz ar rudens lapkriti ir pagai-
su ši naida cēlāji, un mēs varam 
elpot skaidro kalnu galotnes gai-
su. Mēs esam viena Daugavas 
Va  nagu saime. Ņemsim Annas 
Brigaderes vārdus par spēka avo-
tu, turpmākajās kopējās darba 
gaitās ejot. 

Ai, daiļā Laima,
Kas labu balvo,
Kas ļaunuma liedz,
Deviņvīru spēku
Rokās tam liec. 

Daugavas Vanagi ir
„sasau kušies”!

Polijas vēstnieks Jeržijs Mareks Novakovskis un aizsardzības  
ministrs Dr. Artis Pabriks
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(Turpinājums 10. lpp.)

Žurnālā IR akadēmiķis Jānis 
Stradiņš rakstā „Satversmes 
gars” izsaka savu viedokli par 
Latvijai šobrīd aktuāliem jautā-
jumiem, tostarp  par Satversmes 
preambulu. Lasītāju ieskatam 
neliels citāts no Stradiņa sacītā.

Mums jāpateicas Dr. Egilam 
Levitam par viņa piedāvātās 
Latvijas Satversmes preambu las 
iespējamo tekstu, taču vēl vai  rāk 
par rosinājumu diskutēt Latvijas 
nākotnei būtiskus jautājumus. 
Es principā atbalstu šo ieceri, 
ta   ču piedāvātais teksts ir stipri 
jāprecīzē, jādara saprotamāks 
un emocionālāks, vienlaikus vai   -
roties no strīdīgiem, aizskaŗošiem 

pagātnes traktējumiem.
Nedaudzos teikumos vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc 

mums visiem ir vajadzīga Latvija, neatkarīga un demokratiska, 
savos dziļākajos pamatos arī latviska. Taču latviskumam jābūt arī 
modernam, eiropiskam, nevis provinciālam. Alberta Bela „Būri” 
vai Kārļa Skalbes zemo griestu zemi ar pastalām kā pamatvērtību, 
pašapmierinātību un paštīksmināšanos, mazvērtības izraisītu pā  -
rākuma izjūtu es nākamajām paaudzēm gan negribētu novēlēt. 
Patriotismam jābūt ne deklarātīvam, bet dziļam, īstam, varbūt 
kultivētam, tomēr savos pamatos ”instinktīvam”, tādam, kāds pie-
mita daudziem latviešiem pirms 100 gadiem, kad veidojās nevis 
„šī” valsts, bet „mūsu” Latvijas valsts. 

Latviskumam jābūt arī 
modernam, eiropiskam, 

nevis provinciālam

ANO ģenerālsekretāra 
vizīte Latvijā

Latviju oficiālā divu dienu vi  -
zītē apmeklēja ANO ģenerāl sek-
retārs Bans Ki Mūns (Ban Ki-moon) 
kopā ar kundzi Banu Sūn Teku. 
Šī bija pirmā Ki Mūna  vizīte Lat-
vijā un tika vērtēta par simbo-
lisku. Latvijas prezidents Andris 
Bērziņš ANO ģenerālsekretāru 
sa  gaidīja ceremonijā pie Meln-
galvju nama. Turpat notika abu 
augsto amatpersonu tikšanās, kā 
arī delegāciju sarunas un preses 
konference.

Ar Latvijas Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu kopīgā preses 
kon ferencē augstais viesis slavēja 
Latviju par veikumu cilvēktie -
sību un sieviešu tiesību stipri nā-
šanā. Ki Mūns pauda solidāritāti 
ar Latviju un reģionu kopumā. 
Viesis uzteica Latvijas iesaistīša-
nos ANO darba kārtībā, lai no -
drošinātu miera un cilvēktiesību 
ievērošanu pasaulē. “Latvija ir pa  -
līdzējusi īstenot definētos mēr -
ķus un darīs to arī turpmāk,” 
sacīja Ki Mūns. Tāpat viņš slavēja 
Latvijas atveseļošanos no eko  -
no miskās krizes.

ANO ģenerālsekretārs pieda-
lījās Valsts prezidenta kancelejas 
rīkotā konferencē “Latvijas valsts 
veidošana un atjaunošana vēstu-
riskā skatījumā”, kas bija veltīta 
Latvijas valsts dibināšanas 95. ga -
dadienai un Latvijas Tautas fron-
tes dibināšanas 25. gadadienai. 
Kimūns konferencē nolasīja re -
ferātu.

Latvijai ir iespēja nākamgad 
tapt ievēlētai ANO Cilvēktiesī -  
bu padomē, bet, lai to panāktu,     
ir aktīvi jāsadarbojas ar citām 
valstīm, intervijā teica ANO ģe  ne-
rālsekretārs Bans Ki Mūns. „Jums 
ir jāstrādā ar citām da  līb valstīm, 
lai tiktu ievēlēta. Jūs esat parā dī-
juši spīdošu piemēru, turot aug-
s tu godā cilvēktiesī bas Latvijas de  - 
mokratizācijas un transita perio-
dā, turklāt ļoti īsā laikā. Esmu 
pārliecināts, ka jūs gūsit atbalstu 
no citām dalībvalstīm,” viņš sa -
cīja. Vienlaikus Ki Mūns atgādi-
nāja – lai sasniegtu šo mērķi, Lat -
vijas delegācijai ir aktīvi jāstrā -  
dā, lai mūsu valsts kandidātūrai 
panāktu maksimāli daudzu  ANO 
dalībvalstu atbalstu. „Esmu arī 
prie cīgs, ka viena no Baltijas val-
s tīm – Igaunija šogad ir ievēlēta 
Cilvēktiesību padomē. Šī ir laba 
zīme. Pašlaik Latvija paplašina 
sa  vu polītisko un diplomātisko 
lauku starptautiskajā arēnā”, sa -
cīja Bans Ki Mūns.

***
Pieņemšana Ārlietu ministrijā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai ai -
cināja viesus uz Valsts svētku pie-
ņemšanu Ārlietu ministrijā.

Ārlietu ministrs, uzrunājot klāt -
esošos, atskatījās uz vals ts ārpolī-
tikā paveikto. Rinkēvičs uz    svēra, 
ka šis Latvijai ir bijis veiks mīgs 
laiks, īpaši tāpēc, ka Latvija ar nā -
kamā gada 1. janvāri kļūs par       
18. eirozonas dalībvalsti. Mi  nistrs 
akcentēja Latvijas uzsāktās saru-
nas par pievienošanos Eko  no-
miskās sadarbības un attīstī bas 
or   ganizācijai (OECD) un pau  da 
pa  tiesu gandarījumu par pakā pe-
nisku ārlietu dienesta atgūšanos 
no krizes un par tālāku tā attīstī-
bu, gatavojoties Latvijas preziden-
tūrai Eiropas Savienības Padomē 
2015. gada pirmajā pusgadā. Svi-
nīgajā sarīkojumā Valsts himnu 
atskaņoja Rīgas Doma koŗa zēni. 
Svētku gaisotnē Rinkēvičs pa -
snie dza Ministru kabineta Atzi-
nī bas rakstu Ārlietu ministrijas 
Eko nomisko attiecību un attīs tī-
bas sadarbības polītikas departa-
menta direktorei Ivitai Burmi s-
trei par ieguldījumu Latvijas ie  -
stāšanās sarunās OECD. Pieņem-
šanā tika prezentēta arī Eiropas 
Parlamenta deputātes Sandras 
Kalnietes grāmatas  “Es lauzu, Tu 
lauzi, Mēs lauzām, Viņi lūza”  
ver   sija angļu valodā Song to Kill a 
Giant: Latvian Revolution and 
Soviet Empire’s Fall.

*
No 19. līdz 21. novembrim ār -

lietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
uzturēsies vizītē Maskavā. Mi  -
nistram plānota tikšanās ar Krie-
vijas ārlietu ministru Sergeju 
Lav rovu. Notiks arī Latvijas-Krie-
vijas ekonomiskās, zinātniski    
te  c hniskās, humānitārās un ku l tū- 
ras sadarbības starpvaldību ko- 
misijas sēde.

***
Latvija ievēlēta UNESCO 

Starptautiskā izglītības 
biroja valdē

14. novembrī Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras 
or   ganizācijas (UNESCO) 37. Vis-
pā rējās konferences sesijā Parīzē 
Starptautiskā izglītības biroja 
(IBE) valdē tika ievēlēta Latvija. 
Latvija iesaistījusies IBE valdē 
stratēģiski nozīmīgā laikā: 2015.
gadā tiks izvērtēti Tūkstošgades 
attīstības mērķi un starptautiskā 
rīcības plāna „Izglītība visiem” 
mērķi, turklāt Latvija 2015. gada 
pirmajā pusgadā būs ES prezi-

dējošā valsts. Tas ļauj Latvijai dot 
savu ieguldījumu nākotnes iz  -
glītības stratēģijas veidošanā, kas 
kalpo par virzītājspēku sabied rī-
bas, vides un ekonomikas līdz  sva-
rotai attīstībai. Latvija UNESCO 
Starptautiskā izglītības biroja val-
dē darbojusies arī laika posmā   
no 2007. līdz 2009. gadam.

***
Atklāj piemiņas plāksni pie 

Nacionālā teātŗa ēkas
Pie Latvijas Nacionālā teātŗa 

ēkas, kuŗā pirms 95 gadiem tika 
pieņemts oficiāls lēmums par 
Lat vijas valsts dibināšanu, 16. no -
 vembrī atklāja šim nozīmīgajam 
notikumam veltītu piemiņas 
plāks ni (attēlā).

“Paldies visiem, kas godam 
strādājuši, lai pēc 95 gadiem šeit 
atkal atgrieztos šī piemiņas plāks-
ne - kā zīme, ka viss attīstās, viss 
turpinās,” svinīgajā sarīkojumā 
sacīja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš.

***
Bordānam jāturpina reformas

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība) pagai-
dām vēl neatbrīvos no amata 
tieslietu ministru Jāni Bordānu. 
Tiks veidota koalicijas darba gru-
pu, kas izvērtēs Bordāna iesāk -
tās reformas, tostarp maksāt ne-
spējas administrēšanas jomā.

Dombrovska ieskatā Bordā nam 
varētu dot mēnesi - pusotru  lai -
ka, lai reformas virzītu valdībā. 
„Ministram  būs iespēja prezentēt 
savu reformu piedāvājumu, un 
tad mēs maksimāli drīzā laikā va -
rētu lemt par reformu virzību,” 
sacīja Dombrovskis.

Pēc tam kad Nacionālā apvie-
nība un Vienotība nespēja rast 
ko  pīgu valodu par termiņuz tu-
rēšanās atļaujām un mikrouzņē-
mumu nodokļa paaugstināšanu, 
NA paziņoja, ka pamet koaliciju. 
Līdz ar to koalicijas līgums vairs 
neesot spēkā.

***
Vaidere saņem Gruzijas ordeni

Gruzijas prezidents (nu jau eks -
prezidents – red.) Michails Saakaš -
vili Eiropas Parlamenta deputātei 
Inesei Vaiderei (Eiropas Tautas 
partijas grupa) pasniedzis Svētās 
karalienes Tamāras ordeni. Aug-

s to valsts apbalvojumu piešķiŗ par 
īpašiem nopelniem valsts un nā -
cijas labā. Ordenis nosaukts pir-
mās Gruzijas karalienes Tamāras 
vārdā. Viņas valdīšanas laikā vals ts 
piedzīvojusi “zelta laikmetu”.

Piešķiŗot I. Vaiderei augsto 
valsts apbalvojumu, Saakašvili 
pateicās par viņas darbu Gruzi -
jas tuvināšanā Eiropas Savienī -
bai un ieguldījumu demokratijas 
stiprināšanā šajā valstī.

“Esmu ļoti gandarīta, ka mans 
darbs ir izpelnījies tik augstu 
novērtējumu,” saņemot apbalvo-
jumu, teica I. Vaidere un uzsvēra, 
ka arī turpmāk strādās ES un 
Gruzijas sadarbības stiprinā šanā. 

***
Latvija un ASV 

veiksmīgi sadarbojas 
Ārlietu ministrijas valsts sek re-

tāra vietnieks – polītiskais direk  -
tors Eduards Stiprais piedalījās 
ikgadējā Baltijas, Ziemeļvalstu 
un ASV ārlietu resoru polītisko 
direktoru e-PINE (Enhanced Part-
 nership in Northern Europe) sa  -
nāksmē Vašingtonā, ASV. Sa  -
nāks   mes mērķis ir partneŗu kon-
sultācijas par sadarbību ES Aus-
t rumu partnerības valstīs, Centrā l -
āzijā, kiberdrošības un attīstības 
sadarbībā, kā arī par drošības po -
lītikas jautājumiem. Sanāksmē  
notika viedokļu apmaiņa par ak -

tuāliem starptautisko attiecību 
jautājumiem, īpaši par situāciju 
Sīrijā, Tuvajos Austrumos un Irā-
 nā, par Baltijas un Ziemeļvalstu 
enerģētiskās drošības jautājum iem.

***
Āzijas un Eiropas ārlietu 
ministru sanāksme Indijā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs piedalījās 11. Āzijas un Eiro  -
pas valstu ārlietu ministru sa   nāks-
mē (ASEM - Asia-Europe meeting) 
Deli, Indijā. Sanāksmē tika ru   nāts 
par ekonomiskās izaugsmes un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu 
Eiropā un Āzijā, kā arī par abiem 
reģioniem kopīgiem netradicio-
nālās drošības izaicinājumiem. 
Sanāksmes nobeigumā ministri 
pārrunāja reģionālās un starptau-
tiskās aktuālitātes. Rinkēvičs ru  -
nāja par pārtikas, ūdens un ener-
ģētikas drošību.

***
Berlīnē svin Latvijas 

Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienu

Latvijas vēstniecība Vācijas Fe -
derālās zemes Meklenburgas-
Priekšpomerānijas pārstāvībā 
Ber līnē rīkoja svinīgu pieņemša-
nu par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai. 
Uz Latvijas Valsts svētku pieņem-
šanu bija aicināti pārstāvji no 
Vā  cijas polītiķu un uzņēmēju ap -
rindām, kultūras un mākslas dar-
binieki, kā arī latviešu kopienas 
Vācijā pārstāvji, Latvijas goda 
konsuli un citi sadarbības part-
neŗi. Sarīkojumu ar svinīgu uz  -
runu atklāja vēstniece Elita Kuz-
ma un Meklenburgas-Priekš po-
merānijas Valsts sekretāre Dr. 
Pirko Kristīne Cinnova.
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perimentālā ražošana, zinātnie-
kiem nav financējuma, lai iegā-
dātos technoloģijas,” skaidroja 
Sudraba.

***
Rīgā sākas Beļģijas dienas 

No 14. līdz 24. novembrim Rī -
gā pirmo reizi notiks Beļģijas die -
nas. Rīdzinieki un pilsētas viesi 
varēs apmeklēt deviņus unikālus 
kultūras notikumus - pirmo Lat-
vijas komiksu konkursa “Briseles 
kāposti” izstādi Latvijas Mākslas 
akadēmijā, Beļģijas  jauno flāmu 
dizaina mākslinieku darbu izstā-
di De Invasie Rīga, Beļģijas Pecha 
Kucha nakti, beļģu jaunāko īsfil-
mu programmu “Īsais no Beļģi-
jas” kinoteātrī “KSuns”,  Beļģijai 
veltītu Latvijas Kultūras akadē-
mijas studentu vakaru un citus 
sarīkojumus. 

Viens no vērienīgākajiem pro-
jektiem būs izstāde “Iespaidi un 
parallēles” mūzejā “Rīgas Birža”- 
beļģu un latviešu glezniecība 20. 
gadsimta pirmajā pusē, kuŗa 
2014. gadā ceļos uz Beļģiju, beļģu 
jūgendstila gleznotāja un grafiķa 
Armāna Rasanfosa darbu izstāde. 
Mākslinieka mazmeita mākslas 
zinātniece Nadīne de Rasanfosa 
lasīs lekciju par mākslinieka daiļ-
radi. 

***
Latvijas miljonāru bagātība

Pēc žurnālistu Lato Lapsas un 
Kristīnes Jančevskas, SIA Baltic 
Screen, korporātīvo finanču kom-
panijas Laika stars un SIA Lursoft 
pētījuma daiem, otro gadu pēc 
kārtas Latvijas 100 bagātāko cilvēku 
saraksta pirmajās vietās ierindoti 
AS ABLV Bank īpašnieki Oļegs Fiļs 
un Ernests Bernis. Fiļa bagātība 
gada laikā augusi par 57 miljoniem 
latu, sasniedzot 165 miljonus latu. 

Arī Berņa bagātība gada laikā 
augusi par 57 miljoniem latu, sa -
sniedzot 162 miljonus latu. Šogad 
uz trešo vietu no ceturtās vietas 
pērn pakāpies AS Rietumu banka 
lielākais īpašnieks Leonīds Ester-
kins, kuŗa īpašumu vērtība lēsta 
100 miljonu latu apmērā. Ceturtajā 
vietā iekļuvis kompanijas Mikro-
tīkls līdzīpašnieks Arnis Riekstiņš 
ar īpašumu vērtību 56 miljoni latu. 
Latvijas miljonāru sarakstā atroda-
 mi arī sportisti – basketbolists 
And ris Biedriņš un hokejists San-
dis Ozoliņš.

Latvijas bagātākā ģimene jo  pro-
jām ir Lembergi - Aivars, Anrijs un 
Līga, kuŗu īpašumu kopvērtība ga -
da laikā saglabājusi 140 miljonus 
latu, savukārt visstraujāk augusi 
Kar ginu ģimenes bagātība - par 
desmit miljoniem latu.

Ziņas sakopojis P. KARLSONS

2014.gadā būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Rīgas vārds Brēme-
nē skan īpaši, jo kopš 1985. gada 
Brēmene ir Rīgas sadraudzības 
pilsēta.

***
Francijas garšas nedēļa

Svinot Rīgas un Francijas pil-
sētas Bordo sadarbības 20. gads-
kārtu, no 20. līdz 27. novembrim 
norisēs Francijas garšas nedēļa, 
piedāvājot kultūras un izklaides 
sarīkojumus, kā arī iespējas izzi-
nāt Francijas virtuvi un vīna kul-
tūru.

Francijas institūta Latvijā direk-
tors Denī Diklo pastāstīja, ka 
garšas nedēļas laikā 19 Rīgas 
re sto rānos varēs baudīt franču 
ēdie nus, ko Latvijas pavāri gata-
vos no Rīgas tirgos pirktiem pro-
duktiem. Gaidāmi arī dažādi kul-
tūras sarīkojumi gan bērniem, 
gan pieaugušajiem.

***
Sudraba iesaistās biznesā

Ilgu laiku nekas nebija dzir-
dams par bijušās Valsts kontrolie-
res Ingunas Sudrabas aktīvitā tēm. 

Pēc LETA sniegtām ziņām, 
Sud raba iesaistījusies uzņēmumā 
SIA MISX, kas saistīts ar zināt nis-
ko eksperimentu atbalstīšanu fi -
zikālās enerģētikas jomā. Šis ko p-
uzņēmums izveidots, sadarbojo-
ties biznesa vides pārstāvjiem un 
Fizikālās enerģētikas institūtam, 
un vadīs zinātnisku projektu eks-
perimentālajā ražošanā, kuŗa re -
zultātā varētu iesniegt pieteiku-
mu patentam. Intervijā Sudraba 
neesot atklājusi, par kādu zināt-
nisko projektu ir runa un kādu 
patentu ir plānots iesniegt, -  vēl 
esot pāragri to izpaust.

Iesaistīties uzņēmējdarbībā Sud-
rabu  uzrunājuši gan zinātnieki, 
gan arī biznesa pārstāvji, un viņa 
piekritusi, jo labi apzinās, kādā 
stāvoklī Latvijā ir attiecīgā zināt-
nes nozare. “Ir likvidēta visa eks-

Latvijas vēstniecība Japānā in -
formē, ka 2014. gada martā Rū -
jienas sadraudzības pilsētā Higa-
šikavā tiek plānota latviešu tautas 
pasakas „Zvēri un abras taisītājs” 
bilžu grāmatas izdošana japāņu, 
angļu un latviešu valodā. Šī pro-
jekta mērķis ir draudzīgā un 
viegli saprotamā formā iepa zīs-
tināt japāņus ar latviešu tautas 
pasaku, veicināt japāņu bērnu 
redzesloka paplašināšanu, kā arī 
padziļināt interesi un sapratni 
par Latviju.

Īpaši izveidota vērtēšanas ko  -
misija grāmatas illustrēšanai iz -
vē lēsies autoru no Latvijas, kuŗam 
tiks samaksāts ceļojums uz Japā-
nu, kā arī  pasniegta naudas balva.

***
Latvijas pārstāvībā NATO 

viesojas latviešu skolēni
Par godu Lāčplēša dienai lat-

viešu skolēni no Briseles Eiropas 
skolas viesojās NATO galvenajā 
mītnē Briselē, Beļģijā. Vizītes ie -
tvaros pusaudžiem bija iespēja 
tikties ar Latvijas pastāvīgo pār-
stāvi NATO Māri Riekstiņu, no  -
fotografēties pie NATO galvenās 
mītnes un apskatīt NATO ēku.

Riekstiņš rosināja pusaudžus 
uzzināt vairāk par NATO, par tās 
nozīmi Latvijas aizsardzībā, kā 
arī aicināja apsvērt iespējas pēc 
mācību beigšanas pievienoties 
dip lomātiskajam dienestam. Sa -
vukārt Latvijas militārās pārstā-
vības NATO amatpersonas ar 
bēr niem pārrunāja 1919. gada 
no   vembŗa trauksmainos notiku-
mus un to būtisko nozīmi Latvi-
jas vēsturē. Bērni tika informēti 
par NATO, Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku uzdevumiem un 
lomu valsts aizsardzībā.

***
Brēmenes tūrisma mesē 

skan Baltijas valstu vārds
No 8. līdz 10. novembrim tūris-

ma mesē ReiseLust Bremen par 
partneŗvalstīm bija izraudzītas 
Latvija, Lietuva un Igaunija. Mesi 
kopā ar Brēmenes senātori Anju 
Štāmanu atklāja visu trīs valstu 
vēstniecību pārstāvji. Katra me- 
s es diena bija veltīta vienai no Bal-
ti jas valstīm; Latvijai – 8. novem-
b ris. Šajā dienā Latvijas Tūrisma 
attīstības valsts aģentūra sniedza 
prezentāciju par tūrisma iespē-
jām Latvijā un uzstājās vokālā 
grupa no Latvijas „Putni”.

Meses apmeklētāji arī visu 
meses norises laiku Baltijas val- 
s tu stendā varēja saņemt infor-
mā ciju un konsultēties, kā plānot 
ceļojumu uz Latviju. Viesi jo īpaši 
tika aicināti apmeklēt Rīgu, kas 

Egils Siliņš dzied 
Vāgneru Monako 

valsts dibināšanas gadadienā
Latviešu basbaritons Egils Si -

liņš 19. novembrī dziedāja Votā-
na lomu Richarda Vāgnera ope-
ras “Reinas zelts” jauniestudēju-
ma pirmizrādē Monako Grimaldi 
Forum zālē. Tā kā šī diena ir Mo -
nako valsts dibināšanas diena, 
pirmizrādi klātienē vēroja arī 
Mo   nako princis Alberts II, dau-
dzu valstu vadītāji un viesi, kuŗi 
bija aicināti uz valsts svētku svi-
nībām. 

Jauniestudējuma režisors ir 
Žans Luī Grinda (Jean-Louis 
Grin  da). Viņš ir arī Montekarlo 
operas intendants. Egils Siliņš 
saka: “Šis man būs jau septītais 
operas “Reinas zelts” iestudējums, 
un topošā izrāde ir veidota īsti 
klasiskā stilā, ar ļoti krāšņiem 
kostīmiem. Interesanti, ka Gri-
maldi Forum zāle būvēta tieši 
Vidusjūras krastā un izvietota 
piecus stāvus zem jūras līmeņa.”

***
Pasaules koŗu olimpiadā 

pieteikušies 293 koŗi
Pašlaik Pasaules koŗu olim pia-

dā dalību pieteikuši 293 koŗi vai-
rāk nekā no 40 pasau les valstīm, 
aģentūrai LETA pa   stā   s tīja nodi -
bi nājuma Rīga 2014 sabiedrisko 
attiecību programmas vadītājs 
Mār tiņš Drēģeris. In  terese par 
Pasaules koŗu olimpiadas norisi 
Rīgā esot ļoti liela. Par dalību Rī -
gas konkursos inte resējoties koŗi 
no ASV, Krievijas, Ķīnas, Dien-
vid afrikas, Indonē zijas, Vācijas. 
Latviju koŗu olim piadā pārstā -
vēs 100 koŗi. 

***
Veido illustrācijas 

latviešu tautas pasakai 
„Zvēri un abras taisītājs”  
grāmatai japāņu valodā

Pieņem šanā runāja arī par  Rī  -
gu - 2014. gada Eiropas galvas-
pilsētu. Par sarīkojuma mūzikālo 
un vizuālo noformējumu rūpē -
jās koklētāja Laima Jansone un 
videomākslinieks Olafs Okonovs. 
Sarīkojumā bija iespēja aplūkot 
izstādi “Kas dzintaram vēl pa -
domā?”. Starptautisku ievērību 
gu  vis unikāls atklājums - dzin-
tara pavediens un no tā veidotie 
Latvijas tekstilmākslinieces Ive-
tas Vecenānes mākslas darbi.

***
Minskā svin Latvijas 

Neatkarības dienu un atklāj 
izstādi par Raini

Latvijas vēstnieks Baltkrievijā 
Michails Popkovs Minskā, „Drau-
dzības namā”, ar uzrunu atklāja 
svi nīgu pieņemšanu, kas bija 
veltīta Latvijas Valsts prokla mē-
šanas 95. gadskārtai. Uz sarīko ju-
mu bija aicināti latviešu dia sporas 
pārstāvji, Baltkrievijā strā dājošie 
Latvijas uzņēmēji, Baltkrievijas 
valsts institūciju pārstāvji, Latvi-
jas pašvaldību sadraudzības pil-
sētu vadītāji un Kultūras biedrī-
bas „Latvija-Baltkrievija” aktīvisti.

Jankas Kupalas Valsts literātūras 
mūzejā Minskā Latvijas vēstnie-
cība sadarbībā ar Latvijas Memo-
riālo mūzeju apvienību rīko iz  -
stādi, kas veltīta Raiņa dzīvei un 
daiļradei, kā arī viņa sadraudzī-
bai ar Baltkrieviju un baltkrievu 
kopienu Latvijā.

***
Latvieši Maskavā kopīgi 

vēstniecībā svin Valsts svētkus
Latvijas vēstniecībā Krievijā 14. 

novembrī pulcējās Maskavas Lat-
viešu kultūras biedrības (MLKB) 
pārstāvji un tautieši, kuŗi dzīvo 
Maskavā vai tās apkārtnē, lai svi-
nētu Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 95. gadadienu. Atklājot 
svinīgo notikumu, vēstniece As- 
t ra Kurme sveica  klātesošos Valsts 
svētkos un pateicās tautiešiem 
par ārpus valsts robežām nonā-
kušo latviešu kultūras un nacio-
nālo vērtību saglabāšanu un stip-
rināšanu. Vēstniece apliecināja ga    - 
tavību turpināt līdzšinējo ciešo 
sadarbību gan ar MLKB, gan ar 
citiem tautiešiem Maskavā un 
citur Krievijā.  Svētku sarīkojuma 
viesi noskatījās Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa apsveikuma video 
un nodziedāja Valsts himnu.

Klātesošos ar mūzikālu veltī ju-

mu sveica koris „Tālava”. Apsvei-
kuma vārdus sacīja Maskavas 
latviešu studentu biedrības pār-
stāve Viktorija Zaremba, kā arī 
Maskavas Lietuviešu un Igauņu 
kultūras biedrību pārstāvji. Svēt-
ku nobeigumā viesi baudīja svēt-
ku maltīti, klausījās tautiešu mū  -
zikālos un literāros priekšne-
sumus, kā arī neformālā gaisotnē 
iesaistījās sarunās.

***

(Turpināts no 9. lpp)
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Tagad arī Latvijai ir vecā un jau -
nā diaspora: ja ievērojam pārvieto -
šanās dinamiku un varbūtējas at  -
griešanās faktoru, tad pieņemsim, 
ka bijusī trimda, t.i., “vecais klaids” 
jeb 1944.-1945.g. polītisko bēgļu 
pēc nācēju kopums, aptveŗ apmē-
ram 100 000 personu, kas turas pie 
savas latvietības. Jaunā diaspora, t.i., 
no Latvijas pēc 1991. gada izceļoju-
šo latviešu izcelsmes personu ko  -
pums (Latvijas krievu tautības pa  -
valst niekus un nepilsoņus neskai- 
t ot), aptveŗ diemžēl vismaz tikpat 
daudz, t.i., ap 100 000 personu. Tā -
tad ārpus Latvijas territorijas patla-
ban dzīvo krietni pāri  par 10 pro-
centiem no latviešu kopuma. Tā ir 
pavisam jauna situācija, un klāt vēl 
nāk globālizācijas laikmetam raks-
turīgā “dabiskā mobilitāte”, par ko 
vēl būs runa.

Interesanti un varbūt pat lietde-
rīgi salīdzināt abas latviešu diaspo-
ras ar divu “stipri izkaisītu tautu” - 
žīdu un armēņu - veco un jauno 
dia   sporu. Ir, protams, būtiskas at  -
šķirības, bet “viņējo aplokā” gūtā 
pieredze var būt  pamācoša arī lat-
viešiem. 

Žīdu tautai jeb etniski reliģiska-
jam kopumam piederīgo kopskaits 
pasaulē varētu būt vismaz kādi 13 
miljoni, un no tiem gandrīz 6 mil-
joni mīt Ziemeļamerikā un 6 mil-

Vecās un jaunās diasporas globālizācijas laikmetā
joni žīdu valstī - Izraēlā, t.i., gandrīz 
puse no globālā kopskaita.

Taču te jāņem vērā, ka pēdējos 
gadu desmitos manai tautai radu- 
s ies jauna diaspora - ivritā runājošo 
izraēļu (Hebrew-speaking Israelis) 
“kliaids”. Tādu patlaban varētu būt 
vismaz 700 000, t.i., apmēram tāds 
pats īpatsvars attiecībā pret kopu-
mu kā latviešiem.

Lielais viņu vairākums mīt Zie -
meļ amerikā, īpaši Ņujorkā, Losan-
dželosā un Ziemeļkalifornijā - Sil i-
con Valley pudurī. Viņi netiecas sa -
plūst ar “vecajām” žīdu kopienām, 
joprojām ģimenē runā ivritā, uztur 
ciešas ģimeniskas un arī emocionā-
las saites ar Izraēlu un joprojām pat 
kulinārijā dod priekšroku “izraēlis-
kumam”.

Sevišķi interesanti ir aplūkot di -
vas žīdu grupas, kas viena no otras 
izolēti sadzīvo Berlīnē. Jā, taisni Ber-
līnē, kur Hitlers un Himlers izperi-
nāja “žīdu jautājuma galīgo atrisi-
nājumu” un no kurienes tika īste-
nots holokausts. Patlaban Vācijā 
ap  metušies pāri par 100 tūkstoši 
žīdu izcelsmes personu. Tie galve-
nokārt ir ieceļotāji no bijušās Pa -
domju Savienības, kuŗus Vācijas 
val dība “ielūdza”, lai “izpirktu to, ko 
pastrādāja Hitlers”. Viņi saņem lie-
liskus sociālos pabalstus. Padomju 
Savienībā noslēgtās laulības ar krie-

vietēm viņiem atšķirībā no Izraēlas 
nesagādā sarežģījumus, bet savu 
etnisko piederību viņi “apzinās”, 
tikai kad jānāk uz reliģiskās drau-
dzes namu saņemt kādu labumu. 
Citādi viņi ir pirmām kārtām 
„kriev valodīgie”,   ar krievisku men-
 tā litāti, un viņu jaunā paaudze  
steidz pārvācoties, visai maz intere-
sējoties par Izraēlu, tās sasniegu-
miem un problēmām.

Toties īstu, autentisku, ivritā ru  -
nājošu izraēļu taisni Berlīnē un ti -
kai tur ir veseli 20 tūkstoši, kas 
veido nošķirtu kopienu. Viņiem ir 
savi klubi, savs žurnāls, savi “kro-
dziņi”. Viņiem nav aizspriedumu, 
viņi, komūnicējot ar vāciešiem, it 
nemaz neinteresējas par to, “ko da  -
rījis tavs opaps”. Jo šos izraēļus val-
dzina Berlīnes brīvdomība un libe-
rālā gaisotne, spriganā, sprēgājošā 
kultūras dzīve. Nav brīnums, ka ša -
jā īpatnējā kopienā ir ne tikai uz  -
ņēmēji vai IT speciālisti, bet arī 
dau dzi mākslinieki un mūziķi, ku -
ŗiem Berlīnē ir daudz fanu.

Kā jau teikts, gandrīz puse ma -
nas tautas mīt Ziemeļamerikā - 
ASV un Kanadā. Un te nu veidojas 
interesanta mijiedarbība starp veco 
un jauno diasporu un Izraēlu. Ik 
vasaru no Ziemeļamerikas uz Izraē-
lu dodas žīdu jauniešu grupas, kas 
piedalās sponsoru samaksātā pa -

matīgā “iepazīšanās tūrē”. Šīs pro-
grammas nosaukums ir Birthright, 
un tai ir panākumi tai ziņā, ka kādi 
10 procenti grupas dalībnieku no -
lemj pārcelties uz Izraēlu. Mūsu 
lasītājiem labi pazīstamā program-
ma Sveika, Latvija! šķiet zināmā 
mērā līdzīga...

Liela nozīme etniskās kopības 
stiprināšanai ir vasaras nometnēm 
Ziemeļamerikā. Tajās parasti dar-
bojas arī “sūtņi” no Izraēlas, kas 
pa    līdz nometnes dalībniekiem ap -
gūt ivritu, un bieži vien Izraēlā mī  -
tošas ģimenes sūta savas atvases uz 
šīm vasaras nometnēm “aizjūrā”,     
lai viņi labāk apgūtu angļu valodu. 
Ik vasaru žīdu ģimnazistu un stu-
dentu grupas uz vairākām nedēļām 
dodas uz Izraēlu, lai apgūtu para-
medic iemaņas Ātrās palīdzības 
punktos, kontaktējoties ar vietējiem 
iedzīvotājiem un apgūstot ivritu.

Vecā un jaunā diaspora ir arī 
armēņiem. Pašā Armēnijā iedzīvo-
tāju skaits pat nesasniedz 3 miljo-
nus, bet ārpus tās mīt 4 miljoni, to -
starp gandrīz miljons Maskavā un 
apmēram tikpat daudz Kali for nijā. 
Armēnijas valdībai bažas sagādā 
augošā ekonomiskā emigrācija: 
kopš 1991. gada savu valsti pametuši 
vismaz miljons armēņu. Lai glābtu 
kas glābjams, Armēnijas valdība 
pār ņem Izraēlas pieredzi, orga nizē-

jot subsidētus braucienus līdzīgi 
žīdu Birthright.

Atgriežoties pie latviešu problē-
mām, kļūst skaidrs, ka vecās diaspo-
ras pienākums ir neļaut jaunajai 
diasporai asimilēties un iesaistīt to 
bijušās trimdas aktīvitātēs. Vairāki 
nesenie iebraucēji no Latvijas savu -
kārt spēcina bijušās trimdas “kad-
rus”, par ko lasām Laikā/BL. Diem-
žēl mūsdienu Latvijas lāsts, kas iz  -
paužas 60:40 latviešu un krievva lo-
dīgo proporcijā, kļuvis par lāstu arī 
daudziem prasmīgiem vecās dia-
spo ras jaunās paaudzes pārstāv -
jiem, kuŗi savā tēvzemē Latvijā 
nevar atrast darbu, jo neprot krievu 
valodu! Tas ir traģisks absurds.

Nobeigumā, šķiet, vietā ir mie-
rinājums: globālizācijas laikmetā 
neizbēgama ir cilvēku mobilitāte. 
Te nav runa par izsalkušu bēgļu 
ma  sām no “trešās pasaules”. Runa ir 
par neskaitāmiem sava aroda pra-
tējiem gan Eiropā, gan, teiksim, 
Ķī  nas vai Indijas pilsētās, kuŗi, ap -
guvuši absolūti nepieciešamo angļu 
valodu, var atrast darbu un mitekli 
jebkuŗā zemeslodes nostūrī. Dau-
dzi cilvēki maina savu dzīvesvietu 
un iedzīvojas līdz šim svešā, ne -
ierastā vidē. Te svarīgi ir nezaudēt 
savas saknes, kļūstot par “pasaules 
pilsoņiem”, saglabāt, dzejiski izsa -
ko ties, sentēvu tikumus.

18. novembrī ļaudis Rīgā pulcē-
jās, lai noskatītos Bruņoto spēku 
pa  rādi, nolika ziedus pie Brīvības 
pie minekļa un vakarā drūzmējās 
Daugavas krastmalā, lai nodziedā -
tu Valsts himnu un redzētu allaž 
grandiozo salūtu. Es nekad neesmu 
bijis lielu pūļu fans,  salūtā parasti 
no  raugos pa jumta logu savā dzī-
voklī. Kolīdz sākas salūts, vispirms 
logam gaŗām aiztraucas liels bars  
nobijušos putnu, bet pēc tam salūts 
ir skaists un „Dievs, svētī Latviju” 
dziedu arī es, parasti gan saraustīti, 
jo aizkustinājums ir liels un reizēm 
sanāk raudiens. 

Protams, Latvijas „dzimšanas 
die na” ir brīdis, kad lepojamies par 
savu  valsti un tautu. Zinu, ka lat-
vieši visā pasaulē to svin, jo īpaši 
ār  valstīs dzīvojošajiem latviešiem 
valsts svētki ir brīdis, kad pieminēt  
tēvzemi, un tas ir lieliski.

Taču tikpat gaišas noskaņas  nero-
das vis, domājot par to, kas patlaban 
notiek Latvijas polītiskajās aprin-
dās. Par valsti varam teikt, ka tā ir 
senas vecmāmuļas vecumā, bet par 
polītiķiem drīzāk teic, ka viņi jo  -
projām ir nerātni pusaudži ar vi -
sām  tā sekām.

Tā, piemēram, šonedēļ varam ap -
 lūkot situāciju, par kuŗu pirmo rei -
zi rakstīju  jau pirms pāris nedēļām, 
proti, par tieslietu ministru Jāni 
Bordānu un viņa pārstāvēto Na  -
cionālo apvienību (NA). NA mi -
nistru no savām rindām izslēdza, 
apgalvojot - tas esot tāpēc, ka J. Bor-
dāns ir saistīts ar citu polītisku or -
ga nizāciju - Demokratiskajiem pa -

Valsts jau gados, polītika ne tuvu
triotiem (DP) - un nav varējis NA 
vadītājiem solīt, ka nākamā gada 
Saeimas vēlēšanās viņš būs tieši NA, 
nevis DP kandidāts. Pagaidām DP 
vēl ir sabiedriska organizācija, bet 
paredzams, ka tā kļūs par partiju.

Situācijas krāsas krietni sabiezinā-
ja Ministru prezidents Valdis Dom- 
brovskis,  paziņojot, ka viņš nu gan 
nesaskatot nekādu iemeslu J. Bor -
dāna atlaišanai no amata un tāpēc 
ministru nepadzīšot. Latvijā no mi -
 nistra var atbrīvoties vienā no trim 
veidiem – vai nu viņš pats aiziet no 
amata, vai Ministru prezidents vi -
ņu atbrīvo, vai arī Saeima viņam iz  -
saka neuzticību. Interesantā kārtā 
NA tomēr vēstīja, ka neuzticības 
balsojumu ministram Bordānam  
nerosinās. Tas ir interesanti tāpēc, 
ka, visticamāk, neuzticības balso ju-
mā pret viņu balsotu ne vien NA, 
bet arī opozicijas deputāti no Saska-
ņas centra (SC), piemēram, ļoti ie -
spējams, tāpēc, ka J. Bordāns pa  -
raks tīja petīciju par tā dēvētā „Uz -
va ras pieminekļa” nojaukšanu, kā 
arī Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS), kuŗai nav nekāda īpaša ie -
mesla atbalstīt valdošo koaliciju un 
tās pārstāvjus.

Nopietnāks ir NA otrs paziņo-
jums, proti, valdības tā sauk to koa-
licijas līgumu tā tagad uzskata par 
spēkā neesošu. NA deputāts Jā  nis 
Dombrava paziņoja, ka nu tik viņa 
pārstāvētā partija nākšot ar dažā-
diem likumprojektiem, kas val do-
šajai Vienotībai varētu nebūt pa 
prātam. Viņš neprecīzēja, kas tie 
varētu būt par likumprojektiem, 

taču par NA galvenajiem mēr -    
ķiem nevienam šaubu nav – veici-
nāt visu „latvisko”, kā arī darboties 
demografijas lauciņā. Laiks rādīs, 
ko tad apvienība piedāvās, bet situā-
cija būs bīstama, jo mūsu „nacio-
nālisti” jau ir paguvuši pierādīt, ka ir 
gatavi balsot kopā ar saviem it kā 
ideoloģiskajiem pretiniekiem no Sa  -
skaņas centra. Neviens, piemēram, 
nav aizmirsis, ka par spīti tam, ka 
NA ir viena no koalicijas partijām, 
tā balsoja pret 2014. gada Valsts 
budžeta apstiprināšanu pirmajā la -
sījumā. Nebūtu zaļie zemnieki nā -
kuši talkā, budžets būtu izgāzies un 
līdz ar to atbilstoši Satversmes pra-
sībām  būtu kritusi V. Dombrov -  
s ka valdība. Par atbildīgu pieeju 
valsts financēm to nu nevar saukt.

Arī attieksmē pret  budžetu te  bija 
redzama visnotaļ puiciska pat vaļa, 
polītiķiem mētājoties ar visvisā-
diem priekšlikumiem. Reformu 
par tija (RP) prasīja palielināt no -
dokļu līmeni tā dēvētajiem mikro-
uzņēmumiem, lai gan ekonomi - 
kas eksperti lielā vienprātībā brī-
dināja, ka tas šiem  uzņēmumiem 
daudzos gadījumos liks atgriezties   
t. s.  pelēkajā zonā. Financējums da -
žā dām konkrētām vajadzībām, kā 
jau vienmēr, lielā mērā bija atkarīgs 
no deputātu dzīvesvietas. Ja kāda 
deputāta pilsētā vajadzēja kaut ko 
celt vai remontēt, nauda atradās. Ja 
pilsētai nav laimējies kādu no sa -
viem dēliem vai meitām iebīdīt 
par lamentā, nauda neatradās. Lai-
mīgā kārtā ir pagājis laiks, kad val-
došā koalicija varēja atklātā tekstā 

pateikt, ka nauda būs tikai tām pil-
sētām, kuŗās pie teikšanas ir attie cī-
go pārstāvju partijas, un tomēr...

Valdība kārtējo reizi nolēma ķē -
pāties ar nodokļiem, te kādu pa -
augstinot, te kādu samazinot, te 
kādu ieviešot. Problēmatiski tas ir 
ne tikai tāpēc, ka  Valsts ieņēmumu 
dienestam būs jārēķinās ar dažā-
diem jauniem nodokļiem un no  -
dokļu likmēm  pašā gada sākumā, 
kad turklāt  tiks ieviests eiro, bet arī 
tāpēc, ka pasaules investoriem nu -
dien nav tīkama valsts, kuŗā par 
nodokļiem un tāpēc arī par uzņē-
mumu financēm nekas nav pare-
dzams.

Bērnišķīga niķošanās bija  arī ar 
NA „palīdzību” noraidītais finan -
cē jums nākamā gada informātīva -
jai kampaņai par Eiropas kopējo 
valūtu. Kāpēc? Ticiet vai ne, tas bija 
tāpēc, ka kampaņu organizē Lat -
vijā labi pazīstamais reklāmu spe-
ciālists Ēriks Stendzenieks, kas „na -
cionālistus” saērcināja tāpēc, ka viņš 
arī producēja reklāmas, lai atbalstī-
tu pagaidu uzturēšanās atļauju 
izsniegšanu cilvēkiem, kuŗi Latvijā 
nopērk īpašumu vai iegulda naudu 
uzņēmumos. Ja jau tā, tad NA ne  -
būs gatava financēt citu E. Sten dze-
nieka veidotu kampaņu arī tad, ja 
informācija par eiro būs pat ļoti 
nepieciešama.  

Pēdīgi, runājot  par nākamā ga da 
Saeimas vēlēšanām, varbūt ma -
zāk jādomā  par bērnišķīgu mu un 
vai  rāk – par dažu  ļaužu prā tam 
neap tveŗamām ambīcijām. Izska-
tās, ka  nabaga latviešu vēlētājam 

jau atkal tiks piedāvāts liels skaits 
„latvisku” polītisku partiju. Blakus 
jau minē tajiem Demokratiskajiem 
patrio tiem ar jaunu polītisku or -
ganizā ciju solās nākt visai ekscen-
triskais bijušais premjērministrs 
Einars Rep  še, un šajā lauciņā  ro- 
sās arī citi. Kā vienmēr, Latvijas 
nedraugiem būs viena izvēle - 
Saskaņas centrs, bet  Latvijas drau-
gi, tostarp  tie ārze mēs dzīvojošie 
tautieši, kuŗi līdz tam brīdim būs 
ieguvuši Latvijas Re  publikas pasi, 
būs spiesti izvēlē ties starp itin 
daudziem varian tiem. 2011. gadā 
kandidēja „velna ducis” dažādu 
partiju, tostarp visai komiski no -
skaņotā Pēdējā partija, kuŗa iegu -
va mazāk par pieciem tūkstošiem 
balsu, kā arī polītiskie veidojumi 
Par prezidentālu repub liku, Kristī-
gie demokrati un Tautas kontrole, 
kuŗi saņēma vēl mazāk balsu. Visos 
gadījumos – attiecīgās balsis vēlē-
tāji būtībā iemeta mis kastē. Vēl 
skaudrāk šī problēma bija redza -
ma šīgada pašvaldību vēlēša nās, 
kad lielais „latvisko” partiju skaits 
ļāva Maskavas virzienā orien tē ta-
jam Saskaņas centram kopā ar sa -
biedrotajiem no partijas Gods kal-
pot Rīgai gūt nepārprotamu uz  - 
va ru, lai Latvijas galvaspilsētā ne -
traucēti  saimniekotu vēl četrus 
ga    dus.

Daudz laimes Latvijas Republi-
kai, bet kopā ar vēlējumu: kaut nu 
izdotos jo drīz atrast krietni sa -
karīgākus cilvēkus, kas vēlas kļūt 
par valsts un pašvaldību pārstāv-
jiem!
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„Kādā valodā tu sarunājies ar 
vīru?”

„Latviešu valodā.”
„Nezināju, ka tāda valoda ir.   

Vai tu zināji, Etel? – Vai tu domā, 
Etel, ka kaut kur plauktos mums   
ir kāda grāmata par Latviju.”

„Nedomāju,” atbild lēdija. Rū  pī-
 gi salocījusi servjeti, viņa to ieliek 
sidraba aplī. Paskatās ārā pa logu 
un nožāvājas.

„Vai vari lasīt angļu valodā?” 
jau   tā sērs.

„Varu. Lasu diezgan labi.”
To sēram nesaku, ja vienā rokā 

turu angļu grāmatu, tad otrā turu 
angļu-latviešu vārdnīcu. 

„Jādomā, ka Ernests arī skolā 
gā  jis?” Sēra balsī tagad saklausāms 
īgnums. 

„Jā, ilgāk par mani.”
„Te, lasiet avīzes!” Viltīgi smīnē -

dams, viņš rokās man iemet Fi- 
n an    cial Times.

Mācos pagatavot dažādus rau- 
š us. Piemērotus angļu garšai. Jaucu 
miltus, olu pulveri, sauso pienu, 
margarīnu. Mīklu spaidu, veltnē-
ju, piepildu, aizloku, piegriežu viļ-
ņainas malas. Rausim vidū iedēs-
tu valkanu mīklas rozi. Ar drebošu 
roku un sirdi atveŗu cepeškrāsns 
durtiņas. Vai cepums izdevies? Brī-
 numaini – rauši ēdami! Pat gar  šīgi!

Parasti kungi ēd pieticīgi. Rau -
ga iztikt ar valdības atļautām de  -
vām. Varbūt tāpēc, ka abi jau pa -
veci. Lēdija daudz runā par tievi-
nāšanos. Pie galda daudzreiz lasās 
kā cālis. 

Svētdienas pusdienās vienmēr 
vēršgaļas šķēles. Plānas kā zīd pa-
pīrs. Darbdienās atlikušā cepeš ga-
ļa. Papildināta ar saknēm un rauša 
piedevām. Launagā plānas maizes 
šķēles ar ievārījumu. Izņēmums ir 
svētdienas launags, kad ciemojas 
dēls ar ģimeni. Tad maizes šķēlēm 
jābūt vēl plānākām. Tāpat plānām 

MARTA LANDMANE 

jābūt gurķa un tomāta ripiņām. 
Gandrīz caurspīdīgām. 

Mums abiem ar vīru neiet vieg -
li. Maize svaiga, drupana. Nazis 
neass. Sakņu virtuvē pie sienas 
mo   derns trinamais. Nederīgs. Ve -
 cais paņēmiens labākais – vīrs 
na   zi uzasina uz akmens pakāpie-
na. Kad ēdiens sagatavots, sunim 
un bērniem piens uzsildīts, traus-
lie porcelāna trauki izvietoti uz 
balta galdauta apklātā galda, vīrs 
dimdina gongu. Trīsreiz. Ar to ne -
 pietiek. Ne, kad kungu mazmeita 
ciemojas... Ar skubu tiek atrautas 
virtuves durvis. 

Meitene parādās uz sliekšņa. 
Kā uz teātŗa skatuves. Galva at -
mesta. Raugās griestos. Degune-
lis uzrauts. Lūpas savilktas. Kā uz 
svilpošanu. „Sīdra, mēs esam sa -
ga tavojušies launagam!” Atvēzusi 
roku, viņa cēli norāda uz ēdamis-
 tabas pusi. Noplandās kuplā or -
gandija kleitiņa. Aizviļņojas sar-
ka nīgās matu cirtas. Pazib zilā 
taf ta lente. Durvis aizcērtas. Mei-
tene pazudusi. Jūtos, it kā acīs 
kāds būtu iešļācis aukstu ūdeni. 
Meitenei tikai septiņi gadi. Cik 
spuraina jau. Kalpotājiem lab-
dienas nepadod.  

„Kāpēc uztraucies par niekiem? 
Gan dzīve meiteni mācīs. Tāpat 
kā mācīja tevi. Nesaki, ka tev 
kļū  du nebija. Ir jau vēl tagad – 
viss pārāk ķeŗas pie sirds,” vīrs 
pazobojas. 

Lēdijas māsa atbraukusi ciemos. 
No cita kontinenta. Viņa ir kā at   -
vērts logs pavasarī. Pasaules brī-
vie vēji, svaigs gaiss, saules sil-
tums pēkšņi ieplūst krēslainā 
namā. Istabās, virtuvē, dārzā – vi      -
sur skan māsas veselīgie smiekli. 
Guļamistabu viņa izvēlējusies 
bē  niņos – tuvu mūsu mājoklim. 
Sacīja: „Neesmu vairs jaunā. Ja 
kas atgadās, esmu tuvāk paradī-
zes vārtiem. Un tad tā baložu (Turpinājums sekos)

Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
(Turpinājums no Nr. 43) dū  košana uz jumta un ozola ga -

lotnē – tā iet pie sirds. Jau no 
bēr nu dienām.”

Kārtoju māsas istabu. Viņa 
palīdz. „Vai tu nesi vāciete?” viņa 
vaicā skaļi un brīvi. Esmu pār-
steigta. Sēram un lēdijai nav ne  -
tīrāka vārda par vācieti. To ne -
drīkst skaļi pieminēt. Labāk ne -
pieminēt nemaz. 

„Neesmu vāciete. Esmu...”
„Nesaki, kas esi! Ļauj minēt!” 

Uz zemās loga palodzes apsēdu-
s ies, lēdijas māsa sāk minēt: ”Po -
 liete, ukrainiete? - Nē? – Vai esi 
no Baltijas valstīm?”- Smaidot ska-
tos viņā. ”Ciet klusu! Atcerē šos: 
igauniete? – lietuviete?- latviete.”

„Esmu latviete! Patiesi, esmu 
latviete!” Pirmoreiz kāds piemi-
nējis manu tautību bez priekšā 
sacīšanas. Silta sajūta man ska-
lojas pāri. Kā vasaras vilnis jūrā 
pie Dubultiem.

„Vai vīrs arī latvietis? – Nebiju 
satikusi latviešus. Prieks iepazī-
ties!” viņa saka, smaidīdama pa 
visu seju. „Man kaimiņos ienāca 
lietuvieši. Jauns pāris. Iepērk mā -
ju. Nelielu. Pagaidām viņiem pie -
tiek. Bērnu vēl nav.” Piecēlusies 
no loga palodzes, lēdijas māsa 
meklē rokassomiņu.

Iepērk māju? – Vai tā viņa tei -
ca, ka lietuvieši kaimiņos iepērk 
māju? – Kā ir, ja pieder māja? – 
Un, ja ir māja, tad varētu būt arī 
dārzs. Dārzs, kuŗā aug dilles un 
zied kliņģerītes... Bērni? – Jā, mā -
 jā iederētos arī bērni. Tā varētu 
būt meitene gaišām biželēm. 
Viņai varētu uzšūt tautastērpu...

 Istaba sakārtota. Salikusi veļas 
maisā savalkātos palagus un dvie  -
ļus, pagriežos uz durvīm. Lēdijas 
māsa pastiepj roku uz manu 
pusi. Kāpēc? – Lai arī kā man šī 
persona patīk, roku pretim ne -
sniegšu. Miesnieka sievai tomēr 
taisnība. Kungam sava vieta. Kal-

pam – sava. Neskatoties uz to,    
ka laiki mainījušies. Māsa neat-
lai žas. Saņem manu gar sāniem 
nolaisto roku, paceļ un – plaukstā 
ieliek naudas gabalu. Spīdošu, 
vēsu puskronu. Neziņā svārstu    
to no vienas delnas otrā. Nez vai 
grib, lai viņai ciemā kaut ko no -
pērku? 

„Labais Dievs! – Tu taču esi naī-
 va! Nepazīsti dzeŗamnaudu? – 
Ne     novērtē to zemu. Vienmēr pie -
ņem. Neesi iedomīga. Ir darbi, ku  -
ŗos dzeŗamnauda spēlē svarīgu 
lomu. Tā tikpat kā otra alga.” Lē -
 dijas māsa steidzīgi atstāja istabu. 

Dzeŗamnauda? – Man?- Stāvu 
plāna vidū un pirkstos grozu 
spo žo ripu. Pēkšņi man sajūta 
tāda, ka tā izdedzinās robu manā 
delnā. Zinu, tas aplami, bet jūtos 
pazemota, iznīcināta.

 Pelēka debess. Kalnus aizklāj 
pelēka dūmaka. Sabozušies, pe  -
lēki baloži dudina pažobelēs. Kur 
paslēpušās pelēkās vāveres? – 
Ozolu dobumi pielijuši. Jau trešo 
dienu līst. Joņiem smidzina. Jo -
ņiem gāž. Žēl smaržīgo lavendu-
lu un trauslo puķuzirnīšu. Jūras 
vējš ziedus nositis gar zemi. Spī-
tīgi turas rozes. Rozes – Anglijas 
nezāles. Sīkstas. Ne augsne tām 
par treknu, ne par vāju. Aug vi  -
sur. Pie iedomīgām celtnēm. Pie 
pazemīgiem nameļiem. Pilsētas 
parkos. Lauku ceļmalās. Pat pie 
kūts. Pirmie pumpuri atraisās 
maijā. Pēdējie ap Ziemassvēt-
kiem. Es tagad ienīstu rozes. Tā  -
pat kā ienīstu pelēkos, vienal-
dzīgos cilvēkus, kuŗiem neapnīk 
runāt par laiku. Atcerēties, kāds 
tas bijis aizvakar. Minēt, kāds tas 
varētu būt parīt. Izeju uz lieveņa. 
Smaga lietus pielijis rozes zieds, 
atbalstu meklēdams, piekļāvies 
kolonnai. Neviens mani neno vē-
ro. Ziedu aši norauju no kāta. 
Saplucinu smalkās driskās. Ie -

metu peļķē, kas sakrājusies lieve-
ņa priekšā... 

Vai sirds kļuva vieglāka?... 
Sērs no saimniecības pārlū - 

ko ša  nas pārrodas, izmircis līdz 
ādai. Izmircis arī suns,  kas saim-
nieku visur pavada. Abi lietus peļ  -
ķē sabristām kājām lāčo pa ēdam-
istabas gaišo grīdsegu. Sērs ielej 
vis kiju. Ripulis izokšķerē pagaldi 
un kaktus. Meklē ko ēdamu. Es 
saslauku dubļainās pēdas. Vīrs 
gaitenī, no grīdas pacēlis, šķiro 
sēra slapjās drēbes un apavus. 

Aizlija aprīlis. Aizlija maijs... 
Kas stāstīja pasaku par tveicī -
gām mēness naktīm? Par ievām 
ziedos, par lakstīgalām. Par sid ra-
bainu lietus gāzi, kuŗu spēji no -
maina silta saule. – Ziedi nopuri-
na mirdzošos pilienus. Zeme ga -
ro. Mirklī nožūst akmens. Un 
gā   jēja krekla piedurknes. Ir atkal 
vasara...

 Ienākas ogas.  Rītos dārznieks 
virtuvē ienes groziņus ar ērkšķ -
o gām, zemenēm un agrīnām ave  -
nēm. Vārām ievārījumus. Pati lē   -
dija, baltu priekšautu aizsējusi, 
grozās pa virtuvi. Šķirsta pavār -
grā matas. Pašūpo cukursīrupā 
mirkstošās ogas. Izkārto darbus. 
Mans pienākums – izplūkt ogām 
zaļos kātiņus un nolasīt pieli -
puš os gruzīšus.

Miesnieka sievai uzdevums at  -
bildīgs: ar gaŗu menti viņa maisa 
un laista kūsājošo ievārījumu 
sma  gā kapara katlā uz plīts. Lai 
plīstošie, lipīgie burbuļi neno plau-
cē, rokas notītas trauku dvieļiem. 

„Tev uzticēts bērna darbs,” viņa 
dzēlīgi saka, „es ogas šķiroju pirms 
trīsdesmit gadiem. – Muižas vir-
tuves slieksni pārkāpu divpads-
mitā dzimšanas dienā. Kopš tā 
laika vienmēr esmu palīdzējusi 
lēdijai Etelei pie ievārījuma”.        

Neesam ar Ievu Melgalvi (1981) 
konģeniāli (garā radniecīgi, lī  -
dzī gi). Esmu vairāk nekā divtik 
vecs, cik jaunā rakstniece. Vie  nī-
gie fan  tazijas žanra darbi, ar ku -
ŗiem bērnībā saskāros, bija brāļu 
Grimmu un tautas pasakas un 
Rū  dolfa Blaumaņa stāsts Velniņi. 
Rakstīt mācījos ar spalvaskātā ie -
 spraustu un ik pa brīdim tintes 
traukā iemērcamu tērauda spal-
vu. Bija jāvairās no tintes trai-

Dzīvajiem jāpiedod
Ieva Melgalve, Mirušie nepiedod, apgāds „Zvaigzne ABC”, 272 lpp.

piem, sauktiem par klekšiem, 
kam skolotāja mēdza apvilkt sar-
kanus rimbuļus. 

 Kāpēc tāda pašatklāsme? Lūk, 
tāpēc, ka rakstniece Ieva ir pavi-
sam cita laikmeta bērns un es  
vi  ņu nesaprotu. Droši vien jau 
kopš bērnības, tāpat kā mani 
maz bēr ni, viņa brīvajā laikā mi -
tusi multenīšu piekairinātā fan-
tazijas pasaulē, kur ar fizikas li -
kumiem un sabiedrisko kārtību 
nesaistītas burvestīgas izdarības 
sabiezinātās devās tiek piedāvā -
tas cita pēc citas. Viņa raksta laik-
metā un valstī, kur nesen demi-
sionējis izglītības ministrs runājis 
par netālas nākotnes skolām, kur 
iztikšot bez grāmatām un mācī-
šoties ar planšetdatoriem. 

Tā kā daiļliterārs, grāmatā la  -
sāms sacerējums principā vēl ar -
vien ir vērtīgāks domu un jūtu 
stimulants par elektronisku ap a rā-
tu lielākām vai mazākām virs  m ām 
un ekrāniņiem un tā kā jau ni rakst-
 nieki latviešiem ir vaja  dzīgi, mēģi-
nāšu par Ievas Melgal ves Miru  ša-
jiem izteikties ar la  bestību.

Kaut apgāds grāmatu īpaši ne  -
afišē kā jaunatnes romānu, tās 
īstenie adresāti mūsdienu tīņi 

vien būs. Darbības vide ir sirreā -
listiska: tā ir cilšu, karaļu, magu, 
burvju, zintnieku pasaule. Daž-
brīd šī vide ir maģiski skaista, bet 
visam romānam cauri vijas sajū -
ta par apdraudējumu no dabas un 
dzīvu būtņu roku darba. Drau dī-
gu teikumu, piemēram: „Ir pārāk 
vēls – tilts pāri upei nebūtu drošs, 
un arī mežs ir bīstams” (28. lpp.) - 
ir daudz. Nokaušanu, nāvju, var -
darbības ainu skaits drīzāk ir mē -
  rens, ne pārmērīgs. Vistas nokau-
šanas skats (189.) iznācis vēl pre-
tīgāks par asiņainu cilvēka galu: 
„Zobens pāršķēla Ronadas kak -
lu. Asins straume apšļakstīja man 
kājas.” (262.) 

Romāna galvenās varones vārds 
ir Vega. Jau pirmajā nodaļā viņa 
apzinās, ka viņai vai nu „jāsaplūst” 
ar savu dzīves vietu Sillu, vai jā -
aiziet no tās uz visiem laikiem. 
Laikam jau ikvienam cilvēkam 
dzī vē jāizšķiŗas būt vai nu kon-
formistam, vai nemierniekam. 
Ve   ga izvēlas smagāko - oponen-
tes ceļu, šai ceļā daudz piedzīvo, 
aug, mainās.

Labu laiku Vegas pavadonis ir 
dziednieks Dārs, tomēr beigās 
viņa paliek viena un pasludina: 

„Es nevienam nepiederu.” (266.) 
Savā ziņā romānu var uzskatīt 
par allegoriju, par jebkuŗa cilvēka 
trauksmainu dzīvi: mūža galā 
viņš nevienam citam vairs nepie-
der kā vien grāmatā nepiesauk-
tajam Dievam. 

 Grāmatas nosaukums Mirušie 
nepiedod kontekstā lasāms 208. 
lappusē: „Mirušie nevar palīdzēt. 
Viņi nevar saņemt piedošanu. 
Viņi nevar piedot.” Līdzīgas sen-
tences izbārstītas pa visu tekstu, 
piemēram: ”Likums ir augstāks 
par pavēli.” (58.) „Dzīve ir vien tu-
lība.” (223.) Ikviena no 28 noda-
ļām iesākas ar kādu moto, pie mē-
ram: „Draugs ir tikai aizbāznis 
caurumam sirdī,” - kas nosaukts 
par sakāmvārdu. Uz galvošanu 
mo    to ir pašas rakstnieces sa  gud-
roti un viņas uzdotie avoti neek-
sistē. Moto, kuŗu nolūks, bez šau-
bām, ir piešķirt stāstījumam lie-
lāku dziļumu, lasītāju drīzāk ap  -
grūtina, ja viņš censtos uziet mo -
 to kopību ar tālāko vēstījumu.

Jāuzteic autores izdomas ba -
gātība. Jābūt taču daudz grūtāk 
sadiegt kopā tik daudz vienīgi 
fan tazijā iespējamu notikumu 
nekā pakļauties patiesās dzīves 

li  kumībai un ierobežojumiem, 
iekļaujoties reālisma tradicijā, 
vie  nalga vai tas būtu psīcholo ģis-
kais reālisms, kaut vai sociā lis tis-
kais vai kāds cits. 

Katram rakstniekam jāiet savs 
izvēlētais ceļš, un, ja nu Ieva Mel-
galve izvēlējusies fantazijas žan-
ru, lai tik soļo pa to tālāk! Divus 
padomus gan gribētos dot. Pirm-
kārt, der padomāt par stāstīju - 
ma dinamiku. Lasītājam gribētos 
daž  brīd saspringt, tad atkal atslā-
bināties, tāpēc rakstniekam klā-
tos vienubrīd likt konfliktam ar -
vien vairāk samilzt un citbrīd to 
atrisināt. Melgalvei notikumi gūz-
mējas cits aiz cita stipri līdzenā 
plūsmā. Otrkārt, tēliem vajadzē-
tu piešķirt kādas rakstura īpašī-
bas, kas vienus lasītājam padara 
simpatiskus, bet otrus liek nīst, 
nicināt vai par tiem smieties. Mi -
 rušajos ne par vienu no darbo-
ņiem un viņu likteņiem lasītājam 
nepaliek ne silts, ne auksts.

Lai jaunajai rakstniecei labas 
sekmes nākotnē! Ja arī mirušie 
nepiedod, lai vismaz mums, dzī -
vajiem, rakstniekiem un rakstītā-
jiem, par mūsu nepilnībām tiktu 
piedots!

EDUARDS SILKALNS
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Kā tas gadījās, ka pirms 50 ga -
diem tev bija jāstājas Zviedrijas 
tiesas priekšā... par huliganismu?

Jau agrā jaunībā iesaistījos lat-
viešu trimdas sabiedriskā darbā. 
Pamatā visai šai darbībai bija mēr-
ķis un dzinējspēks saturēt kopā 
trimdā izkaisītos latviešus, uztu  -
rēt latviešu valodu nākamajā pa  -
audzē un izmantot katru izdevī bu 
atgādināt citu zemju polītiķiem 
un tautām, ka Latvija ir okupēta 
valsts un tās tauta cieš komūnistu 
brutālajā varā. Galamērķis bija 
brī va Latvija. 

Kad 1964. gada sākumā dabū-
jām zināt, ka Zviedrijas valdība ir 
uzaicinājusi Ņikitu Chruščovu 
par savu viesi, bijām sašutuši un 
sākām plānot, kā parādīt savu ne  -
patiku. Satikāmies maza grupa 
aktīvu darboņu - Imants Freima-
nis, Juris Reneslācis, Andrejs Strau  -
bergs (visi tagad aizsaulē), Jānis 
Brēdermanis un es. Bija skaidrs, 
ka ar polītiskām rezolūcijām šajā 
situācijā neko nepanāksim. Vienī-
gais atlika darīt kaut ko iespaidī -
gu, ar humoru. Bijām, piemēram, 
dzirdējuši, ka kādā sieviešu ko -
mū nistu kongresā  palaistas baltās 
pelītes. Radās ideja par sivēnu, kam 
varētu būt līdzība ar viesi. Kopā ar 
Jāni Brēdermani aizbraucām pie 
kāda lauksaimnieka un nopir -
kām sivēnu. Vienu nakti sivēns 
pavadīja salmos manā vannas is  -
tabā, un otrā dienā, 23.jūnijā, aiz -
vedām to automašīnā līdz ka  raļa 
pilij, kur izlaidām ārā uz ielas. 

Jūs abi ar  tavu nākamo vīru - 
Imantu – tolaik  bijāt jauni cil -
vēki... Vai nebija bail? 

Nē, no Chruščova noteikti ne. 
Vienīgi par to, ka akcija varētu ne -
 izdoties. Ar polītiskiem jokiem ir 
risks, ka tie var panākt pretēju 
reakciju. 

Brīdī, kad ar sivēnu piebrau - 
  cām pie Stokholmas pils, mēs tur 
bi  jām gandrīz vienīgie. Visi ziņkā-
rīgie, kā arī policija stāvēja pāris 
simtu metru tālāk, kur pie valdī-
bas mājas gaidīja ierodamies auto 
karavānu ar Chruščovu. Mūs tur 
gaidīja Jānis Brēdermanis, kas ar 
savu filmu kameru sekoja sivēna 

Kā latviešu „huligani“ pasaulei par Latviju vēstīja
Sabiedriskā darbiniece Vija Freimane intervijā Ligitai Kovtunai

liktenim. Mēs varējām nepama-
nīti aizbraukt. Sanāca deviņas bil-
des, kuŗas es vēlāk aiznesu uz 
Stokholmas lielāko rīta avīzi. Viņi 
tās nākamajas dienās izplatīja vi -
sai Zviedrijas  un arī ārzemju pre-
sei. Bijām panākuši, ko gribējām.

Kā beidzās šis notikums ar 
sivēnu jums un kā – sivēnam, un 
kādas mācības no tā guvāt?

Piecus mēnešus vēlāk pēkšni sa -
 ņēmu uzaicinājumu uz tiesu. Kāds 
bija mani iesūdzējis par sīko huli-
ganismu. Prokurātūras darbinieki 
šādai viņu uztverē sīkai lietai bija 

pielikuši negaidīti lielas pūles, lai 
sameklētu, kas sivēnu ir pircis. 
Mums līdz ar to  tika izdarīts liels 
pakalpojums, tiesas pūliņi pa nā ca, 
ka vēlreiz tika  pievērsta uz ma nība 
mūsu protestam un tas guva vēl 
lielāku ievērību. Jau pirms tiesas 
datuma man sāka zvanīt zvied  ru 
žurnālisti, publicēja intervijas un 
fotografijas. Pēc tiesas saņēmu ap -
 sveikuma vēstules no dažādām 
or    ganizācijām (pat no Čikāgas) un 
privātpersonām, bet bija arī draudu 
vēstules, cilvēki  zvanīja pa tāl   runi. 

4. decembrī ierados tiesas namā 
kopā ar advokātu. Ārpusē bija sa  -
nācis liels pulks  fotografu. Kāpjot  
augšā pa kāpnēm, jutos kā ievē-
rojama persona! Tiesā mani gai-
dīja latvieši, igauņi, zviedri - at -
bals tītāji. Prokurors argumentēja 
ar lopu mocīšanu un satiksmes 
traucēšanu. Beigās man bija tie sī-
bas pašai izskaidrot savu nolūku. 
Nevaru šeit  visu tekstu atstāstīt, 
bet īsumā - teicu, ka esmu uzau-
gusi Zviedrijā un iemācījusies ie  -
nīst visus diktātoriskus režīmus 
un tāpēc jūtos pazemota, ka neat-
karīgajai Zviedrijai par viesi ir jā  -
uzņem pasaules lielākās diktātū-
ras pārstāvis. Arī ka mums, baltie-
šiem, ir grūti tikt pie vārda, lai 
pie prasītu savas tiesības, jo bieži 
pasaule vēlas aizmirst Baltijas vals-
 tu likteni. „Es noraidu apsūdzību 
un apgalvoju, ka manai rīcībai bija 
tikai polītiski iemesli, ko man, 
Zviedrijas pilsonei, ir tiesības brīvi 
paust.“ 

Sods bija 50 kronas (Ls 3,80), ko 
samaksāja igauņu pārstāvība - ko -
pā ar rožu klēpi man.

Tava sabiedriskā darbība ilgus 
gadus veltīta „latviešu lietai“. Tavs Zviedru sivēns Vijas vannasistabā

Saposts ”par godu” Chruščovam, sivēns palaists Stokholmas ielā

”Mans lielākais personiskais gan darījums ir tas,      
ka mani bērni, kas dzimuši un bērnību pavadījuši 
Zviedrijā, dzīvojuši dažādās pasaules valstīs, ir iz   -
au guši par latviešiem un vienmēr jutušies latvieši.”

Zviedru policistiem diezgan neparasts pienākums

vieši jūtas spiesti atstāt Latviju, jo 
neredz iespēju nodrošināt ģime-
nei normālu dzīvi. Latvijas valdī -
ba šodien piedāvā atbalstu ārze-
mēs nonākušajiem latviešiem, 
pie mēram,  skolām, kultūrai. Tas 
izskatās tā, it kā gribētu palīdzēt, 
lai viņi paliktu ārpus Latvijas.

Lielu sarūgtinājumu jūtu, kad 
dzirdu Rīgā visapkārt krievu valo-
du un redzu citas okupācijas sekas.

Tavs vēlējums Latvijai 95. 
gads kārtā?

Novēlu Latvijai ievēlēt valdību, 
kuŗai pirmā vietā būtu tautas lab-
klājība, kuŗa spētu novērst so   ciālo 
nevienlīdzību, izbeigt korupciju, 
citiem vārdiem sakot, radīt iedzī v o-
tājiem apstākļus, kas ļauj veidot 
tādu dzīvi, lai latvieši vēlē tos pār-
celties uz Latviju, nevis to atstāt.

lielākais gandarījums?
Vispirms, ka Latvija pēc 50 gadu 

okupācijas kļuva brīva. 
Mans lielākais personiskais gan-

darījums ir tas, ka mani bērni, kas  
dzimuši un bērnību pavadījuši 
Zviedrijā un vēlāk dzīvojuši dažā-
dās pasaules valstīs, ir izauguši   
par latviešiem un vienmēr jutu- 
šies  latvieši. Mazbērni vēl ir mazi, 
bet viņu vienīgā pirmā valoda ir 
latviešu valoda. Nevaru iedomā-
ties ar savu ģimeni runāt kādā citā 
valodā. Mūsu sabiedriskā un po -
lītiskā darbā ieliktās pūles nav bi -
jušas veltīgas.

Vai ir kaut kas tāds, kas tevi 
sa   rūgtina, vērojot, kas notiek ar 
latviešu sabiedrību Tēvzemē un 
mītnes zemēs?

Sarūgtina tas, ka  tik daudzi lat-

Vija Freimane
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Autoosta – „Rīgas vārti”, „Lat  -
vi jas seja”, „Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas vizītkarte”...  Šie ro  -
man tiskie apzīmējumi ir pavi-
sam reāli un uzliek pienākumus, 
ja viesus savā pilsētā vēlamies sa -
 gaidīt kā kārtīgi un viesmīlīgi 
saim  nieki un ja mums rūp, lai 
ceļi nieka pirmais iespaids par 
mūsu zemi būtu tīkams.

Nākamgad apritēs 80 gadi, kopš 
Rīgā ir autoosta, bet Rīgas Starp-
tautiskā autoosta svinēs 50 gadu 
jubileju - un svinēs kā eiropiska, 
mūsdienīga daudzfunkciju ie -
stā de. Arī vizuāli pievilcīga, ar 
di  z ainētām mājīgām iekštelpām 
un sakoptu apkārtni. Varbūt sa -
va loma ir arī tam, ka autoostas 
saim niece, Akciju sabiedrības Rī -
gas Starptautiskā autoosta val  des 
priekšsēde ir sieviete, inženieŗ  -
zi nātņu doktore Vaira Gromule. 
Vi   ņas darbs novērtēts arī ar 
starp   tautisku atzinību – 2012. ga  -
dā Vaira saņēmusi International 
Road Transport Union (IRU) god -
algu kā autopārvadājumu noza-
res augstākā līmeņa vadītāja.

V. Gromule: „Mobilitāte ir vie-
na no mūslaiku raksturīgām ie  -
zīmēm - gan ērtība, gan nepiecie-
šamība. Autoostas kā pasažieŗu 
koncentrēšanas vietas, lai ērtāk 
varētu organizēt autobusu satiks-
mi, ir ierastas, tomēr vēsturiski 
sa  mērā jauna parādība. Rīgā au  -
toosta parādās 1934.-1935. gadā 
tepat centrā – dzelzceļa valnim 
otrā pusē, 13. janvāŗa ielā.

Šodien pasažieŗu apkalpošana 
autoostā vairs nav tikai darbs pie -
turvietā, bet gan daudz plašāks 
pakalpojumu klāsts: informā ci ja, 
biļešu iegāde un servisa pa   kal-
pojumi, pasažieŗu tiesību no  dro-
 šināšana utt. 

Īpaši strauji attīstoties infor-
mā cijas technoloģijām, autoosta 
ir ne tikai speciālizēta būve au  to-
 busu apkalpošanai, bet kļūst arī 
par pasažieŗu informācijas cen- 
t ru ceļojumu plānošanai. Turk lāt 
lielai daļai pakalpojumu var pie -
kļūt attālināti, izmantojot tīmekli.

Šodien uzņēmumā attīstīto IT 
sistēmu Baltic Lines lieto visā 
Lat   vijā, un Rīgas autoosta ir no   zī-
mīga valsts un visas Baltijas au   -
toosta, kuŗas darbības pieredze ir 
atzīta starptautiski. Šodienas iz  -
aicinājums – kā pārbūvēt pašrei-
zējo  ēku un laukumu, lai lielie, 
ērtie, modernie satiksmes auto-
busi varētu turpmāk apkalpot 
pasažieŗus atbilstoši mūsdienu 
standartiem Rīgas vēsturiskā 
centrā.”

 Oficiālie dati vēstī, ka no Rīgas 
autoostas Eiropas ceļos dodas   
un  tajā atgriežas pasažieŗi no 18 
pārvadātājuzņēmumiem 15 val-
s tīs, – braucienu ģeografija pār-
klāj vai visu Eiropu un iesnie -
dzas kaimiņzemēs Krievijā, Uk -
rainā, Baltkrievijā.

 Rīgas Starptautiskā autoosta  
ir arī Eiropas asociācijas – APC 
jeb Association of Paneuropean 
Coach Terminals pilntiesīga lo  -
cekle. Jāpiebilst, ka par padom-
nieku šai asociācijā strādā mūsu 
tautietis Vācijā Andris Mamis. 
Bet, kā viss sācies, atceras taga dē-
jās autoostas architekts Georgs 
Mincs.

„...Atceros, 60. gadu sākumā 
pro jektēšanas institūta galvenā 
inženieŗa vietnieks Bulgakovs ie -

Rīgā, kur satiekas Eiropas lielceļi

aicināja mani savā mazajā kabi-
netā un teica: „Aizej uz kanāļa 
malu pretim Centrāltirgum, ap  -
skati šo territoriju. Mums tur jā  -
izbūvē autoosta! ” Saņēmis uz -
devumu, gāju uz kanāļa malu ie   -
pretim dzelzceļa uzbērumam, 
kur jau apmēram 100 gadu  dzelz-
ceļa sliedes ved pāri Daugavas 
tiltam virzienā uz rietumiem. 
Uzbērums – ar zāli apaugusi no -
 gāzīte, kas aizved pie tirgus at -
kritumu piegružotā kanāļa, t.s. 
„Kārļa baseina”. Pirmā mana 
doma bija: „Kur gan šeit var pie-
braukt un vispār kursēt autobu-
si?” Šis pagalam vecais dzelzce -  
ļa uzbērums bija man labi pazīs-
tams kopš bērna kājas. Puikas 
gados spēlējām futbolu šaurajā 
ieplakā, kas veidojās no tolaik platā 
zemes uzbēruma, kuŗš savukārt 
iesliecās starp diviem Daugavas 
tiltiem. Šo ieplaku saucām par 
di   bengrāvi. Tagad mūsu diben-
grāvja sen vairs nav, taču jau to -
laik bija skaidrs, ka dzelzceļa slie-
des uz zemes uzbēruma nekur 
nobīdīt nevarēs... Tāpat kā man 
jau tad bija skaidrs arī tas, ka ar 
visvareno dzelzceļa saimnieku 
ģenerālpulkvedi biedru Krasno -
bajevu īsti nav ko runāt... Vienīgā 
iespēja atrast nepieciešamos 
apmēram 40 metrus platuma au -
tobusu manevrēšanai – „kāpt”  
kanālim virsū, - proti, bija jāpa-
plašina 10-12 metri virs kanāļa, 
lietojot pāļu režģojumu. Pēc tam 
studēju literātūru par transporta 
būvēm mūsu un ārzemju archi -
tektūras un inženieŗzinātņu žur-
nālos. Meklējumi vainagojās  pa -
nākumiem: es atradu viena vir-
ziena risinājuma stacijas schē mu!

 Tai laikā Romā tika celta jau -
na dzelzceļa centrālā stacija Sta-
dio ne Termini di Roma. To pro-
jek  tēja pazīstams architekts Pjērs 
Luidži Nervi. Romas dzelzceļa 
sta cijas pasažieŗu un vilcienu kus-
tība tika iekārtota tā, lai abas 
kustību plūsmas neatkarīgi un 
brīvi satiktos, nekur nekrusto-
joties. Rīgā mums izdevās šo 
kus  tības schēmu paturēt pilnīgi: 
no vienas puses, pašā pilsētas 
cent rā pasažieŗu – prombrau cē ju 
ceļš, secīgi un brīvi organi zēts 
iekāpšanai autobusos. Tajā pašā 
laikā autobusi, kas pienāk auto-
ostā, netraucēti un nemitīgi pēc 
saraksta nonāk sava ceļa galā. 

Tur atbraucēji, izkāpuši no auto-
busiem, pa visīsāko ceļu atstāj 
au  toostu un netraucēti iekļaujas 
pilsētas transporta tīklā. 

 Turklāt bija problēma lielajiem 
ungāru Ikarus autobusiem „ie  -
gro zīties” ierobežotā laukumā. 
To atrisinājām šādi: uz asfalta lau-
 kuma ar krītu sazīmēju dabiskos 
izmēros platformas iekāpšanai 
autobusos, autobusu ceļa līknes 

Rīgas autoostā iegriezās LIGITA KOVTUNA

Vaira Gromule

atzīmēju ar tukšām pudelēm,     
un sākām braukāt. Man bija trīs 
autobusi, kuŗi braukāja un „gro-
zījās”, es pārliku pudeles un zī  -
mēju uz asfalta, līdz beidzot 
šofeŗi teica: „Jā, mēs varam iz -
braukt!”

Interesants ir stāsts par noju-
mēm, kas toreiz bija pasaulē vie-
nīgais šāda veida konstrukcijas 
paraugs: tās  noskatītas kādā žur-
nālā no Meksikas, ar visu „elas-
tīgā betona” recepti. 

Pastāstījis šo savu ieceri pro-
jektēšanas institūta vadībai, ie -
guvu galīga  neprāša slavu. Tomēr 
mana spītība bija lielāka, un 
Siguldas dzelzsbetona rūpnīcā 
veicāmm eksperimentu un iz  ga-
tavojām vienu šādu elementu:   
11 metrus gaŗu, 2,5 metrus platu 
un 2,5 cm biezu „elastīgo”, ieka-
rināmo (!) dzelzsbetona plāksni. 
Tās izliece veidojās 1,5 m uz 11 
metru gaŗumu! Plāksnes „atklā-
šanā”  uzaicinājām institūta ko -
misiju, un galu galā tika saņemts 
saskaņojums. 

Pagāja apmēram divi gadi 
grūta darba, līdz sāka iezīmēties 
projekta aprises un pareizā schē-
ma – mazliet „jāpabīda” uzbēru ms 
un nedaudz „jāielien” ūdenī – tā -
dējādi veidojās minimālais lau-
kums. Galvenais, lai cilvēki varē-
tu brīvi pārvietoties, - sešas pla-
š as ieejas, durvis vaļā, biļešu kases 

viegli pieejamas un uzgaidāmā 
zāle ar lielu stiklojumu, kur 
pasažieŗi pirms braukšanas var 
palūkoties uz autobusu kustību! 

Apbraukājis daudzas valstis 
Eiropā, varu teikt, ka Rīgas au -
toosta ir ļoti rets gadījums, kad 
visas autobusu satiksmes plūs-
mas sanāk kopā vienā vietā – 
centrā, un šī schēma ir jāpatur 
tīra.

Un rīdziniekiem gods un sla va!”

  Rakstniece Monika Zīle sa  vu-
laik teikusi: „Kaut gan tagad cau-
ri siliem un ārēm lielāko ties 
braucu citos spēkratos, starp  -   
pil sētu autobusu tuvumā kāds 
punkts manā saules pinumā 
vien mēr notrīs...” Bet mākslinieks 
Jānis Anmanis, atgriežoties Rī -
gā pēc tāla ceļa, emocionālā pa -
cilātībā uzrakstījis dzejoli:

Ak, autoosta, mana sapņu sala,
Kas pašā Rīgas sirdī mīt,
Un ceļi – tā kā spoži saules stari
Pār Latviju kā zelta stīgas slīd!
Kad atgriežos no brīnumze -
mēm tālām,
Man sirdi ielīst mājīgs miers -
Mans sapņu autobuss 
Tik liegs!
Ak, autoosta, mana sapņu sala,
Es laimīgs atgriežos,
Kāds prieks!

Sk. www.autoosta.lv

Rīgas autoosta 1961. gadā... // FOTO: N. Sudrabiņš

... un šodien 

Architekts Georgs Mincs 
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Sastādījusi DAIGA KALNA (ASV)

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 43) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Deglavs. 5. Pēr-
kons. 10. Brien. 11. Erots. 12. 
Rieva. 13. Irst. 14. Amerika. 15. 
Java. 18. Ainaži. 20. Valdis. 22. 
Tronis. 23. Barons. 24. Spalva. 
26. Skrots. 30. Rīve. 32. Baidens. 
33. Moto. 37. Nulle.  38. Izeja. 39. 
Braki. 40. Emocija. 41. Alabama. 

Stateniski. 1. Dublina. 2. Gliks. 
3. Anna. 4. Saeima. 5. Pasaka. 6. 
Rūra. 7. Ozera. 8. Svabads. 9. 
Modris. 16. Dženova. 17. Pab-
riks. 19. Norma. 21. Dingo. 24. 
Strunke. 25. Bedres. 27. Skotija. 
28. Marija. 29. Ankara. 31. Volvo. 
34. Obama. 35. Veči. 36. Abba.

Līmeniski.  1. Neizveicīgs, tū   ļīgs. 
5. Rakstveida reģistrs. 9. Dona;  
rieciens. 10. Gaŗa replika. 11. Vil -
tīga rīcība kāda mērķa sa   sniegša-
nai. 12. Aiztikt kaut ko pie  duŗo -
ties. 14. Sievietes vārds (apr.). 15. 
Vieplis. 19. Darināt rok  darbu, ar 
īpašu adatu veidojot cilpas. 20. 

Vieta Latvijā, kur dzimis Rainis. 21. 
Aizdot; aizņem ties (novec.). 23. Iz  -
kopt, pilnvei  dot. 25. Ciemoties. 27. 
Izbūvēts sacīkšu ceļš. 28. Pērses 
pieteka. 32. Savienība uz līgum tie-
sību  pa  mata. 33. Apģērba gabals. 
34. Vā  cu teologs, luterāņu ticības 
mācības pamatlicējs. 35. Pārāk ātri 

izdarīt. 36. Acu pievēršanās (kam). 
Stateniski. 1. Neteikt, neiz-

paust. 2. Siltzemju oga. 3. Vei-
dojums āķa formā. 4. Kļūt stin-
gam. 5. Sažūt; kļūt cietam. 6. Ar    -
mijas apakšvienības. 7. State nis -
ki. 8. Noziedznieks, kas (kādu) 
nogalinājis. 13. Tāds, kam ir ro -
bi. 16. Pilsēta Jēkabpils rajonā. 
17. Aiviekstes pieteka. 18. Sie  -
vie tes vārds (jūl.). 21. Diennakts 
da  ļa.  22. Nepārtraukt (darbību). 
23. Kādu lapukoku mežs. 24. 
Juridisks. 26. Gadalaiks. 29. Sav-
vaļas oga. 30. Veikls, žigls. 31. 
Ro  kas daļa. 

Saules akmens. Krāšņa un ve  -
selīga rota, Latvijas dārgakmens, 
kas īpašus komentārus neprasa. 
Nesen Rīgā, Pārdaugavā, atvēr  ta-
jai senioru rezidencei dots no -
sau kums “Dzintara melodija”. 
Skaisti. Simboliski. Un arī cerīgi.  

Šomēnes aprit tieši pusgads, 
kopš Jaunpils ielā 20 durvis vē ra 
pēc Francijas aprūpes mode ļa ie  -
kārtotā senioru rezidence. Jaun-
būvētā skaistā četrstāvu mā  ja uz -
celta ar franču investoru palīdzī-
bu un no Citadeles bankas līdzfi -
nancējumu. Kā sav da bīga reziden -
ces vizītkarte ienā cē ju vestibilā  
sagaida dzintara koks. No 30 000 
dzintara gabali ņiem izveidoto ko -
 ku rezidences atklā šanā uzdāvi-
nājis valdes lo  ceklis no Francijas. 

„Dzintara melodijā” ir plaši 
gai teņi un lifti. Kopumā pare-
dzē tas vietas 202 senioriem, no 
tām pašlaik ir aizņemtas gan- 
drīz astoņdesmit. Pagaidām aiz-
ņemti ir vēl tikai trīs stāvi. Arī 
rindas nav. Taču mārketinga di -

Ar dzintaru plaukstā un sirdī

rektore Natālija Baškirova ir pār-
liecināta, ka nākamgad jau no -
teikti būs rinda. Jo „Dzintara 
me   lodija” īsā laikā izraisījusi in  -
teresi. Pašlaik iedzīvotāji ir lie-
lākoties no Latvijas. Taču arvien 
ierodas arī no citām valstīm. 
Klientu apkalpošanas speciāliste 
Linda Veržbicka atceras, kā sep-
tembŗa beigās sagaidījuši no 
Amerikas atlidojam Viju un Val-
di Ivansonus. Tagad viņi jau ie  -
jutušies rezidencē un novērtējuši 
tās priekšrocības. Abi atzinīgi iz -
  sakās par visām ērtībām, kas 
atgādinot čertrzvaigžņu viesnī-
cu. Ne visi noslēdzot līgumu par 
ilgtermiņa uzturēšanos, citi sa -
vu kārt pagarinot līgumu ilgā - 
kam laikam. Rezidencē cilvēki 
mē    dzot uzturēties arī tikai vie -
nu vai di vas dienas – lai brīdi  
   būtu vien  atnē un nedaudz at  pūs-
tos no ģi  menes. Ilgāk šeit dzīvo-
jušie jau paguvuši izveidot do  -
mu biedru grupiņas, kas ēdien-
rei zēs sēž pie viena galda. Maltī-

tes tiek pasnieg tas četras reizes 
dienā, un ēdien karte  ir daudz-
pu sīga un veselīga. Rezidences 
iemītnieki, kam pa   šiem grūti 
pār  vietoties, uz ēdam zāli tiek 
ves ti ratiņkrēslā.  Maltīti var ie -
turēt savā istabā. 

Atsevišķa nodaļa rezidencē  
pa       redzēta senioriem ar Alcchei-
mera slimību. Tur vannas istabās 
nav spoguļu, gultas ir ar papild-
ierīcēm un logi ierīkoti tā, lai ie -
mītnieki paši tos nevarētu at  vērt. 

Par gaŗlaicību „Dzintara melo-
dijā” neviens nesūdzas. Jo allaž 
no  tiek dažādas rosības. Var strā -
dāt rokdarbus, spēlēt šachu, lasīt 
grāmatas un laikrakstus. Iemīt nie-
kiem tiek organizētas ekskur sijas. 
Turklāt rēgulāri ierodas vie si, kas 
sniedz koncertus. Un, protams, pa -
  tīkamus brīžus sa   gā dā kanistera  -

ARMĪDA PRIEDĪTE

Kuldīgas Mākslas namā 13. novembrī atklāja izstādi „Četras 
sva rīgākās Latviešu trimdas polītiskās akcijas ārzemēs padomju 
okupācijas laikā”. Izstāde par polītiskajām akcijām latviešu mītnes 
zemēs pēc Otrā pasaules kaŗa: par pirmo Pasaules latviešu jaunatnes 
kongresu Berlīnē 1968. gadā, Polītisko akciju pret Austrālijas val dī-
bas 1974. gada lēmumu atzīt par likumīgu  Baltijas valstu ie   kļau   šanu 
PSRS, Latviešu trimdas akciju saistībā ar EDSA  (1972-1985) un Bal-
ti jas Brīvības un miera kuģi 1985. gadā. 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā 14. oktobrī 
atklāja kinorežisora, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieŗa, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda locekļa Jāņa Streiča gleznu izstādi „Līdz 
rudenim vēl tālu”. Izstādītās 25 ainavas ir veltītas autora sirdij tuvām 
vietām – Preiļiem, Rēzeknes un Jēkabpils ielām, lauku mājai Lietu -
vā. Gleznas ir košas, spilgtas, gaismas un pozitīvisma piestarotas.

Latgali apceļo fonda Ziedot.lv labdarības akcijas „Eņģeļi pār 
Lat  viju” ekspresis. 10. novembrī ekspresis piestāja Rēzeknē, 16. no -
vembrī Jēkabpilī,  pēc tam citās pilsētās, lai atbalstītu četras Latgales 
ģimenes, kuŗu bērnu ārstēšana nav iekļauta valsts samaksātos me -
dicīnas pakalpojumos.

Rēzeknes labdarības fonds „Radīšana”  līdz 22. decembrim rīko 
labdarības akciju „Brīnumi Ziemsvētkos”. Iedzīvotāji aicināti ziedot 
mazlietotus apģērbus, sadzīves techniku un citas mantas vai naudu 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem un vientuļiem cilvēkiem.

Daugavpilī otro reizi notika Apaļais galds. kuŗā piedalījās radiā-
cijas un kodolenerģētikas speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Balt -
krievijas. Tika apspriesta Latgales reģiona attīstība triju - Visaginas, 
Ostrovecas un Kaļiņingradas atomelektrostaciju (AES) tuvumā. 
Ostrovecas AES Baltkrievijā pirmajam enerģētiskajam blokam jā -
būt nodotam lietošanā 2016. gadā, otrajam – 2018. gadā. AES atro-
das 140 km attālumā no Daugavpils, bet pilsētas un Latgales ie  dzī-
votājiem par to gandrīz nekas nav zināms.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicina tautas lie-
tiskās mākslas meistarus, stāstniekus, teicējus, mūzikantus un ik -
vienu, kam rūp tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana un tālāk 
nodošana, pieteikt savu  līdzdalību projektā „Satiec savu meistaru!”, 
kas Latvijā norisināsies no 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim. Tas ir 2009. 
gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas notiek 
arī Francijā, Spānijā, Italijā, Beļģijā un citur. 

Stendē 14. novembrī apritēja 22 gadi, kopš izdots Latvijas Re  -
publikas Augstākās Padomes dekrēts par pilsētas statusa piešķir-
šanu. Svinības par godu šim nozīmīgajam notikumam šogad papil-
dināja jaunā pilsētas karoga iesvētības un svinīga pacelšana mastā. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA 

pija - rēgulāras no  darbes ar suņiem..
„Dzintara melodijā” patiešām 

tiek sagādāta cieņas pilna aprū -
pe un komforts. Uzturēšanās šajā 
senioru rezidencē var būt pastā-
vīga, īslaicīga vai tikai diena vai 
dažas dienas.

Ja kādam radusies interese par 
īslaicīgu vai ilgstošu uzturē šanos 
rezidencē „Dzintara melodija”, 
var piezvanīt pa bezmaksas tāl-
runi 80008008.  Interesentus no 
citām valstīm lūdz zvanīt pa tā l-
runi  67791634.
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Ievadam 
Kad pēckaŗa gados (1946 – 

1950) no boļševiku varas izbē-
gu šie ļaudis mitinājās bēgļu – tā 
saukto DP – nometnēs Vācijā un 
Austrijā, visus nodarbināja jau  -
tā   jums: ko nu? Vācija un Austrija 
bija izpostītas un pieblīvētas ar 
bēgļiem no malu malām, un tos 
baroja un ietērpa starptautiskā 
palīdzība, kas nāca caur nesen 
(1945. gada aprīlī) dibināto Ap  -
vienoto Nāciju Organizāciju un 
tās īpaši šai vajadzībai izveidoto 
aģentūru – UNRRA (United Na -
 tions Relief and Rehabilitation 
Or  ganization ). Palīdzība nāca arī 
ar paciņām,  ko par saziedotiem 
līdzekļiem sūtīja privātas orga-
ni  zācijas. Vienam otram bija arī 
radi ārzemēs – kopš pirmskaŗa 
laikiem. 

Arī pārējā Eiropa bija smagi 
cietusi un nonākusi grūtos saim-
  nieciskos apstākļos. Tāpēc vairā-
kums bēgļu savas cerības lika uz 
aizjūras zemēm.

Liela loma bija arī nedrošības 
sajūtai, kas bija radusies kaŗa ap -
 stākļos un bēgļu gaitās. Nedau-
dzi naīvi cerēja, ka Rietumu Sa -
biedrotie uzsāks kaŗu pret Pa -
domju Savienību un tas pavērs 
iespēju atgriezties atbrīvotā Lat-
vijā. Bet katram, kuŗš skatījās ar 
atvērtām acīm, bija jānāk pie 
glu ži pretēja secinājuma: Rietu-
mu Sabiedrotie un Padomju Sa  -
vienība ne tikai savā starpā da -
līja territoriju, bet arī cilvēkus. 
Ar savām bērna acīm biju re   dzē-
 jis, kā angļu zaldāti gūsta Vla-
sova armijas krievu zaldātus un 
tos dzen lopu vagonos deportē-
šanai uz Padomju Savienību. Ti -
kai pāris dienu iepriekš ar šo 
krievu zaldātu palīdzību mēs – 
mana māte, māsa un es – bijām 
paspējuši aizmukt no Padomju 
armijas, jo viņi nakts vidū mūs 
laipni uzņēma savā ešelonā.

Kad mēs no šīs otrās bēgšanas 
atgriezāmies Grācā (tā bija vie -
na no retajām pilsētām, ko Pa  -
domju armija pēc okupācijas at  -
deva angļiem), manai mātei ne   de-
 va atļauju atsākt zobārstes dar  bu 
jo viņa, lūk, bija strādājusi nacistu 
laikā. Grūti saprast, kāds sa  kars 
zobiem ar nacistiem, bet tā bija.

Mātei caur pazīšanos laimējās 
dabūt zobārstes vietu amerikā -
ņu armijas ietvarā, tāpēc 1946. 
gada pavasarī mēs pārcēlāmies 
uz amerikāņu zonu un ierakstī-
jāmies Glāzenbachas DP nomet-
nē netālu no Zalcburgas. 

Kaut dzīves apstākļi drusku 
uzlabojās, nedrošības sajūta tur-
pi nājās. Mana māte, zaudējusi 
vī  ru un dzimteni boļševiku va -
rai, bija pesimistiski noskaņota. 
Viņa mēdza teikt: “Tu redzēsi, ko - 
mūnisti pārņems visu Eiro pu!” 
Un mūsu “Sabiedrotie” daudz 
nedarīja, lai šo nedrošības sajūtu 
dzēstu. Padomju aģentiem bija 
brīva pielaide pie visiem bēg-
ļiem, lai tos vervētu uz atgrie ša-
nos, – vai tas nebeigsies tāpat kā 
ar Vlasova kaŗavīriem? Nometnē 
kārtēji notika screeningi (“sijāša-
na” jeb “ķemmēšana”), kuŗos ko   -
misija ar pārstāvjiem no visām 
četrām okupācijas varām iztau-
jāja bēgļus un starp tiem mek-
lēja nacistus (krievi – “fašistus”). 

LATVIEŠI VENEZUELĀ*PĒTERIS 
BOLŠAITIS

Vai fakts, ka mātes šefs Grācā 
bija bijis NS partijas biedrs, un 
tas, ka viņa varbūt aizplombē -
jusi viena otra nacista zobu, va  -
rētu būt kompromitējoši? N e-
ziņa. Nedrošība.

Kāpēc Venezuela?
Mātei bija labs darba piedāvā -

jums turpat Austrijā – Insbrukā, 
bet negantā nedrošības sajūta 
mūs dzina projām no Eiropas. 
Sākās meklēšana. Pirmie piedā-
vājumi bija eksotiski: no Etiopi-
jas (toreiz vēl Abesīnijas) – kļūt 
par Haile Selasī galma zobārsti; 
otra no Marokas – būt zobārstei 
sultāna haremam. Citi bija patī-
kami, bet profesionāli neintere-
santi. Tēva māsa, kas jau divdes-
mitajos gados bija apprecējusi 
angli un dzīvoja Londonā, ai -
cināja turp un piedāvāja mātei 
dažādi palīdzēt, bet tas nebija 
viņas garā. Savas zināšanas un 
profesija bija vienīgais, ko viņa 
boļševikiem nebija zaudējusi, un 
tam bija jābūt atjau notās dzīves 
pamatam. Mans tēvocis Juris 
Grīnbergs, ar kuŗa ģimeni mēs 
kopā bijām aizbraukuši no Lat-
vijas, līdzīgā situācijā devās uz 
Edinburgu pie savas sievas ra -
diem. Ieguvis diplomus juris pru -
dencē un tautsaimniecībā un 
enciklopēdiskas zināšanas (bija 
bijis viens no Latviešu Konver-
sācijas vārdnīcas redaktoriem), 
viņš Skotijā tomēr strādāja par 
slimnīcas apkopēju. Anglija un 
Beļģija meklēja ogļračus, Kana-
da mežstrādniekus, uz Brazīliju 
tiecās tie, kam bija radi baptis-
tos, bet Amerika ņēma katru 
(pārbaudītu) veselīgu personu, 
par kuŗu kāds ASV pilsonis uz   -
ņēmās atbildību (“sponsorēja”), – 
sava veida dzimtbūšana, kas vie-
nu otru imigrantu uz laiku pa -
darīja par balto vergu.

Reiz māte, mājās pārnākusi, 
māsu un mani pārsteidza ar pa -
ziņojumu: “Mēs dosimies uz Ve -
nezuelu!” Kas noticis? Tīri ne -

jau ši māte bija pavadījusi savu 
draudzeni, kuŗai bijušas kādas 
darīšanas Venezuelas konsulātā. 
Tur, viņa bija iepazinusies ar 
pašu konsulu, kuŗš, rīkojoties 
pēc Venezuelā ierastas paražas, 
viņai piedāvājis kafiju un iztau-
jājis par piedzīvoto un nākotnes 
plāniem. Dzirdējis, ka mātes sine 
qua non prasība ir iespēja strā-
dāt savā profesijā, viņš tūlīt pie-
dāvājis Venezuelu. Lūk, tieši šā  -
dus izglītotus cilvēkus Venezuela 
meklējot! Nezinu, vai tas bija 
pats piedāvājums vai konsula 
šarms, vai abi reizē, bet kopš tā 
brīža mūsu nākotnes ceļš bija 
skaidrs.

Varbūt šī paša konsula rosības 
dēļ no mūsu samērā mazās no -
metnes vairāki desmiti cilvēku 
lēma par labu Venezuelai. Tūlīt 
gan sāka klīst baumas par šaus-
mām, kādas mūs tur sagaida. 
Karakasā esot tikai viens lau-
kums, un uz tā augot trīs pal-
mas, un pa ielām ložņājot čūskas. 
Tikai cilvēkēdāju trūka. Bet 
braucēji nebija atrunājami, un 
nometnē sākās spāņu valodas 
kursi. Pirmais, ko iemācījāmies, 
bija Hasta la vista!

Venezuela toreiz 
Venezuela ilgus gadus (līdz 

1935. g.) bija dzīvojusi stingras 
diktātūras apstākļos, turklāt  pats 
valdnieks Juan Vicente Gómez, 
pēc izskata (un mazliet arī pēc 
rīcības) līdzinājās mums labi pa -
 zīs tamajam Staļinam. Venezue-
lieši mēdza jokot, ka Juan Vi   cen-
tes tēvs bieži esot ceļojis uz Gru-
ziju. Lai kā arī būtu, Gomez bija 
valsti apvienojis, izbeidzis ilg- 
s tošu anarchiju un ieaicinājis 
ame rikāņu un angļu firmas 
meklēt un iegūt naftu. No maz-
liet atpalikušas, miegainas Dien-
 vidamerikas valstiņas Venezue la 
pēkšņi bija pārtapusi par saim -
niecisku potenci. Pēc Gomeza 
nāves 1935. gadā vara pārgāja ar -
     vien progresīvāku valdību rokās, 
un, Otrajam pasaules kaŗam bei-
 dzoties, Venezuelas valdība tra-
ģis kajā Eiropas situācijā saska -
tīja milzu iespējamības savai 
valstij. Uz Venezuelu devās ārsti, 
zinātnieki, inženieŗi, celtnieki, 
dažādi amatnieki un uzņēmēji 
ne tikai no padomju iekaŗotajām 
zemēm, bet arī no Italijas, Spā-
nijas, Portugales un Vidējiem 
Aust rumiem. Iespējams, ka to  -
brīd Venezuela bija viskosmo-

polītiskākā valsts pasaulē.
Teiktais attiecas arī uz lat  vie-

šiem. No mūsu Glāzenbachas 
nometnes pirmais transports     
uz Venezuelu devās 1947. gada 
aprīlī. Mēs sekojām nākamajā 
un ieradāmies Venezuelā tā paša 
gada 1. oktobrī. Tad Karakasā jau 
darbojās pirmais mūsu uzņē-
mējs – Karlsons, kuŗam piede-
rēja viesnīca un kuŗš plānoja eks-
 pedīcijas krokodilu medībām. 
Aleksandrs Laima, Venezuelā 
ie   radies trīsdesmitajos gados, 
jau bija slavenība, kas bija iz -
pētījis Venezuelas Gran Sabana 
reģionu un ar Gaujas un Ventas 
nosaukumu apveltījis jaunat klā-
tas upes. Turklāt Gauja baro pa -
saules augstāko ūdenskritumu – 
Salto Angel. 

Bet drīz valsts mēroga pazīs -
tamību guva arī citi latvieši. No 
Vācijas ieradās entomologs pro-
fesors Jānis Rācenis kopā ar di -
viem doktorantūras studentiem 
Ernestu Foldātu un Jāni Rozi. 
Viņi trīs kopā ar LU anatomijas 
docenti Dr. Lūciju Krastiņu-Jē -
rumu kļuva par Venezuelas Cen-
t rālās universitātes Dabaszinību 
fakultātes pirmajiem mācīb spē -
kiem. Turklāt VCU annālēs ir 
ie  rakstīts, ka viens kurss sniegts 
latviešu valodā. Profesors Fol-
dāts pārzināja Centrālās univer -
si tātes Botaniskā dārza izveido-
šanu un kļuva par pasaules sla ve-
nību orchideju pētniecībā. Fol  dāts 
un Rācenis arī vadīja Venezuelas 
lielākā brīvdabas par  ka – Rancho 
Grande – izveido šanu. 

Venezuelā ieradās vijolnieks 
Olafs Ilziņš, kas Latvijā bija kļu -
vis slavens brīnumbērns. Ilziņš 
Venezuelā bija vijoles paidagogs 
un Venezuelas Sinfoniskā orķes-
t ŗa koncertmeistars. Savu laiku 
laurus plūca arī pianists Ilmārs 
Lukss ar daudziem solo koncer-
tiem Karakasā un citās Venezue-
las pilsētās.

1958. gadā Venezuelas paviljo-
nu Pasaules izstādē Briselē vei do-
ja mākslinieks Harijs Ēberš teins. 
Viņa kundze Irēne, prof. Luda 
Bērziņa meita, kļuva par ievē ro-
jamāko balss skolotāju Ve  nezue-
lā un apmācīja daudz jo daudzus 
Venezuelas ievēroja  mā kos dzie -
dātājus. Tie bieži uz   stā jās ar dzies-
mām no latviešu komponistu re   -
pertuāra. Vēlāk viņai piebiedro-
jās architekts, kom ponists un 
ko   ŗu diriģents Guntars Gedulis, 
kas vēl šodien diriģē vairākus iz -
cilus Venezue las koŗus. Irēne Ēber -
šteina un Guntars Gedulis gādā-
ja, lai uz pirmajiem atjaunotās 
neatkarīgās Latvijas Dziesmu 
svētkiem ieras tos venezueliešu 
koris ar pilnu repertuāru.

Ernests Foldāts Jānis Rācenis

Augļu vezumi Bogotas ielās

(Turpinājums sekos)
* Ņemot vērā, ka šo rakstu, iespē-

jams, lasīs arī kāds no mūsu filologiem, 
kuŗi labprāt aizstāv fonētisko rakstību 
latviešu valodā, vēlos kārtējo reizi 
aizrādīt, ka kopš senseniem laikiem 
spāņu valodas vārdi tiek rakstīti ap -
lamā vācu izrunā. Spāņu valodā ir 
maza starpība starp “z” un “s” skaņām, 
bet vācu valodā “z” izrunā kā mūsu 
“c”, – tālab “Venecuela”. Bet, ja atgrie-
zeniski (un fonētiski) šo vārdu pār-
raks tītu spāņu valodā, iznāktu “Vene-
kuela”.
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Kā klājas Venezuelas latviešiem?
Intervija ar Guntaru Geduli

Kā tev klājies, ko labu esi 
paveicis, ko redzējis šajā 
gadā?

Mans maizes darbs Gau de-
amus dziedāšanas biedrībā ne -
pārtraukti rit uz priekšu, gata-
vojas un uzstājas Gaudeamus 
dziedātāji, notiek vokālās u.c. 
mūzikālas apmācības. Dziedā-
tāji ir ieskaņojuši dažas vene-
zueliešu dziesmas valdības stu-

dienu semināri), meistar klase, 
sēdes, kongresus un pat fes-
tivālus.

Vietējie valdības locekļi un 
mūzikas skolu vadītāji bija 
sasaukuši vietējos koristus un 
diriģentus, un tos varēju attie-
cīgi informēt. Gajanā un Tri -
nidadā vadīju kursus, Sirinamē 
darbojos ar Nacionālās konser-
vātorijas jaunatnes kori, kam 
bija īsā laikā jāuzraksta apdare 
ar 12 Dienvidamerikas valstu 
dziesmu fragmentiem, kas bija 
jāatskaņo pēc nepilnām divām  
nedēļām UNASUR sapulcē 
Dien  vidamerikas valstu prezi-
dentiem. 29. augustā klāt nebi-
ju, bet man atrakstīja, ka viss 
izdevies teicami, prezidenti 
dziedājuši līdzi, lūguši atkār to-
jumus, un viens otrs pat ap -
raudājies...

Man bija liels prieks un gods 
31. augustā piedalīties Trini-
dadas un Tobago valdības slēgtā 
valsts svētku aktā, kas notika 
modernā un lielā NAPAs teātŗa 
priekštelpā – teātri atvēra pirms 
6 gadiem. Aktu atklāja jaunais 
valsts prezidents, jurists An -
tonijs Karmona, atstājot ļoti 
pozitīvu, dinamisku iespaidu. 
Darbinieki, kas bija piedalījušies 
mūsu valsts prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas sagaidīšanā 
un programmas izstrādāšanā 
2001. gada decembrī, tagad 
mani iepazīstināja ar ministru 
prezidenti, Kamlu Persadu-
Bisesāru, šarmantu indiešu 
izcelsmes dāmu sarkanā tērpā. 
(Trinidadas un Tobago karoga 
krāsas ir sarkan-balt-melnas, 
un vietējās dāmas bija centušās 
gaumīgi izmantot karoga krāsas 
savos tērpos. Interesanti, ka arī 
mūsu Kurzemes hercogistes 
kuģi buroja ar līdzīgu krāsu 
karogu, melnu krabi uz sarkana 
fona.) Tagad veidojas projekts 
pulcināt apmeklēto valstu koŗus 
Gaudeamus „Canticum Novum” 
koŗa festivālam marta otrajā 
pusē. Vai tas izdosies, vēl nav 
zināms, jo TT Mākslas un mul-
ti kultūru ministrija nav no iz -
darīgākajām; vispār Trinidadas 
iestādes lēni darbojas, un vēl 

ar koŗu dziedāšanas mākām.
Kā sokas tavi radošie darbi, 

kā rit gatavošanās 17. latviešu 
salidojumam? 

Šis gads nav veicinājis nekādu 
lielu radošu darbību, jo Ve  ne-
zuelas deteriorējošie polītiskie 
un ekonomiskie apstākļi pie-
saista uzmanību un satricina 
miera sajūtu, kas ir nepieciešama 
radošajam darbam. Tomēr viens 
otrs krikums pa ceļam ir uz -
rakstīts, arī šis tas pārrakstīts, 
iestudēts un izsūtīts. Sakarā ar 
nākamo, 17. latviešu salidoju-
mu Trinidadā un Tobago, pa -
mat programma ir izstrādāta 
laika posmam no 15. līdz 25. 
jūnijam, kas nozīmē, ka atkal 

votājiem, dara savu. Lietojot 
skanīgo Latvijas vārdu, varētu 
teikt, ka vietējie latvieši ir 
“traumēti”. Jāpaskaidro, ka pēc 
Čavesa oficiālās nāves 5. martā 
(viņš gan laikam īstenībā  nomi-
ra jau 29. decembrī Havanā), 
valdību ir pārņēmuši viņa se -
kotāji, būtībā nesagatavoti bur-
lakas, kas nevēlas atsacīties no 
savām privilēģijām (lasi – iz  tuk-
šot valsti saviem personis kiem 
mērķiem). Piektdien Valsts 
prezidents nolēma, ka ir jāpār-
ņem mājsaimniecības piede -
rumu veikali, jo tie preci pār-
dodot par pārāk lielām cenām. 
Bet valdība dolarus veikaliem 
par oficiālo cenu nepiešķiŗ, un 

parakstīju vairākas pilsonības 
pieprasījuma anketas, piem., 
Argentinā, pa šiem gadiem 
Dienvidamerikā ir izveidojies 
aktīvs goda konsulu un ģe -
nerālkonsula tīkls.) Latvijas pa -
valstniecības piešķiršana tagad 
ir ar īpašu nozīmi, ne tikai lai 
pulcinātu mūsu tautas spēkus, 
bet arī lai sniegtu zināmu pa -
balstu un drošību. Es arī ļoti 
ceru, ka Brazilas veclatvieši 
tagad varēs saņemt pavalst-
niecību – viņi ir pieraduši, ka 
Latvijas valdība tos uzskatot par 
krieviem, jo 1890. – 1906.gadu 
emigrāciju laikā tādas Latvijas 
valsts nemaz nebija. 1891. gadā 
dibinātajā (liepājnieku) Ižuijas 
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dijā. Patlaban gatavojam nā -
kamo „Canticum Noel” Ziem-
svētku koŗu festivālu, kas no  tiks 
no 7. līdz 15. decembrim. Būs 
uzstāšanās baznīcās un Tere -
zas Kareño teātŗa Ziemsvētku 
estrādē. Jau ir pieteikušies 20 
koŗi no Karakasas un iekšzemes. 
Ar sarīkojuma financēšanu iet 
pagrūti, valdības maksājumi 
kavējas. 2013. gadā subsīdiju 
izmaksāja tikai – augustā.... Un 
vēl nav piešķirta nauda „Can-
ticum Noel” festivālam. Vene-
zuelas polītiskais chaoss ļoti 
iespaido kultūras darbību, kas 
parasti paliek pēdējā vietā. Pie-
dalījos starptautiskajā koŗu 
festivālā „America Cantat” 
marta beigās Bogotā.

Pabeidzu mūsu koŗa Klusās 
nedēļas koncertu programmu 
un devos pārstāvēt Latīņa me-
rikas koŗu asociāciju – esmu 
viens no trim internacionāla-
jiem viceprezidentiem, darbo-
jos organizācijā kopš 1998. ga -
da. Augusta mēnesi un daļu no 
septembŗa pavadīju Gajanā, 
Sirinamē (tā to izrunā vietējie) 
un Trinidadā-Tobago. Galvenais 
mērķis bija veicināt Latīņame-
rikas koŗa asociācijas (ALACC) 
darbību šais zemēs, izveidojot 
darbības kodolus. Tikos ar TT 
un Gajanas kultūras ministriem, 
kas apsolīja veicināt projektu ar 
līdzekļiem – ir vajadzīga vieta, 
kur darboties, algas kodola 
darbības vadītajam un asisten-
tam. Tikai tā var izveidot sistē-
matisku darbību un attīstīt ap -
vienības programmas – ceļo-
jošās “skolas” (būtībā 5 – 7 

svinēsim Jāņus pie Lielā Kur-
zemes līča. Ļaudis jau ir sākuši 
pieteikties, un ir paredzēts, ka 
viesosies pie mums Latvijas 
ansamblis “Mūza” un koris 
“Balsis”. Principā ir pieteikušies 
arī kādi 20 skrējēji, kas grib 
organizēt maratonu Tobago, un 
– to viņi vēl nezina – plānoju 
tos kaut kādā veidā iesaistīt 
Tobago asamblejas “Courlander 
Landing Day” programmā. Un 
ceru, ka ja ne šoreiz, tad kādā 

citā reizē, tur vieso-
sies skaistuma kon-
kurss Mis un Misters 
Latvija, ko vada Inta 
Fogele. Pro  tams, tas 
viss ir naudas jautā-
jums, jo salidojumam 
nav ne   kā du līdzekļu 
pa  bal stiem – katrs 
salidojuma dalīb-
nieks pats sedz savus 
izdevumus. Personas, 
kas vēlas piedalīties, 
lai raksta man uz 
guntars .ge    du l i s@
gmail.com, un nosū-
tīšu anketas ar šobrīd 
pie  ejamo infor māciju.

Kā klājas Vene-
zuēlas lat viešiem? Cik liels ir 
to tautiešu pulks, kas pošas 
reģistrēties du  bult pavalst nie-
cībai? Kā paredzēts svinēt 
valsts svētkus? 

Latviešiem Venezuelā neklājas 
viegli, līdzīgi pārējai tautai, jo 
psīcholoģiskie sitieni, ko ne  pār-
traukti tēmē valdība uz iedzī-

ledusskapju, plīšu, televizoru 
u.c. mantu cenas tāpēc stingri 
pieaug. Preces tagad esot jā  iz-
pārdod par apmēram puscenu, 
un šī akcija sāksies, tiklīdz 
valdība būs pabeigusi reģistrēt 
visas preces. Veikaliem esot jā -
paliek galīgi tukšiem, un jau 
tagad pie to durvīm veidojas 
rindas... Šodien prezidents pa -
ziņoja, ka mums atņem tiesības 
iegādāties preces un pakalpo-
jumus internetā ($400 gadā va -
rējām izdot pēc oficiālā kursa.)

Šādas ziņas rada īpašas šaus-
mas latviešu sabiedrībā, sevišķi 
to locekļu vidū, kas piedzīvo  -
juši komūnisma briesmas Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Par laimi, šis 
tomēr nav 1940. gads, bet 2013.

Nezinu, cik latvieši Venezuelā 
ir pieprasījuši Latvijas pavalst-
niecību. Esmu izsūtījis Pilso nī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
informāciju personām, kas to 
pieprasīja manis organizētajā 
PBLA sapulcē pirms kādiem 
gadiem, kad apmeklēju Dienvid-
amerikas valstis ar PBLA uzde-
vumu pulcināt latviešus. (Man 
ir kādas 60 anketas, daži pie-
prasītāji ir miruši, citi, jaunie, ir 
nākuši klāt.) Latvijas pavalst-
niecības pieprasījumi tagad no  -
nāk mūsu spējīgās goda kon-
sules Irenes Saddes rokās, kuŗa  
personām tad arī attiecīgi 
palīdz. (Lai gan Iekšlietu minis-
trijas uzdevumā 1992. gadā iz -
platīju pilsoņu reģistrācijas ma -
teriālus Dienvidamerikā un arī 

kolonijā atrodas latviešu kul-
tūras centrs, kur vēl dejo latviešu 
tautasdejas un pārdod pīrāgus 
latviešu gaumē brazīliešiem u.c. 
tautību pēctečiem.

Sakarā ar valsts 95 gadiem  
cenšamies šogad pulcināt pēc 
iespējas vairāk latviešu, un ir 
strādāts pie latviešu tālruņu un 
e-adrešu saraksta. Mūsu svinī-
gais akts paredzēts svētdien, 17. 
novembrī, plkst. 4:30 pēcpus-
dienā ar ungāru mācītāja Pukī 
uzrunu (viņš apkalpo mūsu 
draudzi) un Gaudeamus dzie -
dātām latviešu dziesmām. Visi 
dziedātāji, protams, vene zue-
lieši, bet viens dūšīgs puisis 
samācījies pat „Rīga dimd!” 
Plkst. 5:30, kad Latvijā pusnakts 
un sākas 18. novembris, atskanēs 
baznīcas zvani, koris un pēc 
tam visi kopā nodziedāsim 
valsts himnu. (Varbūt būsim 
pirmie?). Tad dosimies uz lat-
viešu pastorātu (mums ir kop-
draudze, dalāmies ar vāciešiem, 
ungāriem, skandinaviem un 
spāņu val. runātājiem) uz sa -
viesīgo vakaru. 

Kā klājas taviem bruņuru-
pučiem?

Mani 10 bruņurupuči dzīvo 
saticīgi, bauda sauli, kas oktobrī 
un novembrī bagātīgi ieplūst pa 
balkona logu. Daži, barojoties 
ar kaķu ēdienu, ir kļuvuši īpaši 
spēcīgi un bramanīgi. Viens ir 
īpaši gudrs, iebīda barības šķīvi 
istabas vidū, lai būtu skaidrs, ka 
kaut kas ir darāms!

Ar dažādu zemju koristiem America Cantat festivālā, Bogotā

Bruņurupucis

Guntars Gedulis

lēnāk – ļaudis Tobago. 
Bet NAPAs zāle ir piešķirta, 

TT Nac. universitāte u.c. iestā-
des dos telpas. 2014. gada sā -
kumā arī jāatgriežas Džordž-
taunā un Paramaribo, lai pa -
sniegtu nedēļas un divu nedēļu 
mūzikālus seminārus, saistītus 
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Grupa “Jautrais pāris” // FOTO: Zigurds Kārkliņš

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

DV apvienība Indianapolē 
savu kārtējo Lāčplēšu dienas 
atceres vakaru rīkoja sestdien, 
26. oktobrī, Latviešu sabiedriskā 
centra telpās.

Pēc svinīgas karogu ienešanas 
vakara dalībniekus sveica DV 
apvienības priekšnieks Māris 
Kārkliņš. Savu uzrunu sākot, 
viņš izteica domu, ka Pumpura 
„Lāčplēsis” vislabāk raksturo 
Lāčplēša ideālu ar mīlestību 
pret savu tautu un dabu, cieņu 
pret darbu, labestību un spēju 
atšķirt labo no ļaunā. Lāčplēsim 
tika uzticēts kļūt par tautas sar -
gātāju un varoni, jo viņš nebija 
tikai stiprs, bet arī taisnīgs. Mums 
katram ir dota iespēja būt par 
šādu Lāčplēsi, jo aiz Lāčplēša 
tēla slēpjas vienkāršs cilvēks, 
kuŗa spēks mājo viņa sirdi. Šo 
Lāčplēša garu labi raksturo mūsu 
armijas cīņas par Rīgu Pirmā pa -
saules kaŗa laikā. Tā 1911. ga  da  
novembrī uzbrucējiem bermon-
tiešiem bija vairāk nekā 50 000 
kaŗavīru, bet Latvijas armijas 
rīcībā pie Rīgas bija tikai 11 300 
kaŗavīru, jo pārējie bija Latgales 
frontē un cīnījās pret Sarkano 
armiju. Taču īsā laikā pieteicās 
tūkstošiem brīvprātīgo! Ap 2000 
kaŗavīru iesaistījās cīņās Rīgas 
rajonā. Ģenerālis Balodis savās 
atmiņās raksta: „Visos frontes 
sektoros bija pat 60 gadus veci 
vīri kā brīvprātīgie, tāpat jau -
nekļi 12-15 gadu vecumā, ja ne 
kā karotāji, tad kā patronu pie-
gādātāji vai brīvprātīgie ziņneši.” 
Šo cīņu iznākums mums ir vi -
siem zināms! Kaut asiņains, 
mūsu dzim  tenei tomēr ausa 
brīvības rīts...

Smagas cīņas Latvijā notiek 
arī šodien, gan ne ar ieročiem, 
bet ar publikācijām un polītis-
kiem strīdiem. Mēs cīnāmies par 
mūsu valodu, pret mūsu kultū ras 
piesārņošanu, par darba iespē-
jām. Gluži kā toreiz, šīs cīņas ir 
vērstas pret sveštautiešiem un 
par mūsu kultūras saglabāšanu. 
Un tā šodien mēs pieminam ne 
tikai tos, kas cīnījās Brīvības 
cīņās un Otrā pasaules kaŗā, bet 
arī tos, kas vēl cīnās par latviešu 
valodu, kultūru un Latvijas nā -
kotni, kas dara visu kas darāms 
Latvijas labā. Arī tie ir mūsu 
šodienas Lāčplēši! Dievs svētī 
Latviju!

Svētku runu teica mūsu viesis 
Daumants Hāzners. Savā runā 
„Novembris – Latvijas mēnesis” 
Hāzners uzsvēra, ka bez atmi-
ņām nevar būt nākotnes, jo bez 
skaidras atmiņas par pagātni 
mēs dzīvotu mūžīgā tagadnē. 
Mēs beigtu eksistēt, mēs nezi-
nātu, kas mēs bijām. Mums šo -
dien jādara viss iespējamais, lai 
aizsargātu un aizstāvētu nacio-
nālo apziņu. Latvija nav tikai va -
kardiena vai vēlmju un ieceres 
rītdiena, Latvija ir šodiena. Un 
tā it sevišķi šodien Latvijā jau -
natnē jau no bērnības ir jāieau-
dzina dzimtenes mīlestība, jā -
māca mūsu tautas bagātā un 
traģiskā vēsture.

Mēs bijām un esam maza 
tauta, un mūsu dzīvais spēks 
nekad nav bijis liels. Tomēr 

Lāčplēšu dienas atceres vakars Indianapolē
mūsu cīnītāju drosme, varonība 
un tēvzemes mīlestība ne vienu 
vien reizi cīņās panāca neticamo 
par spīti ienaidnieka pārspēkam. 
Kauju ugunīs piedzima Latvijas 
valsts. To ar ieročiem rokās iz -
cīnīja jaunā Lāčplēšu cilts. Te 
būtu interesanti pieminēt, ka 
mēnesi ilgo cīņu laikā bermon-
tieši bieži apšaudīja Rīgas pils 

gās ievadrakstā rakstīja: „Tauta, 
kas ar tādu mīlestību pieķērusies 
savai zemei un kuŗai  neviens 
upuris nav bijis par lielu, lai aiz-
 stāvētu savu neatkarību, pelna 
apbrīnošanu. Tai pamatā ir ga -
rīgs spēks – varonība. To liecina 
šīs brīvības cīņas, kuŗām vēsturē 
nav līdzīga piemēra. Tās ir le -
ģendāras. Apliecinot savu cieņu 

„Svešas varas vienmēr centīsies, 
lai mēs apšaubītu to, kas kopīgs 
mums kā nācijai, lai novērstos 
no saviem varoņiem, valsts di  bi-
nātājiem, kolektīvām tradi ci jām, 
atmiņām.” 11. novembris ir mūsu 
kritušo varoņu piemiņas diena, 
Lāčplēšu diena. To mēs nekad ne -
drīkstam un nevaram aiz mirst, 
jo tauta, kas aizmirst savus va -

un jo sevišķi Krievijā, bet mums 
abas šīs dienas būs svētas un 
godājamas. Novembŗa mēnesis 
bija arī smago kauju mēnesis 
Kurzemes cietoksnī. Lai arī cik 
divīzijas Staļins nesūtīja uzbru-
kumos Kurzemē, nežēlodams 
savu kaŗavīru dzīvības, Kurze-
mi ieņemt viņam neizdevās. 
Visu cīņas smagumu Kurzemē 
iznesa mūsu 19. divīzija, kas arī 
bija visvairāk apbalvotā vienība 
vācu armijā. Mēs šos varoņus, 
mūsu leģionārus, godam piemi-
nam un vienmēr pieminēsim!

Bet kas tagad notiek mūsu 
dzimtenē, Latvijā? Vēl pāris ga -
dus atpakaļ Latvijā bija plašas 
debates, vai un kad skolās būtu 
jāmāca Latvijas vēsture. Šis jau-
tājums vēl arvien nav galīgi 
atrisināts, bet vēstures nezi nā-
šana mūsu jaunajā paaudzē 
Latvijā ir tīri vai pasakaina. 
Zināt savas tautas vēsturi nav 
debatējams jautājums, bet mūsu 
šodienas Latvijā te vēl ir ejams 
gaužām tāls ceļš. Pasaule un 
paaudzes mainās, bet mums par 
katru cenu ir jāsaglabā mūsu 
latviskums un šī ideja jānodod 
tālāk nākamajai paaudzei.

Sanāksmes dalībnieki godi-
nāja runātāju ar ilgstošiem ap -
lausiem. Dāmas runātājam pa -
sniedza skaistus ziedus.

Indianapoles tautasdeju an -
sam blis „Jautrais pāris,” kas 
piedalījās pagājušos Dziesmu 
un deju svētkos Latvijā, skatī-
tājus iepriecināja ar četrām, 
Lat vijā uzvestām jaundejām. 
(„Skudru kāzas” un „Tec, lai-
viņa” ar Ivetas Asones choreo-
grafiju, kā arī „Vecpuiša pan kū-
kas” un „Sķiratiesi, zosu pulki” 
ar Andŗa Krūmkalna choreo-
grafiju). Dejotāji: Iveta Asone – 
vadītāja, Emīlija Grīnvalde, 
Andrejs Kancs, Anna Kance, 
Dina Kance, Māris Kancs, 
Dainis Ozers, Davids Rogers, 
Guna Rogers un Jeff Šermanis. 
Mūzikālās apdares un ieraksti 
visām dejām – grupa „Kefīrs”. 
Deju starpbrīžos uz skatuves 
lielā ekrāna rādija video par 
jauniešu pieredzi Dziesmu svēt-
kos Latvijā. Skaistās, raitās dejas 
un video skati apmeklētājiem 
ļoti patika. Skatītāji sveica katru 
raito deju ar aplausiem. Uzve-
dumam sekoja apsveikumi un 
jauno biedru uzņemšana. Par 
biedru Indianapoles DV apvie-
nībā uzņēma Kārli Jansonu; par 
mūža biedriem – Viju Gullett 
un Ronaldu Lāci. Sarīkojuma 
apmeklētāji sveica jaunos bied-
rus ar sirsnīgiem aplausiem. Sa -
rīkojuma oficiālā daļa beidzās 
ar visu kopēji nodziedāto Dau-
gavas Vanagu dziesmu un svi-
nīgo karogu iznešanu. Sekoja 
DV dāmu sarūpētās garšīgās 
va  kariņas, saviesīgs vakars un 
loterija, kur daudzi apmeklētāji 
ieguva skaistus un interesantus 
laimestus. Klavieŗu pavadīju-
mus Latvijas valsts himnai un 
DV dziesmai spēlēja pianiste 
Velta Kirhnere. Vakara pro-
grammu vadīja Andris Bērziņš. 
Šis bija patīkams un skaists 
vakars.

EVK

Svētku runas teica Māris Kārkliņš un Daumants Hāzners // FOTO: Zigurds Kārkliņš

roņus, ir padota iznīcībai!
Novembŗa mēnesī mēs svinam 

arī mūsu valsts proklamēšanas 
dienu, 18. novembri, kad mēs, 
visi latvieši visā plašajā pasaulē, 
dziedāsim mūsu valsts himnu. 
1918. gada novembris nebija ne 
sākums, nedz gals mūsu tautas 
tiesībām dzīvot pie Baltijas jūras. 
Latviešu zeme ga  du tūkstošus ir 
bijusi latvju tautas īpašums, un 
tāda tā arī paliks. Vēl pagājušā 
gadu simtenī to nespēja piev-
eikt arī bezdievīgā krievu oku-
pācijas vara, lai arī kā tā pūlējās. 
Kā tauta mēs šo okupāciju ne -
varam un nedrīk stam ne aiz-
mirst, nedz piedot.

Mēs varam būt lepni uz saviem 
leģionāriem, kas Otrā pasaules 
kaŗā, nesot milzu upuŗus, cīnījās 
par mūsu dzimtenes atbrīvošanu. 
Tā kopš 1951. gada mēs arī svi-
nam 16. martu kā mūsu leģio-
nāru atceres dienu. Protams, šis 
datums vēl arvien nedod mieru 
mūsu tautas nelabvēļiem Latvijā 

latvju tautai, mēs neatrodam 
izteiksmīgāka vārda, lai apzī-
mētu Baltijas jūras piekrastē 
notikušo, – tas bija brīnums.”

Šogad, 11. novembrī, piepildās 
94 gadi kopš Lāčplēša Kaŗa 
ordeņa nodibināšanas. Šim or -
denim ir dota skaista, bet īsa de -
vīze – „Par Latviju.” To sa  ņē ma 
1824 latviešu kaŗavīri. Ilgus ga -
dus mēs šeit trimdā godinājām 
mūsu Lāčplēša ordeņa kava -
lieŗus, bet šodien mūsu vidū 
viņu vairs nav neviena. Ap  bal-
vošana ar Lāčplēša Kaŗa ordeni 
notika katru gadu līdz 1928. ga -
da 11. novembrim. Šinī laikā to 
pavisam kopā saņēma 2146 per-
 sonas, to starpā arī nelatvieši. 
Kopš tā laika katru gadu 11. no -
vembrī mēs ar skumjām un god -
bijību pieminam tos vīrus, tēvus 
un dēlus, kas roku rokā ar saviem 
cīņu biedriem iet aizsaules ceļus.

Raivis Dzintars no Nacionālās 
Apvienības (Latvijā), starp citu, 
kādā vēstulē nesen rakstīja: 

Svētā Gara torni, virs kuŗa visu 
laiku plīvoja sarkanbaltsarka-
nais karogs. Pēc pilsētas atbrī-
vošanas, karogā varēja saskaitīt 
86 ložu un šķembu caurumus.

Novembris  mūsu tautas gadu 
tūkstošus ilgajā vēsturē bija pa -
zīstams kā veļu mēnesis. Tas bija 
senu un bagātu tradiciju laiks, kā 
arī lielu pārdomu laiks. Latvijas 
brīvvalsts laikos veļu mistika 
lēnām sāka piemirsties, jo tad 
novembŗa mēnesī mēs godinā-
jām savus varoņus. Laika posms 
no Latvijas proklamēšanas dienas 
1918. gada 18. novembrī līdz 
Rīgas atbrīvošanai 1919. gada 
11. novembrī ir viens no sarež-
ģītākiem Latvijas vēsturē. Lai 
gan tika pasludināta Latvijas 
neatkarība, valstī vēl arvien at -
radās vācu un krievu karaspēks. 
Tikai Brīvības cīņu laikā, kad 
iekaŗotāji tika padzīti no Rīgas, 
kļuva skaidrs, ka valsts ir no  stip-
rinājusi savu neatkarību. Angļu 
avīze The Times 1919. gada bei-
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Demoines Latviešu Biedrībā 
uzdejo tango

Denveras draudzei divi 
pērmindeŗi

Māra Prāvs stāsta par piedzīvoto Latvijā
// FOTO: Gundega Vilemsone

Māris Prāvs un Pēteris Ozols sarūpē karstas desiņas
// FOTO: Gundega Vilemsone

Vakara dalībnieki apgūst tango dejas soļus // FOTO: Madara Brūvere

No kreisās: Ivars Bāliņš, māc. Helēne Godiņa un Uģis Ritums
 // FOTO: Valdis Lēvenšteins

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Daugavas Vanagu apvienība 
Floridā aicināja tautiešus 12. ok -
tobrī ierasties uz gadskārtējo 
pikniku Sv. Pētersburgas War 
Veterans Memorial parkā. 

Diena izvērtās brīnišķīga – 
saules apmirdzēta, ar rudenīgām 
vēsmām, bez neviena lietus mā -
koņa. Aicinājumam atsaucās 50 
tautiešu, arī no attālākām pil sē-
tām – Sarasotas, Tampas, Naples, 
Palmetto. Šī tradicija mums pa -
stāv jau 27 gadus, kad pulcējamies 

Izbraukums
parkā

DV dibināšanas 
atceres akts un Trio 

koncerts Milvokos

Apvienības valdes priekšsēdis mā -
cītājs Aivars Pelds sveica klāteso-
šos, pieminot mūsu apvienības 
labdarības darbu. Šovasar līdzek-
ļus slimajiem leģionāriem Latvijā 
nogādāja Mārīte Prāvs. Esam sa -
ņēmuši pateicības par dāsno 
palī   dzību. Paldies Mārītei par 
svētīgo darbu! 

Cītīgi rosījās Pēteris Ozols ar 
palīgu Māri Prāvu, cepot desiņas, 
bet vanadzes uzkarsēja iepriekš 
sa  gatavotos sutinātos skābētos kā   -

SKAIDRĪTE PRINCE

DZIDRA ARĀJA AKŠELE

VALDA LĒVENŠTEINA 

Milvoku Daugavas Vanagu ap -
vienības 62 gadu dibināšanas at -
ceres sarīkojums notika šā gada 
20. oktobrī Latviešu namā. Ēriks 
Kākulis, Milvoku DV ap  vienības 
priekšnieks, vadīja at  ceres aktu, kam 
sekoja koncerts ar grupu „Trio” no 
Latvijas Ivara Cinkusa vadībā. Šis 
koncerts bija apliecinājums, cik 
vērtīgs ir katras latviešu organi-
zācijas darbs, kas cenšas stiprināt 
mūsu latvietību, kuŗā tik lielu lo  mu 
spēlē dziesmas. Koncerta snie gu mu 
labi raksturoja Aija Kīns: „Mēs ar 
Ēriku bijām aizgājuši baudīt 

„Trio” koncertu Čikāgā iepriek-
šējā vakarā, un tik ļoti patika, ka 
devāmies nākamajā dienā ar bēr-
 niem uz Milvokiem. Kamēr „Trio” 
dziedāja senās melodijas, man bija 
daudz vielas pārdomām – gan par 
mūsu latviskām dvēselēm, gan par 
dziesmu un vispārējo latviskās 
dvēseles kopšanu. Vairākas mel-
dijas atpazinu no manām bērnu 
dienām, citas nepazīstamas – bet 
aizraujošas. Kristīnes skaistā balss 
savijās ar Zanes tautas balsi un 
vēl ar talantīgo Ivaru Cinkusu – 
nu vienreizēji!. . .” 

19. oktobŗa pievakarē skaisti 
sapostas dāmas un eleganti 
ģērbti kungi pulcējās Aijovas 
Latviešu biedrības namā uz vēl 
nebijušu notikumu biedrības 
vēsturē – tango vakaru, bijušā 
demoinieša Pēteŗa Āboliņa va -
dībā. Pēc biedrības priekšnieka 
Imanta Kalniņa īsas uzrunas 
viņš deva vārdu Pēterim Ābo li-

izraisīja pāŗu maiņa, kad tika 
apgūta tālākā dejas tehnika.

Viesus izklaidēja profesionāls 
dejotāju pāris, parādot īstu 
Argentīnas tango. Pēc tam dros-
mīgākie pāŗi, kuŗi bija apguvuši 
tango jau agrāk, ļāvās dejas 
priekam. Vēlāk viņiem pie vie-
nojās citi dejotāji. Paldies Pē -
terim Āboliņam, kuŗš ļoti labi 

Svētdien, 3. novembrī, Den-
veras draudzē mācītāja Helēne 
Godiņa ieveda divus pērmin-
deŗus – Ivaru Bāliņu un Uģi 
Ritumu. Abi ir bijuši draudzes 
locekļi jau gadiem, varētu teikt 
–  draudzē uzauguši, kur viņu 
vecāki arī bijuši pazīstami 
draudzes locekļi. 

Mācītāja nolasīja pērmindeŗa 
zvērestu, kas bija atsūtīts no 
Latvijas, un abi pērmindeŗi 
solījās kalpot draudzei, pildot 
daudzos pienākumus, kas pa -
redzēti zvērestā. Ivars jau ga -
diem ir palīdzējis draudzes 
mācītājiem sagatavot altāri Svē-
tajam Vakarēdienam, kā arī rū -
pējies par dievnama un sabied-
risko telpu kārtību. Uģis savu-
kārt gandrīz katru otro svēt-
dienu ir lasījis dievkalpojumā 
Bībeles pantus, kā arī palīdzējis 
mācītājai draudzes darbā. 
Draudzes locekļi apsveica abus 
pērmindeŗus un solījās viņus 
atbalstīt.

ierastā nojumē, kas ieskauta pal-
mām un citiem zaļumiem. Sprē-
gāja sarunas par notikumiem aiz-
vadītajā vasarā. Jauki bija iepazīt 
tautiešus, kuŗiem šī bija pirmā 
reize mūsu piknikā. Sevišķi izcila 
viešņa katru gadu mums ir daiļ -
amatniece Herta Donis kundze, kuŗa 
tagad jau sasniegusi 102. dzīves 
gadu un labi iejūtas mūsu saimē. 

postus. Mielasta galdā bija arī pašu 
apmeklētāju groziņos līdz atnestie 
labumi. Svaigā gaisā viss garšoja lie -
liski. Kā parasti, kur pulcēja mies, 
tur atskan dziesmas. Pēteŗa Ozola 
ģitaras pavadījumā mūsu dziedā-
šana pieskandināja jauko parka stūrīti.

Paliekam cerībā, ka ar Dieva 
palīgu pulcēsimies šeit atkal 
nākamā gadā. 

vakara dalībnieku bija atbrau-
kuši no Eimsas, daži no Iowa 
City. Ieradās arī amerikāņu jau-
nieši, kuŗi daži jau prata, bet citi 
tikai sāka apgūt tango dejas 
soļus.

Vakara gaitā visi varēja baudīt 
sarūpēto cienastu, vīnu, atspir-
dzinošus dzērienus. Paldies 
Inārai Rožukalnei par ierosi nā-

ņam, kuŗš iepazīstināja va  kara 
dalībniekus ar deju skolotāju 
no Eimsas (Ames) Valerie Wil-
liams. Viņa kopā ar Pēteri no  de-
 monstrēja pareizu tango deju un 
uzaicināja visus sastāties aplī, 
lai apgūtu tango dejas soļus, 
ejot pa apli. Vispārēju jautrību 

prasdams šo brīnišķīgo deju, ar 
lielu entuziasmu vadīja un 
grieza dejas ritmā lielāko daļu 
dāmu. Viai Postma atveda ap 
20 savu amerikāņu draugu un 
kopā ar savu māsu Maigu Ste -
vens bija daudz piestrādājusi 
pie cienasta gatavošanas. Daļa 

jumu rīkot šo pasākumu  un 
abām ar Andru Pelds par jauko 
izdomu telpas un galdu izde-
korēšanā, īpaši piedomājot par 
šim notikumam atbilstošas no -
skaņas radīšanu. Izdevies sarī-
kojums – tā, liekas, sacīja ik -
viens no 65 viesiem.
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Piedāvāju savu otro grāmatu latviski nelasītājiem

“A Branch without a Tree”
par manām bēgļu gaitām Vācijā un Anglijā.

Turpinājums 1. grāmatai “Es uzaugu Latvijā”, 100 lpp. vairāk!

Pasūtāma: Zigrīda Vidners, 739 Brandonbury Ln.,
Chico, CA 95926, e-mail: vidners@sbcglobal.net

Cena: $30 – ieskaitot piesūtīšanu USA.

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

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

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

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville NY

Svētdien, 8. decembrī
Dievkalpojums 10:30 no rīta

Sekos pusdienas, izloze un tirdziņš
Pārdosim piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos zirņus, 

jāņu sieru, galertu, šprotes, Laimas šokolādes

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

JAUNAS SVĒTKU DĀVANAS  no Ņujorkas latviešu kora
Grāmata „Dziesmu laivā sasēduši” 
(2012) – viss par Ņujorkas
latviešu kori no dibināšanas brīža. 
Cena – $20. 
Bijušajiem un esošajiem koristiem –
bez maksas.
Sīkāka informācija pie Gitas Padegas 
22 Minturn Street,
Hastings on Hudson,
NY 10706
e-pasts: jgpadegs@aol.com
Tel. 914-478-0134

Koŗa jaunais kompaktdisks (2012)
sadarbībā ar koŗiem „Balsis” un „Austrums”. 
Latviešu komponistu
(Ē. Ešenvalds, V. Pūce un A. Kalniņš)
Ziemsvētku kantātes.
Katram diskam klāt apraksts par kompo-
nistiem, diriģentiem, orķestri un solistiem 
latviešu un angļu valodās. 
Cena – $15.
Sīkāka informācija par visiem diskiem
pie Guntas Aldzeres
pa telefonu 516-466-9453 vai 516-225-9353

58 g. v. rīdziniece meklē darbu
ASV pensionāru aprūpēšanai.
Ir pieredze, vīza un vadītāja 

apliecība.
Tālrunis: 67 956 760
vai mob. 288 61 325
aija955@yahoo.com

Darījumi ar nekustamo īpašumu Latvijā.
Īpašumu pirkšana, pārdošana mantošana un 

apsaimniekošana.
rss33@inbox.lv
+371 26398658

Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
un

www.brivalatvija.lv
Eiropas

latviešu laikrakstu
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(Turpināts 22. lpp.)

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

D z i e d i  l ī d z i !  D a l i e s  a r  d ra u g i e m !

LINI un draugi dzied visiem zināmās dziesmas – Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu; Bēdu, manu lielu bēdu; Div’ dūjiņas 

gaisā skrēja; Āvu, āvu baltas kājas, Upe nesa ozoliņu, Sijā 
auzas, tautu meita u.c. Arī bērnu dziesmas un rotaļas. 

Dubulttvarts (2 CD), klāt grāmatiņa ar dziesmu vārdiem.  

Cena: $20, vai 3 / $50 (+ $2 par piesūtīšanu).
Čeku rakstīt: Zinta Pone, 3313 Emerson Ave. S., Mpls, MN 55408
Informācija: zintapone@yahoo.com
Internetā: www.balticshop.com

60 pazīstamākās
latviešu tautas dziesmas

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas trimdas draudzes 

nams (58 irving St, Brookline MA)
8. decembrī 12:00-15:00 Bos-

tonas trimdas draudzes Ziem-
svētku tirdziņš ar siltām pus die-
nām, daiļamatniecības izstrā dā-
jumiem, rotām, grāmatām, ce -
pumiem, piparkūkām u.c. labu-
miem. Galdus pieteikt, zvanot 
Liai Dilbai, tālr.: 508-788-0358, 
e-pasts: liadilba@gmail.com

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

28. novembrī 12:00 un 15:00 
Pateicības dienas pusdienas 
ALJAs kongresa dalībniekiem.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123, pie Spring Garden St).

7. decembrī 12:00 – 17:00 no -
tiks gadskārtējais Ziemsvētku 
Tirdziņš. Gads jau ir apritējis, 
un ir atkal pienācis laiks pieteik-
ties, lai piedalītos FBLB orga ni-
zētajā tirdziņā. Ar dalībnieku pa -
līdzību pagājušajā gadā Tirdziņš 
izdevās izcili labi! Mēs esam ļoti 
pateicīgi par jebkādu līdzdalību. 
Ja vēlaties piedalīties vai palīdzēt, 
lūdzu, ziņojiet. Aiciniet arī savus 
draugus un paziņas, kuŗi vēlētos 
tirgoties vai palīdzēt Tirdziņa 
norisē. Paldies! 

Ziemsvētku Tirdziņa rīcības 
komiteja: blbphilly@gmail.com 

Rēgulārā Filadelfijas latviešu 
pensionāru sanāksme decembrī 
nenotiks. 14. decembrī 12:00 
pul cēsimies uz eglīti ar svētbrīdi 
un padziedāsim arī Ziemsvētku 
dziesmas. Apmainīsimies ar dā -
vanām un paēdīsim kopējas pus-
dienas, kuŗas visiem maksās $5. 
Ieteiktā līdzņemamo dāvanu vēr-
tība, sākot ar $5. Visu vecumu 
viesi laipni gaidīti! 7. janvārī 
2014. gadā nākamā rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

ŅUJORKA (NY)
Aktrise Laila Robiņa pabeigusi 

Ričarda Nelsona trīs agrāko lugu 
atsevišķos uzvedumus Public 
teātrī Ņujorkā un uzsāk tēlot 
pēdējā Nelsona lugā „Regular 
Singing”. Tāpat kā iepriekšējās, tā 
norit kādas ģimenes mājā Rain-
bekā (Rhinebeck NY) drāmatisku 
notikumu laikā ASV, pieminot 

atentātu pret prezidentu Kene-
diju pirms 50 gadiem. Izrādes 
19.-24.nov. un 1.-13.dec. Ir 
iespē jams noskatīties visas 4 lu -
gas divās dienās (30.nov./1.dec; 
7./8.dec.;14./15.dec.) vai arī 4 
dienās ( 10.-13.dec.). The New 
York Times teātŗa kritiķis Bens 
Bentlijs raksta: „Ričarda Nelsona 
lugu serija pamazām veidojas 
par vienu no nozīmīgākajiem 
sasniegumiem Amerikas teātrī 
šajā gadu simtenī.” Teātŗa adrese 
(425 Lafayette St, New York, NY 
10003), tālr.: 212-967-7555, mā -
jaslapa: publictheater.org. 

7. decembrī 12:00 Ņujorkas 
Dau gavas Vanadzes ielūdz cie-
moties Ziemsvētku tirdziņā (115 
W 183st, Bronks NY 10453). Pie  -
dāvājumā E.Šturmas grāmatu 
galds, D. Vallenas latviešu sen-
man tas, mūzikas tvarti, latviska 
pārtika,Laimas šokolādes un citi 
stendi. Pie lejas kamīna latviskas 
svētku pusdienas, LIVA saldais 
galds un kluba bārs. Sīkāka infor-
mācija pie Marijas, tālr.: 908-
277-1251.

8. decembrī 10:30 dievk. un 
Ziemsvētku tirdziņš Salas baz-
nīcā (4 Riga Lane, Melville NY). 
Sekos pusdienas un izloze. Tir-
dziņā varēs iegādāties Salas dāmu 
komitejas gatavotos gardumus – 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, Jāņu 
sieru, galertu. Būs arī pelēkie 
zirņi, Laimas šokolādes, kā arī 
grāmatu un daiļamatniecības 
galds. Visi mīļi lūgti un gaidīti!

8. decembrī 10:00 Jonkeru 
diev namā (254 valentine Ln, 
Yonkers NY) Ņujorkas latviešu 
koris ielūdz uz Adventa koncer-
tu. Programmā: Kārlis Lācis 
„Ziemsvētku kantāte” (pirm at-
ska ņojums)”, Selga Mence „Ziem-
 svētku zvanu dziesmas”, Jānis 
Lūsēns „Zvaigžņu bērns”. Piedalās 
Laila Liepiņa Southard – soprāns, 
Sarma Dindzāne Vansenta,  Laura 
Padega Zamura – alti, Ņujorkas 
latviešu koris un Bronksas ka -
merorķestris. Andrejs Jansons, 
Laura Padega Zamura – diriģenti. 
Visi laipni aicināti lejas zālē pēc 
koncerta uz Adventa mielastu. 
Ieeja $25 – par koncertu un mie-
lastu, bērniem līdz 13.g.v. ieeja 
brīva. Svētku tirdziņā varēs iegā-
dāties skaistas dāvanas –ŅLK 
tvartus, Ziemeļnovada dāmu ko -
mitejas grāmatgalda veltes, kā arī 
citu tirgotāju piedāvāto maizi, 
pīrāgus un našķus. Info: aija@
yahoo.com , tālr.: 516-433-4137.

SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu sabiedriskās 

telpas (128 N Elm Str, Saginaw 
MI).

7. decembrī 14:00 tradicionālais 
Ziemsvētku tirdziņš, Saginavas 
latviešu kluba dāmu izkārtoju -
mā. Būs nopērkami gardumi un 
Ziemsvētku dāvanas. Visi pa -
kavēsimies pie kafijas tases un 
garšīgiem cepumiem. Gūsim svēt-
ku sajūtu, dziedot Ziemsvētku 
dziesmas. Visi laipni aicināti! 

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

25. novembrī 19:00 koŗa mēģi-
nājums.

30. novembrī 16:00 Vladimira 
Hohlova jubilejas koncerts: Vla-
dimirs un draugi ielūdz! Kon-
certā piedalīsies Aleksandra Ri -
tuma – soprāns, Floridas simfo-
niskā orķestŗa mūziķi: vijolnieks 
Oļegs Geijers (Oleg Geyer), alta 
grupas koncertmeistars Bens 
Markvels(Ben Markwell), koka 
pūšamo instrumentu grupas kon -
certmeistars, klarnetists Braiens 
Murheds (Brian Moorhead), jaunā 
vijolniece Maija Hohlova un Lat-
 viešu biedrības koris, skanēs Mo -
carta, Bēthovena, Šūberta un citu 
komponistu skaņdarbi, kā arī 
koŗa dziesmas Vladimira Hoh-
lova apdarē. Visu vakaru pie kla-
vierēm pats jubilārs. Pēc koncerta 
klausītāji tiks cienāti ar glāzi vīna 
un uzkodām. Ieejas ziedojums, 
sākot no $10 par labu latviešu 
biedrībai.

2. decembrī 19:00 koŗa mēģi-
nājums.

3. decembrī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

7. decembrī 13:00 tradicionā-
lais Ziemsvētku tirdziņš, kuŗu 
kopīgi rīko DV un draudze.

10. decembrī 13:00 videoiz-
rāde – deju lielkoncerts „Tēvu 
laipas” Daugavas stadionā ar 
15000 dejotāju piedalīšanos.

14. decembrī 14:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco)
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut.Trimdas 

dr.: (58 Irving St, Brookline MA 
02445). 24. novembrī 11:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievk. ar 
dievg., māc. Māris Ludviks. 14:00 
Svecīšu svētbrīdis Getzemanes 

kapsētā, māc. Māris Ludviks un  
māc. Jānis Keggi. 1. decembrī 
11:00 1.Adventes svētdienas dievk. 
ar dievg., māc. Māris Ludviks. 8. 
decembrī 11:00 2. Adventes svēt-
dienas dievk., māc. Māris Lud-
viks. Pēc dievk. Ziemsvētku 
tirdziņš. 15. decembrī 11:00 3.
Adventes svētdienas dievk. ar 
dievg., māc. Māris Ludviks. Pēc 
dievk. draudzes eglīte.

• 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 ce -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 24. 
novembrī 10:00 Mirušo piemi-
ņas dienas dievk ar dievg. Drau-
dzes māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte, R. Ozoliņš. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr.: Shephard of the Coast Lut-
heran Church (1909 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale, FL).  
29. decembrī 14:00 Ziemsvētku 
dievk., māc. Aivars Pelds. 19. jan-
vārī (2014.g.) 14:00 dievk., prāv. 
Gunārs Lazdiņš. 

• 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). 
24. novembrī 11:00 dievk. ar Sv.
Vakarēdienu. Mirušo piemiņas 
diena. 1. decembrī 11:00 pirmā 
Adventa dievk. angļu val. ar Sv.
Vakarēdienu. 8. decembrī 11:00 
otrā Adventa dievk.. 8. decembrī 
15:00 dievk. Vilmingtonā (1530 
Foulk Rd.-Rt. 261), sekos kafijas 
galds. 15. decembrī 11:00 trešā 
Adventa dievk.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Str. NE, Grand 
Rapids, MI 49505).  24. novembrī 
10:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). 17. novembrī 
10:00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 24. novembrī 10:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 30. no -
vembrī 16:00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. Māc. B.Puiķe Wilson.

• 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 Lut-
heran 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). 23. novembrī 11:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievk. ar 
dievg., māc. Daina Salnīte.

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

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

• Mineapoles un St. Paul latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn   drau-
 dze.org. 24. novembrī 10:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievk. ar 
Sv. Vakarēdienu, sekos sadrau-
dzī ba. 1. decembrī 11:00 pirmā 
Adventa dievk., sekos sadrau-
dzība. 7. decembrī 11:00-15:00 
Ziemsvētku tirdziņš. 8. decem-
brī 11:00 dievk. ar Sv. Vakarēd-
ienu, sekos sadraudzība.Ar mūsu 
māc. Dāgu Demandtu var satik-
ties pēc dievk., kā arī trešdienās 
baznīcā no 10:00 – 14:00 un sest-
dienās latviešu skolas laikā. Visi 
laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-280-
9333, e-pasts: dagdemandt@hot-
mail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
1. decembrī 15:00 1.Adventa 
dievk.. 3. decembrī 19:00 valdes 
sēde. 5. decembrī 13:00 pensio-
nāru saiets. 15. decembrī 15:00 
3.Adventa dievk. un draudzes 
eglīte. 24. decembrī 15:00 Norv.
baznīcā Ziemsvētku svētvakara 
dievk..   Draudzes māc. Gundars 
Bērziņš, tālr.: 613-851-8281, 
e-pasts: rev@draudze.org. Dr. pr. 
Jānis Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:  
23. novembrī 14:00 Manhatenā 
Seafarers&Intl House (123 E 15th 
St, NY NY 10003) dievk., māc. 
Saliņš. 24. novembrī 10:00 Jon-
keru bazn. (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY 11705) Mirušo pie-
miņas dienas dievk. ar dievg., 
māc. Saivars. 24. novembrī 10:30 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY 11747) dievk. ar dievg., māc. 
Saliņš. 

• Ročesteras latv.ev.lut. Krusta 
draudze: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester NY 14450).  24. novembrī 
14:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. Prāv. 
Oļģerts Sniedze un Linda Sniedze 
Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 24. novembrī 13:00 
dievk. ar dievg., kafijas galds. 22. 
decembrī 13:00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg.,kafijas galds. 
Māc. R. Franklins.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 30. novembrī Lat-
vijas Valsts dibināšanas atceres 
dievk. Svētku programma sarīko-
jumu telpās un pusdienas. 21. 
decembrī Ziemsvētku dievk., 
kafijas galds. Prāvests Kārlis Žols, 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: ka -
zols@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 
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Mūžībā aizgājusi

MALDA GOBA
SKAISTKALNS
DZELZKALNS

Dzimusi 1922. gadā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2013. gadā Cornwall, Kanadā

Viena no korporācijas SPĪDOLA dibinātājām Baltic University Hamburgā, Vācijā

Mūžībā aizgājis

ARNOLDS 
LEZDKALNS

Dzimis 1926. gada 22. augustā Rūjienā, Latvijā,
miris 2013. gada 9. oktobrī, Somers, NJ, USA

Aizsaulē aizsaukta mana ilggadīgā dzīves līdzgājēja un dēla māte

IRMA MASTIŅŠ,
dzim. LĀCIS

* 12.V.25. Jūrkalnē, Latvijā
† 28.X.13. Bellportā, NY, ASV

Viņu mīļā piemiņā patur
MĀSA NORA, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN KANADĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DRAUGS ULDIS RAISKUMS

Mīlestībā,
VĪRS OLĞERTS UN DĒLS GATIS

Mūžības ceļos pēkšņi aizgājusi
mūsu filistre, 29. coetus locekle

ĀRIJA KRIEVIŅA,
dzim. AUDRIŅA

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

Skumst un piemin
GAUJMALIETES SAIME

No Tevis atvadoties, sirds top grūta, 
Tāls ceļš ir sāpēs, priekā kopā mīts. 
No dzimtās sētas vējš Tev glāstus sūta, 
Un sirdī Tev ir paldies pasacīts.

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 24. novembrī 10:30 
Mirušo pie  miņas dienas dievk. 
ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seat-
tlelatvianchurch.org

• Sanktpētersburgas (FL) 
latv. ev. lut. dr.: visi dievk. 
notiek Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street 
S, St. Petersburg, FL 33707). 24. 
no  vembrī 11:00 Bībeles stunda 
bied  rības namā. 1. decembrī 
14:00 dievk.. 8. decembrī 11:00 
Bībe les stunda biedrības namā. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs 
, tālr.: 727-367-6001. 

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

Grāmatu galds. 21.un 22. 
novembrī pi  parkūku cepšanas 
talka. 24. no   vembrī kārtējā 
skolas diena. Mirušo piemiņas 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 16:00 
Svecīšu svēt brīdis Rock Creek 
kapos. 1. de  cembrī Adventa 1. 
svētd., dievk. ar Sv.   Vakarēdie  nu. 
Pie kafijas galda sveiksim no -
vembŗa un decembŗa jubilārus! 
Latviešu sko lai Pateicības die-
nas brīv diena. 8. decembrī 
dāmu komi tejas gadskārtējais 
Ziemsvētku tirdziņš. 11. de -
cembrī 19:30 pa  domes sēde. 
15. decembrī 11:00 Skolas eg -
līte, dievk. un sarī ko jums. 24. 
decembrī 17:00 Ziem svētku va -
kara dievk.ar Sv. Vakar ēdienu. 
25. decembrī 11:00 Ziem svētku 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 31. 
decembrī 17:00 gadumijas 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu.  Māc. 
prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.
net. Info: www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv.ev.lut.dr.: 
(76 Windham Rd, Willimantic, 
CT). 30. novembrī 11:00 Mi -
rušo piemiņas dienas dievk. ar 
dievg., māc. Daina Salnīte. Dr.
pr. Vija Bachmute, tālr.: 860-
644-3268.

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

Kārtējam avīzes numuram zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

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

Sestdien, 2. novembrī, klau-
soties Pertas latviešu radio rai-
dījumu, saņēmām bēdu ziņu, 
ka mūžībā aizgājis viens no 
čaklākajiem mūsu Pertas no -
daļas biedriem Vilis Gutmārcis.

Dzimis Latvijā 1919. gada 17. 
septembrī Valkas apriņķī, Jaun-
vāles pagastā, lauksaimnieka 
ģimenē. 1939. gadā brīvprātīgi 
pieteicies dienēt obligātajā kaŗa 
dienestā Latvijas armijā, un 
dienestu pildījis autotanku 
pulkā. Beidzis instruktoru kur-
sus un apguvis mechāniķa pras-
mi. 1943. gadā iesaukts Latviešu 
leģionā un iedalīts 15. divīzijas 
sakaru bataljonā. Pēc Vācijas 
kapitulācijas seko gūsts un 
bēgļu gaitas Vircburgas bēgļu 
nometnē. Vilis strādā UNRRAs 
dienestā un amerikāņu armijas 

Vilis Gutmārcis
piebiedrojies Aizsaules pulkiem

darba rotā Frankfurtē.
1947. gadā viņš ierodas Rie -

tumaustrālijā un darba līguma 
gadus strādā uz dzelzceļiem un 
raktuvēs. Vēlāk Vilis apprec 

no Pertas, mērojot tālo ceļu, 
viņi iesaistās Pertas latviešu 
sabiedriskajā dzīvē, bet 1975. 
gadā pārceļas uz dzīvi Pertā. 
Šeit atkal uzsāk tirdzniecības 
uzņēmumu un turpina ļoti 
aktīvo sabiedrisko dzīvi. Vilis 
nu ir aktīvs Sv. Pāvila. ev. lut. 
latviešu draudzē, Latviešu Bied-
rībā Rietumaustrālijā, Dauga-
vas Vanagu Pertas nodaļā un 
dzied gan nodaļas vīru, gan 
Pertas Latviešu jauktajā korī. 
Kad Pertā uz brīdi atsākās 
Vecskautu saieti, Vilis bija klāt 
arī tur, jo viņš tic teicienam: 
„Reizi skauts, vienmēr skauts”. 
Līdz pat mūža beigām viņš 
nebija aizmirsis kreiso rokas 
spiedienu. Ar visām Pertas 
latviešu sabiedriskajām nodar-
bībām Vilis vēl atrada laiku arī 

dažām austrāliešu organizā-
cijām.

Tomēr vissirsnīgāko laiku 
Vilis ir ziedojis Daugavas 
Vanagu Pertas nodaļai, daudzus 
gadus būdams tās valdē gan 
mantziņa, gan finanču daļas 
vadītāja un ilgus gadus nodaļas 
priekšnieka amatā. 

Viļa ilggadīgās dzīvesbiedres 
Ludmilas pāragrā nāve viņa 
dzīvē iesita milzīgu robu, kuŗu 
bija grūti aizpildīt. Beidzamā 
laikā gadu nasta un arī veselība 
Vilim vairs neļāva ziedot to 
laiku, ku  ŗu viņš labprāt ziedotu 
Per  tas latviešu saimei. Tomēr 
iespēju robežās un garā viņš 
vienmēr bija klāt mūsu sarīko-
jumos. Viņa balsi gandrīz līdz 
pēdējam elpas vilcienam dzir-
dējām DV koŗa priekšnesumos. 

JĀNIS PURVINSKIS

Ludmilu un kopā uzsāk tirdz-
niecības uzņēmumu Narodžinā. 
Kaut gan Gutmārči dzīvo tālu 

Tikai pāris pēdējos mēnešos 
Vilis vairs nevarēja dzīvot pat-
stāvīgi, viņš bija pārcēlies uz  ap -
rūpes namu, bet arī tad, ar sava 
audžudēla Jāņa Vuceņa palī dzī -
go roku, vēl apmeklēja Pertas lat -
viešu sa  biedrības sarīkojumus. 

Vilis bija īsts latviešu skautu 
un karavīru, Latvijas uzticības 
un mīlestības solījumu nesējs. 
Par nopelniem Daugavas Va -
nagu mērķu sekmēšanā 1985.
gadā Vilis tika apbalvots ar DV 
nozīmi zeltā. 

Vili Gutmārci, atvadoties no 
tevis, sakām mīļu, latvisku 
paldies par visu, ko ziedoji 
Pertas latviešu kopienai, Latvi-
jai, un latviešu tautai. Paldies 
par to, ka nekad nezaudēji 
cerības uz Latvijas labāku 
nākotni. 
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Mūžībā aizgājis

ROMIS GUNTIS CEDRIŅŠ, ing.
Dzimis 1930. gada 15. aprīlī Limbažos,

miris 2013. gada 16. augustā Rīgā

Aizgājis mūžībā
Profesors

ALFS BĒRZTĪSS
Dzimis 1933. gada 12. oktobrī Gulbenē, Latvijā,

miris 2013. gada 22. oktobrī Pitsburgā, ASV

Dieva mierā aizgājis mūsu seno laiku skolas biedrs

ALFS T. BĒRZTĪSS
Dzimis 1933. gada 12. oktobrī Gulbenē,
miris 2013. gada 22. oktobrī Pitsburgā

No mums šķīrusies mūsu kluba biedre un daudzu gadu
uzvarētāja makšķerēšanā

IRMA MASTIŅŠ,
dzim. LĀCIS
* 12.V.25. Latvijā

† 28.X.13. Longailendā, NY, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmāmiņa un māsa

VELTA AINA ALKSNIS,
dzim. INDULĒNS

Dzimusi 1922. gada 1. oktobrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 1. novembrī Diss, Norfolkā

Aizsaulē aizgājusi mūsu bijušās draudzes
mācītāja Arvīda Ziedoņa dzīves biedre

ZIGRĪDA ZIEDONIS,
dzim. VURLICERS

Dzimusi 1930. gada 21. aprīlī Rīgā,
mirusi 2013. gada 4. novembrī Pensilvānijā

Sēro un piemiņā paturēs
MĀSA LIA AR VĪRU UN MĀSAS DĒLS AR ĢIMENI ASV,

SKOLAS UN STUDIJU BIEDRI,
DRAUGI UN PAZIŅAS ASV, LATVIJĀ UN VĀCIJĀ

Viņu piemin
PITSBURGAS LATVIEŠI

VIŅU PIEMIN ESLINGENAS PAMATSKOLAS
7.A KLASES SKOLAS BIEDRI:

SILVIJA OZOLS-ORLE, INRA BRŪNS-ANTENS, RITA ODĪTE-MAZE, 
ZIGURDS ZIVARTS UN ALBERTS LEGZDIŅŠ

Viņu atmiņā paturēs
LONGAILENDAS LATVIEŠU MEDNIEKU KLUBS

Viņu mīlestībā atcerēsies
MEITA ILZE UN KĀRLIS KRŪMIŅI AR ĢIMENI

MEITA IEVA UN PAULS CLARK AR ĢIMENI
MĀSA RASMA, RADI UN TUVINIEKI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā patur
BIJUŠIE VILMINGTONAS LATVIEŠU EV. LUT.

DRAUDZES LOCEKĻI

Šā gada jūlijā Lansingas lat -
viešu draudzes bijusī locekle 
Dzidra Anderson pēc īsas sli-
mības aizgāja mūžībā 87 gadu 
vecumā Port St. Lucie pilsētā 
Floridas pavalstī. Lansingas lat-
viešu draudzes locekļi vislabāk 
atcerēsies Dzidru, kad viņa ak -
tīvi darbojās draudzes dzīvē no 
1980. gada līdz 1990. gadam. 
Dzidra cītīgi apmeklēja diev-
kalpojumus un darbojās dāmu 
komitejā, palīdzot organizēt 
draudzes sarīkojumus, kafijas 
galdus un mielastus; piedalījās 
dāmu rokdarbu pulciņā un 
piektdienas vakarēšanas saietos. 
Lansingas latviešu literārā pul-
ciņā Dzidrai atsākās draudzība 
ar Ainu Brikmani, kuŗu viņa 
bija iepazinusi jaunībā Valkas 
bēgļu nometnē Rietumvācijā. 
Dzidra visu to panāca, gan 
audzinot ģimeni un strādājot 
maizes darbu. 

Dzidra Litāns piedzima Rīgā, 
Latvijā, viņa bija viena no trim 
meitām ģimenē. Viņas tēvs bija 
rentgenoloģijas techniķis un 
māte medicīnas māsa. Kad ko -
mūnisti pārņēma Latviju pēc 
Otrā pasaules kaŗa, Litānu ģi -
mene meklēja patvērumu Rie -
tum vācijā. Mācoties bēgļu no -
metnes skolās, Dzidra izcēlās ar 
savām spējām latviešu, vācu un 
angļu valodā. Viņa cerēja iz  stu-
dēt un strādāt par svešvalodu 
skolotāju un ieguva stipendiju 
studijām Phillip Uuniversitātē 
Mārburgas pilsētā Vācijā. Pār-
valdot vairākas svešvalodas, 
Dzidra iesaistījās darbā Church 
World Federation, kur palīdzēja 
pārtulkot dokumentus un iz -
pildīt emigrācijas anketas, lai 
neskaitāmas bēgļu ģimenes va -
rētu uzsākt jaunu dzīvi citās 
zemēs plašajā pasaulē. Strādajot 
Church World Federation, viņa 
iepazina savu dzīvesdraugu un 
1950. gadā salaulājās ar ame-
rikāni Joseph Anderson. Drīz 
pēc tam jaunlaulātais pāris de -
vās uz ASV, kur Dzidra bija 
ieguvusi stipendiju, lai  turpinātu 
studijas Nebraskas universitātē 
socioloģijas fakultātē Linkolnas 
pilsētā Nebraskas pavalstī. Lai 
paplašinātu savas zināšanas so -
cioloģijā un psīcholoģijā, Dzidra 
ar vīru devās un Vašingtonas 
pavalsti studēt Washington State 
universitātē, kur viņa ieguva 
Masters of Social Work gradu. 
Vīrs Joseph Anderson absolvēja 
teoloģijas un psīchoterapijas fa -
kultātes ar Dr. philos. gradu 
abās fakultātēs. 

Pēc tam Andersonu pāris strā-

Lansingas
draudzes locekle

Dzidra Anderson
mūžībā

(1926-2013)
dāja vairākās vietās gan Sietlā, 
Ņujorkā un Bostonā, pirms viņi 
pārcēlās uz Mičiga nas gal vas-
pilsētu Lansingu, kur Dzidra 
strādāja 22 gadus Com munity of 
Mental Health ar cil vēkiem, ku -
ŗiem bija ģimenes nesaskaņas, un 
ar garīgi smagi slimiem pacien-
tiem. Daļu no sava laika Dzidra 
darbojās par mācībspēku Michi-
gan State University, apmācot stu-
 dentus Social Work fakultātē. 

Dzidras un Joseph Anderson 
ģimenē auga divi dēli. Absol-
vējuši vidusskolu Īstlansingā, 
dēli studēja University of Michi-
gan Anarboras pilsētā biznesa 
administrāciju un starptautis-
kās banku zinātnes, un pēc tam 
strādāja Čikāgā, kur Dzidra ar 
vīru viņus bieži apciemoja.

1990. gadā Dzidra ar vīru 
devās uz Floridas pavalsti, lai  
izbaudītu pensionāru dzīvi, kur 
Joseph Anderson, pēc 44 laulības 
dzīves gadiem, ļaunas slimības 
piemeklēts, aizgāja mūžībā. Dr. 
Joseph Anderson bija Chairman 
of Humanities Lansingas Com-
munity kolledžā un palīgmācī-
tājs University Lutheran baznīcā, 
kur arī Lansingas latviešu draudze 
noturēja savus dievkalpojumus. 
Dzidra uzsāka darbu ar pacien-
tiem Treasure Coast Hospice un 
New Horizon Assited Living 
Facility, darbojās Florida Om -
budsman Council un vadīja 
Spehen Ministry, St. Andrew 
Luthern baznīcā Port St. Lucie 
pilsētā. Dzidra arī sastāvēja 
Alliance for the Mentally Ill un 
bija ilggadīga biedre American 
Association of University Women.

Savos vaļas brīžos, Dzidra ar 
savām māsām ceļoja gan pa 
Eiropu, gan pa Amerikas Rie -
tumiem. Dzīvodama Floridā, 
Dzidra neaizmirsa Lansingas 
latviešu draudzi un draugus 
Lansingā. Viņa cītīgi lasīja Lan-
singas latviešu draudzes apkārt-
rakstu un Lansingas Tautiskā 
virtuves vakara dalībniecēm 
atsūtīja pavāra grāmatu „Lat-
viskā virtuve”, ko arī dalībnie ces 
lietoja, pamācot cita citai,kā sa -
gatavot ēdienu latviskā gaumē.

Aizlūgums Dzidrai Anderson 
bija St. Andrew`s Lutheran baz-
nīcā Port St. Lucie pilsētā Floridā 
2013. g. 10. jūlijā. Vieglas smil-
tis novēlam Dzidrai Andersonei 
par viņas labajiem darbiem 
cilvēces labā, un izsakām vis-
dziļāko līdzjutību viņas māsai 
Ausmai Losordo, dēliem Steve 
un John Anderson, vedeklai 
Mary Anderson un mazbērniem 
Katie un CJ.

Gribēju tālajos ceļos vēl iet,
Satumsa nakts . . .

Vēja dziesma nesīs līdz 
Tavu dziesmu mīļāko - 
Dzintarjūras baltām smiltīm
Nodos skūpstu pēdejo.

GUNDEGA OZOLA 

Svēti, Kungs, šo rītu svētu,
Kas pēc nakts pār zemi aust,

Ka mēs, Tavi bērni, spētu,
Tavu spēku darbos paust.
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Kārlim Ezeriņam ir 
visvairāk godalgu 

pasaulē

S P O R T S  A M E R I K Ā

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē

Losandželosas
10. novusa turnīrs 

Latvijas futbolisti pārbaudes spēlēs
Īrijā un LielbritanijāSporta ziņas sakopojis P. KARLSONS

ARIJS VILEMSONS, Thee Rivers, Mičiganā

(Nobeigums. Sākumu sk. Nr. 43)
JĀNIS DAUGAVIETIS

Tiksimies atkal pēc gada tur-
nīrā Los Angeles open 2014. Šā 
gada čempions apliecināja, ka 
nākamgad atkal būs klāt un 
aizstāvēs savu titulu.

Šis turnīrs bija daudzu cilvēku, 
sabiedrisko organizāciju un pri-
vatu kompaniju izveidots un at -
balstīts sarīkojums. Varētu ilgi uz -
skaitīt, ko kuŗš darījis šā turnīra 
labā. Paldies ziedotājiem! Biruta 
Sulce – $40, Lilija Raisjane – $100, 
Zigmunds Guckovs – $50, Ta  ma  ra  
Kalniņa – 200 pīrādziņi!, Valdis 
Dics, Viktors Baltusis, Imants Lei -
tis, Valdis Volkovskis, Vilnis Auziņš, 
Pegija Kalniņa Taube, Astra Moora, 
Sandra Gulbe, Inuta Cakane, 
Kārlis Millers, Martins Leikarts, 
Atis Blakis, Inguna Galviņa – 
Baltic Crosroad, ALAs sporta pār -
valde – $200, Daugavas Vanagi 
(Dienvidkalifornija) – $300, Dien-
vidkalifornijas Latviešu biedrība 
– $1000, Losandželosas Latviešu 
nams, Laiks, LatviansUSA.com, 
Peteris Brecko – Printig shop 
Land  mark.Polka Deli (Tustin) – 
$200, Everclean – $1000. Atvai no-
jos tiem, kuŗus neminēju – lab-
vēļu bija ļoti daudz. Liels pal  dies 
Losandželosas vīru korim “Uz -
dzie dāsim, brāli!“ un koŗa di  ri-
ģen tei Laurai Mičulei, Andrim 
Ritmanim un viņa „komandai” 
par skaisto novusa himnu, kas 
gandrīz cēla nost Latviešu nama 

jumtu. Neviens cents no sabied-
risko organizāciju atbalsta netika 
un netiks iztērēts naudas prē mi-
jām. Jūsu ziedotie līdzekļi tiek iz -
mantoti tikai sacīkšu organizē-
šanai, ēšanai, telpu īrei, uzskates 
materiālu iegādei, pasta izdevu-

derācija) turnīru dalībnieki. Ko -
pumā notiek 12 turnīri gadā. Ot -
rais nākamā gada turnīrs notiks 
Losandželosā 1. un 2. martā, kur 
mēs sevi pārstāvēsim (abu Ame-
rikas krastu novusisti) kā vienota 
asociācija. FINSO ietilpst  Latvija, 

Uz redzēšanos nākamajā reizē!

Tā kā Kārlis Ezeriņš ir mans 
kaimiņš, gan stipri gados un 
pensijā, bet vēl arvien ļoti aktīvs 
savā vecuma grupā vieglatlētikas 
sacensībās ne tikai Amerikā, bet 
visā pasaulē. Tāpēc pastāstīšu par 
viņa lielajiem sasniegumiem. 

Kārlim visu mūžu blakus ir dzī-
 vesbiedre Peggy, kanadiete. Apgu-
vis galdnieka amatu, Kārlis uzcēla 
skaistu māju pie Three Rivers Mi   či -
ganā, blakus Gaŗezeram, kur skaistā 
vietā atrodas ciems „Lat vija”. Ģi -
menē ir bērni, mazbērni, maz maz-
bērni, kuŗi dzīvo savā pasaulē. 

Starp mājas skaistajām puķu 
dārza alejām Kārlis ierīkojis vai -
rākus treniņu laukumus, kur viņš 
redzams gandrīz augu gadu me -
tot šķēpu, veseri vai disku, grūžot 
lodi. Mājas pagrabā ir vingrotava 
ar dažādām ierīcēm.

Pēdējos divpadsmit gados, kopš 
1991.gada Kārlis sacensībās savā 
vecuma grupā izcīnījis vairāk ne  kā 
400 dažādu godalgu. Viņš pieda-
lījies arī Trīszvaigžņu spēlēs Lat-
vijā. Kārļa iecienītākās ir mešanu 
disciplīnas – lode, škēps, veseris 
disks, smagumi. Viņa sasniegtie 
Amerikas rekordi dažādu smagumu 
mešanā 85-89 gadu vecuma gru-
 pā nav pārspēti līdz šai dienai.

Latvijas futbola izlase 15. no -
vembrī aizvadīja draudzības spēli 
pret Īrijas valstsvienību. Milzīgajā 
2010. gadā uzceltajā Aviva sta-
dionā bija ieradušies vairāki simti 
latviešu, kas dedzīgi atbalstīja 
mūsu futbolistus. Lai veicinātu 
interesi par futbolu Īrijā mītošo 
tautiešu vidū, Latvijas Futbola fe -
derācija 50 aktīvākajiem sociālo 

Ar sportu Kārlis sāka nodarbo-
ties Latvijā, dzimtajā pusē pie 
Ogres. Zēna gados patika skrie-
šana un lēkšana, volejbola spēlē-
šana. Pēc kaŗa nonācis Vācijas 
bēgļu nometnē, piedalījās nomet ņu 
rīkotās sacensībās. Vēlāk Kārlis emi-
 grēja uz Kanadu un Ameriku. No 
1953. līdz 1974. gadam gadus 
Kārlis bija Čikāgas volejbola vie-
nības dalībnieks, neizlaižot nevienu 
spēli. Startēja visās Čikāgas vieg-
latlētikas sacensībās, īpaši īso dis-
 tanču skriešanā. Tolaik Čikāgas 
avīzes rakstīja par Ezeriņa rekor-
diem, kas joprojām nav pārspēti. 

Šā gada augustā laikraksts Lat-
vija Amerikā rakstīja, ka Kārlis 
Ezeriņš ASV senioru spēlēs izcī-
nījis pilnu medaļu komplektu – 
vienu zelta, divas sudraba un 
vienu bronzas medaļu. Žurnāls 
National Masters News savukārt 
ziņoja par Kārļa izcīnīto pirmo 
vietu pieccīņā.

Kārlis pats varbūt nemaz nezina, 
ka savā mūžā viņš ārpus maizes 
darba, trenēdamies un sportojot, 
pavadījis astoņdesmit gadus. Tas 
uzskatāms par vēl vienu viņa re -
kordu, kas nav pārspēts. Var teikt, 
ka pēc izcīnītajām godalgām 
Kārlis Ezeriņš  ir pats bagātākais 
latvietis pasaulē.

Kārļa sieva Peggy aktīvi piedalās 
latviešu kopienas sarīkojumos, 
dzied korī. Viņa cep visgaršīgākos 
pīrāgus pasaulē, un diez vai bez 
šiem pīrāgiem Kārlis būtu izcī-
nījis kādu medaļu. Apsveicami!

nieki stadionā ienesa bungas, lai 
atbalsts būtu ritmisks un jaudīgs.

14. novembrī Latvijas vēstnie-
cība Īrijā organizēja tikšanos ar 
Latvijas nacionālās futbola izlases 
pārstāvjiem un spēlētājiem Dub-
linā. Sarīkojumā piedalījās Īrijas 
Futbola federācijas, Īrijas Sporta 
padomes pārstāvji, deputāti, diplo-
mātiskā korpusa pārstāvji, žurnā listi.

no savu vārtu tīkla. Līdz ar to zau-
dējums ar 0:3 (0:1). Latvijas futbo-
 listiem tikai pa retai reizei izdevās 
nokļūt Īrijas vienības soda lauku  ma 
tuvumā. Latvijas izlases pamat sa  s-
tāvā šajā spēlē bija devies Māris 
Verpakovskis, kaut iepriekš bija iz -
teicies, ka nākamajā atlases ciklā 
valstsvienībai vairs nepalīdzēs. Otrā 
puslaikā Latvijas futbolisti spēlēja 
aktīvāk – izdevās biežāk kontrolēt 
bumbu, taču līdz reālai vārtu gū -
šanas iespējai tikt neizdevās.

Pārbaudes spēle starp Īriju un 
Latviju notika 2010. gadā atklā-
tajā Aviva stadionā, kuŗā ir vietas 
51 700 skatītājiem, bet spēli vēroja 
ap 40 000 skatītāju. Laika posmā 
no 1992. līdz 1995. gadam Lat vi-
jas un Īrijas futbolisti savstarpēji 
bija spēlējuši četras reizes un 
visas  reizes bija uzvarējusi Īrijas 
valstsvienība. Šogad šo negatīvo 
bilanci neizdevās uzlabot. Šobrīd 
Īrijas izlase FIFA rangā (vērtē-
jumā) ir 60., Latvija – 117.vietā.

Pēc spēles Latvijas valstsvie nī bas 
galvenais treneris Marians Pa  chars 
atzina, ka Īrijas valstsvienība parā-
dījusi, ka var skriet visas 90 mi  -
nūtes. “Protams, mūsu vienība va -
rēja spēlēt labāk un ielaist mazāk 
vārtus, bet laukumā bija divas 
dažāda līmeņa vienības. Diemžēl 

mums pietrūka vairāku spēlētāju, 
nevarējām uz šejieni atvest spēcī-
gāko sastāvu. Pat viena šāda spē-
lētāja zaudējums priekš mums ir 
ļoti būtisks. Mēs nevaram veikt 
spēlētāju maiņas, kā to var at  ļau-
 ties Īrijas izlase. Pretinieks veica 
sešas maiņas un katra no tām 

dzīvē un nopelnīt labus līgumus 
ārzemēs. Tamdēļ nepieciešams 
līdzvērtīgi sacensties šādā līmenī,” 
preses konferencē sacīja Pachars.

Nākamā sacensība Latvijas futbo-
 listiem bija Lielbritanijā pret bi -
jušā valstsvienības galvenā tre neŗa 
Gerija Džonsona vadīto Jovilas 

Latvijas futbolisti Dublinā pieņemšanā Latvijas vēstniecībā Spēles moments

miem, sludinājumiem avīzēs un 
tīmekļa vietnēs un citām lietām, 
kas saistītas ar sarīkojuma saga-
tavošanu. Naudas prēmijas un 
citas balvas tiek sagādātas tikai 
no privatā biznesa līdzekļiem.

P. S. Kopš  2014. gada būsim  
FINSO (Starptautiskā novusa fe -

Igaunija, Krievija, Vācija, Uk  rai  na, 
Baltkrievija un tagad arī ASV. 
Katrā no šīm valstīm tiek rīkotas 
reitinga sacensības pēc kuŗām gada 
beigās nosaka spēcīgāko novusa 
spēlētāju, vienību, valsti. Lai tālu 
skan, lai tālu skan... Kamēr būs 
novusa spēlētāji, novuss būs dzīvs.

tīklu lietotājiem bija izsniegusi brīv -
biļetes. Uz interesanto spēli bija 
ieradušies latvieši no dažādām 
Īrijas pilsētām un ciematiem, arī 
koŗa eLVē dalībnieki. Savukārt ak -
tīvie Īrijas latviešu hokeja bun dzi-

Spēle pret īriem izvērtās ne  veik-
 smīga. Pret laukuma saimniekiem 
pirmajā puslaikā izdevās notu rē-
ties, zaudējot tikai vienus vārtus, 
taču turpinājumā Vaņinam nācās 
vēl divas reizes izņemt bumbu 

bija arvien labāka un labāka. Mēs 
to nevaram atļauties. No cita skatu 
punkta raugoties, tā ir pieredze. 
Spēlētāji šobrīd var novērtēt, vai 
viņi vēlas sasniegto kaut ko savā 

Town vienību, kas pašlaik spēlē 
Anglijas otrās spēcīgākās līgas – 
Championship turnīrā. Mājup mūsu 
futbolisti atgriežas ar uzvaru – 
1:0 (0:0). Vārtus guva Šabala.


