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Klusuma brīdis pie lielveikala “Maxima” // FOTO: Timurs Subhankulovs/Latvijas Avīze

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Atļaušos lietot Imanta Ziedoņa 
vārdus, lai izsludinātu 2014. gada 
Latviešu fonda konkursu. Šīs rin-
das man tika atdzīvinātas oktobŗa 
otrajā pusē, kad Čikāgā piedzīvoju 
nedēļas nogali, kas vēl pastiprināja 
pārliecību, ka Latviešu fonds 
palīdz piepildīt latviešu namus. 
Jau vairāk nekā četrdesmit gadus 
Fonds ir palīdzējis mākslinie-
kiem, skolotājiem, zinātniekiem 
un kultūras darbiniekiem radoši 
dar boties latviešu tautas labā. 

Nesen Čikāgas Latviešu bied-
rības namā notika Latvijas gru-
pas “Trio” koncerts. Šie apvienības 
TILTS rīkotie vieskoncerti bija 
viens no četriem 2013. gada Lielo 
projektu konkursā atbalstītajiem 
pieteikumiem. Saņemot vislielāko 
balsu skaitu, fonda dalībnieki iz -
teica savu vēlmi baudīt māksli-
nieku uzstāšanos vietējos latviešu 
centros. Tūlīt pēc šī koncerta, nā -
kamajā pēcpusdienā Ciānas baz-

Latviešu fonda 2014. gada konkurss

Latvija  
sēro par 

Zolitūdes 
traģēdijas 

upuŗiem
... Vai piepildīt šo saimi, šo sētu un šo namu, 
šo tautu un šo zemi ar kaut ko piepildāmu. 
Kad vakars zelta zvaizgnes kā mākslinieks sviež tušā,
jūs arī varat paspēt kaut ko no nebijušā. 

Imants Ziedonis

nīcas telpās Čikāgas literārās 
kopas rīkotajā Imantam Ziedo-
nim veltītajā sarīkojumā dziedāja 
2013. gada Mazo projektu kon-
kursā atbalstītais Čikāgas vīru 
koris. Ieklausoties Imanta Zie -
doņa vārdos, nodomāju, ka Lat-
viešu fonds turpina piepildīt lat -
viešu kultūras telpu ar kaut ko no 
nebijušā. 

Otrais lielais projekts, kas tika 
atbalstīts 2013. gada konkursā, ir 
Okupācijas mūzeja ekspozīcijas 
vizuālais papildinājums – 1941. ga -
  da deportācijas vagons, ko pare-
dzēts rādīt publikai 2015. gadā. 
Tas vēstīs par noziegumu pret 
cil  vēci – Latvijas pilsoņu mas-
veida deportāciju uz Sibiriju. 
Redzam, ka Latviešu fonda dalīb -
nieki turpina balsot par projek-
tiem, kas atspoguļo mūsu orga-
nizācijas pamatmērķi, – veicināt 
latviešu kultūras, mākslas un iz -
glītības attīstību, uzsveŗot trim-

das periodu un tajā laikā pie-
dzīvoto. 

Trešais 2013. gada atbalstītais 
projekts jau atspoguļo jaunu pie-
 eju latviešu kultūras stipri nā ša-
nai. Arņa Grosa pieteiktā latviešu 
valodas gramatikas vārdu locīša-
nas aplikācija piedāvā mūsdienot 
vārdu locīšanas apguvi. Turpmāk 
planšetdatoros un mobilajos tāl-
ruņos būs iespējams uzšķirt pa -
reizo locijumu lietvārdiem un 
darbības vārdiem. Balsojums par 
šo projektu liecina, ka Latviešu 
fonda dalībnieki ir gatavi atbalstīt 
projektus, kas izmanto jaunās 
technoloģijas un skaŗ arvien jau-
nāku paaudzi. 

Pēdējais lielais projekts, kas sa -
ņem atbalstu, ir Dzintras Gekas 
dokumentālā filma “Dieva Put niņi”. 
Šī ir filma par trimdas bērnu lik-
 teņiem. Jau intervēti vairāk kā 60 
trimdas bērni. Topošās filmas 
mērķ auditorija ir cilvēki visā 
pasaulē, kas piedzīvojuši līdzīgas 
vēsturiskās situācijas. Šis vērienī-
gais projekts, ierobežoto līdzekļu 
dēļ, saņēma tikai nelielu procen-
tu no pieprasītās summas, un 
tā  dējādi vēlreiz mudināja pado-
mi pārdomāt kā pārveidot Lat-
viešu fondu, lai projektiem būtu 

iespējams sniegt plašāku atbalstu.
Nesenajā Latviešu fonda saietā 

Toronto Aija Mazsīle vadīja no  -
darbību par to, ko Latviešu fon-
dam vajadzētu paturēt, ko pamest 
un ko pilnvedot. LF dalībnieki 
pilno sarakstu varēs lasīt nāka-
majā LF apkārtrakstā. Viens no 
ieteikumiem bija izreklāmēt pro-
jektus, kas nesaņēma visu no pie -
prasīto financējumu un aicināt 
ziedot atsevišķiem projektiem. 
Padomes sēdē arī tika pārrunāts, 
kā paplašināt fonda iespējas at -
balstīt vairāk vērtīgo projektu. 

Padome arī uzklausīja jau sen 
izteikto kritiku, ka projektu kon-
 kursa gaŗais cikls daudziem brem-
zē plānot un reālizēt savas idejas. 
Tāpēc šogad Latviešu fonds ir 
apņēmies samazināt laika sprīdi 
no konkursa sākuma līdz rezul-
tātu izziņošanai. Ja vecajā ciklā, 
lai uzzinātu rezultātus, Lielajiem 
projektiem bija jāgaida līdz ru -
dens pilnsapulcei, tad 2014. gada 
konkursa cikls paredz izziņot 
rezultātus jau vasarā. Mazo pro-
jektu izziņošana paliks kā iepriekš 
- aprīļa beigās. 

2014. gada Latviešu fonda pro-
jektus varēs pieteikt no 2014. 
gada 1. janvāŗa līdz 15. februārim, 

sekojot noteikumiem, kas pub-
licēti www.latviesufonds.info 
no  daļā projektu pieteicējiem. 
Pavasarī padome izskatīs Mazo 
projektu pieteikumus, kuŗiem 
nepieciešams financējums zem 
divtūkstoš dolariem, un izvirzīs 
desmit Lielos projektus (nepie-
ciešamais financējums no divi-
em līdz desmit tūkstšiem dola-
ru), par kuŗiem Latviešu fonda 
dalībnieki balsos no maija mē -
neša līdz Jāņiem. Jau otro gadu 
dalībniekiem būs iespējams 
balsot elektroniski. Uzvarētājus 
ceram paziņot pirms vasaras 
beigām, lai projektu pieteicēji 
varētu jau rudenī sākt  “sviest 
zvaigznes tušā”. 

Ja jums ir interese piedalīties 
šajā radīšanas procesā un jūs vēl 
neesat Latviešu fonda dalīb-
nieks, iestājieties, apmeklējot 
www.latviesufonds.info. Tur, pie -
spiežot DONATE pogu, atradī-
sit visu informāciju, kas vaja-
dzīga, lai iestātos. Ja jums ir 
jautājumi vai nepieciešama pa -
pildu informācija, variet sazi-
nāties ar Tiju Kārkli, lfkasieris@
gmail.com, vai pa pastu P.O. 
Box 28696, Oakdale, MN 55128, 
USA.

KRISTĪNA SĪMANE-LAIMIŅA

„Kā priekškars viss bijušais pušu šķelts.
Uz svētā kapa tiek akmens velts.
Kā vāts sāp pasaule visa.” Elza Ķezbere
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Kas ir
Andrejs Johansons?

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20132013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

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

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

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Piesakieties tūrei uz
Dienvidameriku! 

DAINIS RUDZĪTIS Livonijā, Mičiganā

Gaida Volkovska Laika 42. 
numurā kritizē Toronto Pen-
sionāru biedrības sanāksmē, 
Lolitas Gulbes referātā teikto 
par mūsu nacionālo dzejnieci 
Veroniku Strēlerti. Nekādu ne -
pareizību Lolitas Gulbes refe -

rātā nevaru saskatīt.
G. Valkovska citē Strēlertes 

biografiju no Latviešu kon ver-
sācijas vārdnīcas 20. sējuma 
(1939./40. g.). Tanī laikā V. Strē-
lerte bija precējusies ar pro -
fesoru A. Švābi, bet vēlāk 

izšķīrās. Ar Andreju Johansonu 
viņa apprecējās Zviedrijā, un 
pazīstamais literāts Pāvils Jo -
hansons (dzimis 1947. gada 18. 
oktobrī Stokholmā) ir viņu dēls.

Savā vēstulē G. Volkovska 
nonievā Andreju Johansonu, 
rakstot, ka Latvijā “tāds Johan-
sons nebija ne vēsturnieks, ne 
polītiķis –  jauns zēns, tikko no 
skolas nācis.” „Tāds Johansons” 
jau kā ģimnazists 1940. gadā 
pārtulkoja Bairona “Manfredu”. 
1941. gadā iznāca krājums 
“Mijkrēslis” kopā ar Anšlavu 
Eglīti. Latvijā Johansons jau 
strādāja laikraksta redakcijā. 
Bija iesaukts Latviešu leģionā, 
nosūtīts uz Vāciju un atpakaļ uz 
Kurzemi, no kurienes bēgļu 
laivā nokļuva Zviedrijā. 

Trimdā Dr. A. Johansona 
pienesums latviešu kultūrai ir 
vienreizējs. “Tāds Johansons” ir 
sarakstījis daudzas vēstures grā-
matas (ieskaitot monumentālo 
Latvijas kultūras vēsturi 1710. 
– 1800. gads), esejas, sakārtojis 
dzeju antoloģijas, rakstījis pro-
fesionālos žurnālos. Bijis ārkār-
tas profesors Stokholmas uni-
versitātē (sk. Latvijas enciklo-
pēdijas 2. sējumu).

Johansona vārds Veronikai 
Strēlertei nebija segvārds, bet 
viņas juridiskais uzvārds.

Laika
redakcijai

Vēlos, lai lasītāju vēstuļu lapā 
publicējat šo manu pārliecību: 

Laika abonenti ir patiesi Lat-
vijas patrioti. Paldies!

MANFREDS ZĪVERTS

Godātā
redakcija!

Neesmu no tiem cilvēkiem, 
kas raksta redakcijām vēstules, 
laukos darbs dzen darbu un 
nesanāk laika. Taču šoreiz gribu 
pateikties Laikam – par krāš-
ņajiem svētkiem, ko tas ienesa 
mūsu mājā! Skaists izskats un 
vērtīgi raksti, kuŗu vidū īpaši 
vēlos izcelt Vairas Paegles emo-
cionāli spēcīgo „Kāpēc tāda 
Latvija?” Ar avīzes starpniecību 
vēlos no sirds viņai pateikties.

Vēl viens priecīgs pārsteigums 
bija man iemīļotā mākslinieka, 
Čikāgas Piecīšu vadītāja Alberta 
Legzdiņa sirsnīgais dzejolis. 
Talantīgs cilvēks. Sveiciens arī 
viņam! Paldies par Jūsu darbu!

Cieņā –
ELVĪRA CIMERMANE

Valmierā
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Richards Zariņš 1955. gadā Betlemes baznīca // FOTO: B. Rozītis

Ņujorkas latviešu draudzes 
mācītājam Richardam

Zariņam – 100
Ilze Bērziņa

jaunākajā grāmatā
aicina noticēt

laimīgām beigām.
Iespējams, jūs esat jau se  kojuši 
Ilzes Bērziņas literāro varoņu Izzie 
un Nick pie dzī vojumiem, cen tu-
šies atrisināt kādu no viņas kri-
minālromā nos attēlotajām slep-
kavībām 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 ris  tisks 
un domas rosinošs, bet vienmēr saistošs. Pat ja jūs ne ticat lai  mī-
 gām beigām, šie brīnišķīgie memuāri var mainīt jūsu domas. 

Grāmata iznāca 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

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 $2.50;  
                               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 ...............................................

Šī gada decembrī aprit 100 gadi 
kopš dzimis viens no ievēroja-
mā kajiem latviešu trimdas dar-
biniekiem – ilggadējais Ņujorkas 
latviešu draudzes mācītājs Ri -
chards Arturs Otto Zariņš.

R. Zariņš dzimis 1913. gada 6. 
decembrī Gaujienas pagasta Vi  re -
šos lauksaimnieka, pasta un auto 
piestātnes pārvaldnieka ģimenē. 
Pēc Augšgaujas pamatskolas un 
Gaujienas ģimnazijas beigšanas 
viņš 1931. gada rudenī iestājās 
Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātē. Jau skolas mācību laikā 
spilgti izpaudās jaunekļa sabied-
riski aktīvais raksturs, un viņš 
iesaistījās skautu kustībā, kā arī 
vietējās izglītības biedrības dar-
bībā, pēc tam – kļuva par Latviešu 

Sekoja valsts okupācija, kuŗas 
laikā jaunais mācītājs pieredzēja 
arī tās radītās ciešanas daudziem 
draudzes locekļiem un viņu tu -
viniekiem, ieskaitot apcietināša -
nu un deportāciju. Jau pēc kaŗa 
sākuma – 1941. gada 28. jūnijā 
Gaujienas pagastā bēgošie sar  kan-
armieši nogalināja viņa 1920. ga -
dā dzimušo brāli Zigurdu.

Vācu okupācijas laikā no 1941. ga -
da R. Zariņš atkal strādāja arī par 
ticības mācības skolotāju Rīgas 
pilsētas 6. ģimnazijā, no 1942. ga -
da – Rīgas Valsts 1. ģimnazijā. 
1942.–1944. gadā bija laikraksta 
Baznīcas Ziņas redaktors. Dar-
bojās arī Rīgas radiofonā par diev-
  kalpojumu liturgu.

1944. gada oktobrī mācītājs 

niski sagaidīja kuģus ar izceļotā-
jiem no Latvijas, lai sniegtu tiem 
visu iespējamo atbalstu, bet vē  lā-
 kajos gadu desmitos vadīja lielās 
draudzes locekļu un Ņujorkas lat -
viešu garīgo dzīvi kopumā, detā-
lizēti dokumentējot to un uzgla-
bājot savā personiskajā archīvā 
draudzes kancelejā (2012. gadā R. 
Zariņa bagātais archīvs ar tuvi-
nieku gādību nonācis glabāšanā 
Stanforda universitātes bibliotēkā 
Kalifornijā). Tieši pateicoties R. 
Zariņa organizatoriskajām spē jām 
un popularitātei, lielā Ņujorkas 
draudze palika vienota un nesa-
šķēlās, kā tas notika citās trimdas 
draudzēs. Draudze sastāvēja no 
pieciem novadiem, tai piederēja 
daudzi nekustamie īpašumi, bet 
sabiedriskā un kultūras darbība 
bija ārkārtīgi plaša un sazarota. 
Šodien visās Savienotajās Valstīs 
un pasaulē, ieskaitot Latviju, 
dzīvo cilvēki, kuŗus kristījis, lau-
lājis vai vienkārši ar savu vārdu 
garā stiprinājis mācītājs R. Za -
riņš, un viņi to atceras. 

Parallēli tiešajam darbam, R. Za -
riņš rakstīja trimdas periodikā 
par sabiedriskiem, polītiskiem, 
vēsturiskiem, reliģiskiem jautāju-
miem, bija baznīcas laikraksta 
Ceļa Biedris līdzstrādnieks, drau-
dzes izdevuma Baznīcas Ziņas 
redaktors.

1990. – 1991. gadā R. Zariņš 
un latviešu trimda sagaidīja Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu, kas 
bija ilgu gadu sapņu piepildījums. 
Pēc neatkarības atgūšanas R. Za -
riņš vairākkārt apmeklēja dzim-
teni, kas viņam sagādāja īpaši po -
zitīvus pārdzīvojumus. 2001. gadā 
Latvijas valsts novērtēja viņa no -
zīmīgo darbu, apbalvojot ar Triju 
Zvaigžņu ordeni. Richarda Zari ņa 
mūžs noslēdzās 2006. gada 31. 
maijā Matapointsetā, Masačū-
setas pavalstī.

Jau studiju laikā 1936. gadā Ri -
chards Zariņš laulības saitēm uz 
mūžu saistījās ar skolotāju Mariju 
Rozenbergu (1910-1996), un šajā 
laulībā piedzima Antra, Bertrams, 
Kristaps un Pēteris (1947-2004). 
Raksturīgi trimdas latviešu ģi   me -
nēm ar mērķtiecīgu audzināšanu 
un pašu bērnu uzcītību Richards 
un Marija panāca, ka bērni ap  zi-
nāti virzījās pa izglītības kāpnēm, 
sekmīgi veidojot karjeras un vien -
laikus aktīvi darbojoties trimdas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. 

Tieši Richarda Zariņa bērni – 
Antra, Bertrams un Kristaps šo -
dien ir izveidojuši īpašu fondu sava 
tēva piemiņai, kuŗš dos iespēju 
sniegt atbalstu LU vēsturniekiem 
Latvijas vēstures izpētē. Īpaši no -
zīmīgs minētais atbalsts ir apstāk-
ļos, kad zinātnes un vēstures iz -
glītības stāvoklis Latvijā ir ļoti 
sarežģīts un valsts financiālais 
atbalsts zinātniekiem un paida-
gogiem – niecīgs. Fonds nodibi-
nāts vēstures studiju atbalstam, 
kaut arī visu tā izveidotāju profe-
sio nālā darbība saistīta ar citu 
jomu – medicīnu. Iemesls tam ir 
trimdas sabiedrībā kopumā un 
Zariņu ģimenē īpaši pastāvošā 
izpratne par vēstures jautājumu 
nozīmīgumu Latvijas valsts un 
sabiedrības dzīvē.

ĒRIKS
JĒKABSONS,

vēsturnieks

zemnieku savienības biedru. No 
1932. gada Richards Zariņš aktīvi 
darbojās studentu korporācijā 
Lettonia, turpinot to visa mūža 
gaŗumā un ieņemot daudzus at -
bildīgus amatus. Vienlaikus viņš 
darbojās LU Studentu padomē, 
dziedāja Korporāciju prezidiju 
konventa korī, bija Teoloģijas fa -
kultātes studentu biedrības priekš  -
nieks. Lai iegūtu līdzekļus studi-
jām, strādāja par rakstvedi Mār-
tiņa draudzē Rīgā.

1938. gada septembrī R. Zariņš 
beidza studijas un tika ordinēts 
par mācītāju, bet oktobrī iecelts 
par mācītāju Rīgas Doma baz nī-
cas draudzē, viņš bija šajā amatā 
līdz dzimtenes atstāšanai. Vien-
laikus R. Zariņš strādāja par ticī-
bas mācības skolotāju Rīgas pil-
sētas Augusta Deglava (15.) pamat-
skolā, no 1939. gada septembŗa – 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijā. Bijis 
radio dievkalpojumu liturgs, 
1940. bijis Latvijas ev. lut. draudžu 
laikraksta Svētdienas Rīts redak-
cijas kollēģijas loceklis. Darbojies 
latviešu-lietuviešu vienībā, Lat-
viešu – čechoslovaku biedrības 
Akadēmiskajā sekcijā.

Zariņš no Kurzemes piekrastes 
slepus kopā ar ģimeni kuģītī de -
vies bēgļu gaitās uz Zviedriju. 
Strādājis par skolas bibliotekāru 
Vestmandālē, arī par latviešu 
mācī tāju un ticības mācības 
skolotāju. No 1946. gada februāŗa 
bija Lat vijas ev. lut. baznīcas pār-
valdes Zviedrijā Dienvidu ap  -
gabala va  dītājs, garīgi aprūpējis 
arī latviešu bēgļus Dānijā.

1946. gada jūlijā uzaicināts par 
Ņujorkas latviešu draudzes mā -
cītāju, un 1946. gada novembrī 
pār cēlies uz ASV, ieņemot šo 
amatu līdz pat aiziešanai pensijā 
1989. gadā. Ņujorkas latviešu 
draudze, kuŗa ārpus reliģiskās 
funkcijas, tāpat kā citas trimdas 
draudzes, pildīja arī sabiedriski 
polītiskās dzīves centra lomu, 
bija viena no lielākajām visā 
pa saulē, un tās vadītājs – tieši 
iesaistīts visos notikumos un no -
risēs, kas saistījās ar draudzes 
namu, kuŗš bija kļuvis arī par 
viņa ģimenes mājvietu uz gandrīz 
pusgadsimtu. Simboliski, ka R. Za -
riņš ieradās Ņujorkā Valsts svēt-
kos – 1946. gada 18. novembrī.  
Turpmākajos gados viņš perso-
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Jānis Bolis sarokojas ar LR Valsts prezidentu Andri Bērziņu // FOTO: Toms Kalniņš

Valda Bole sarunājas ar archibīskapu Jāni Vanagu aizvadītajā 
vasarā Jaunpiebalgā

Parasti Amerikas latvieši 
ciemu dienām Latvijā rudens 
laiku neizvēlas, parasti brauc, 
kad zied vasara. Jūs esat Lat-
vijas rudenī. Kāpēc?

Ikreiz rudenī uz Latviju brau-
cu, lai lasītu vieslekcijas Rīgas 
Juridiskajā kolledžā un strādātu 
tās studentu diplomdarbu vēr-
tēšanas komisijā. Šogad bija vēl 
cits, ļoti nozīmīgs iemesls – kad 
aizvadītajā augustā ASV ciemo-
jās Valsts prezidents Andris Bēr  -
ziņš, viņš mani kā goda konsulu 
ielūdza vizītē, lai apspriestu ar 
goda konsulu institūciju sais-
tītus jautājumus. 

Arī intervijā mūsu laikrak-
stam par godu Latvijas Valsts 
svētkiem prezidents uzsvēra 
goda konsulu nozīmīgo lomu 
šābrīža Latvijas ārpolītikā, 
īpaši atzīmēja aizvadītās vasa-
ras pirmo pasaules latviešu 
uzņēmēju forumu. 

Mūsu sarunā, kuŗā prezidents 
mani iztaujāja par ASV polītisko 
dzīvi un es – viņu – par Latvijas, 
goda konsulu institūcijai tiešām 
bija veltīta nozīmīga sarunas 
daļa. Proti, šobrīd ASV ir 17 go -
da konsuli, bet varētu būt 50. Tā -
tad – Latvijas Ārlietu ministrijai 
derētu aktīvāk strādāt, lai kon-
sulus piesaistītu. Vēl jo vairāk 
tāpēc, ka Latvijas valstij tas neko 
nemaksā. Par goda konsuliem 
kļūst cilvēki, kas savās mītnes 
zemēs ir veiksmīgi uzņēmēji, 
kuŗiem ir labi sakari biznesa 
aprindās – tieši tas, kas Latvijai 
šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. 
Kultūras jomā ir sava specifika, 
un tur jau viss notiek. Šai brīdī 
ir vajadzīgi ekonomiski kon-
takti, ko vislabāk var veidot uz -
ņēmējdarbības vidē. Valsts pre-
zidents tam piekrīt, atliek tikai 
darboties.

2014. gada februārī ASV vēst-
niecība mūs, Latvijas goda kon-
sulus ASV, pulcēs uz kopīgu 
sa  nāksmi. Es noteikti runāšu 
par to, ka vajag piepulcēt jaunus 
spēkus un veidot darbības stra-
tēģiju. Šobrīd mēs visi strā-
dājam „katrs savā plauktiņā”. 
Mūsdienu pasaulē ir brīnišķīga 
iespēja – „tīklveida komūni kā-
cija”, tas nozīmē, ka mēs bez grū -
tībām varam sazināties tī  mekļa 
vidē, kopā darboties, rosinot 
savas idejas un tās īstenojot.

Jūs esat Goda konsuls Rod-
ailendā nu jau divus gadus. Ko 
esat paveicis?

Jā, esmu Goda konsuls mazajā 
Rodailendas pavalstī pie Bos-
tonas un savu iespēju robežās 
strādājis, ticies, runājies gan ar 
ASV uzņēmējiem, gan latvie-
šiem, kas te dzīvo un, kā jūs 
sakāt, jauniebraucējiem. Visbie-
žāk – ar studentiem, kas labprāt 
nāk satikties ar mani Golfa 
klubā, kur risinās daudz brīvu 
un vērtīgu sarunu. Jāteic, ASV 
uzņēmējiem „pārdot” Latviju ir 
diezgan grūti. Parasti jāsāk ar 
„izglītošanu” – jāatbild uz jau-
tājumiem, kas tā tāda Latvija ir, 
kur tā atrodas un kas tajā inte-
resants. Tad nu stāstu, rādu 
kartē, skaidroju „specifiskas 
detaļas” – ka Latvija ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts un, sākot 

Būt latvietim un stāstīt par Latviju pasaulei
Intervija ar advokātu, LR Goda konsulu Rodailendā, ASV,  Jāni BoliLIGITA

 KOVTUNA

ar 2014.gada 1. janvāri būs arī 
eirozonā, kas sarunās ar uz -
ņēmējiem ir ļoti svarīgi. Vēl arī 
stāstu par to, ka nodokļu sistēma 
valstī ir laba, ka ir interesanti 
„produkti”, ko Latvija var pie-
dāvāt – IT technoloģijas, pār ti -
kas produkcija, kā, piemēram, 
zivju konservi, šokolāde utt. Par 
kultūru ir neierobežots stāsts! 
Man tuvējā Bostonā jau zina 
slavenos diriģentus Andri Pogu 

Kalniņš, Tieslietu ministrijas 
valsts sekretārs, par ko, esmu 
paliecināts, mēs vēl daudz laba 
dzirdēsim. Abi skolojušies Bos-
tonas mācību iestādēs, un nu 
savas zināšanas pielieto Latvijā.

Un vēl Latvijas Bankas pre -
zidents Ilmārs Rimšēvics, 
Džordžtaunas un latviešu pro-
fesora Juŗa Vīksniņa lolo-
jums... Varbūt arī uzņēmēj-
darbībā, gluži kā medicīnā, tā 

ieviest Latvijā.
Reālitātē Latvijas produktus 

– šprotes, „Laimas” konfektes 
un marinētu siļķīšu rolmop-
šus Amerikā var nopirkt krie -
vu, žīdu un leišu veikalos.

Tas jau arī ir jautājums par 
manis pieminēto lokanību.

Kā saredzat „abu trimdu” – 
vecās un tā saukto jaunie-
braucēju tuvināšanu?

Skaidri to saredzu Bostonas 

ņemt kā „savējo”, kā līdzvērtīgu. 
Bet tas notiek arī sadzīvē. Pat 
iepērkoties RIMI veikalā, daž-
kārt izjūtu citādu attieksmi, it 
kā es nāktu no „citas pasaules”. 
Bet varbūt tā arī ir?!

Jums Latvijā iznākusi ne 
vien šī grāmata profesionālajā 
jomā, bet arī romāns „Likuma 
ēnā”...

... kas dažiem, kā man kļuvis 
zināms, nemaz nepatika. Bet es 
jau domāju par nākamo. Jo par 
savu pirmo romānu tomēr sa -
ņēmu vairāk pozitīvu atsauk-
smju, tostarp no literātiem. 
Kāpēc neturpināt?

Būdama jūsu daiļrades pazi-
nēja, ja man atļauts tā teikt, 
jebšu lasu jūsu ceļojumu pie-
zīmes, kas publicētas Laikā, 
un arī biju viena no pirmajām 
jūsu pirmā romāna lasītājām, 
esmu pamanījusi, ka jūs inte-
resē neordināri personāži ne -
ordinārās situācijās un valstīs. 
Kurp vedīs nākamais jūsu li  -
terārā varoņa un jūsu pašu 
ceļš? Esat jau bijis Sibirijā, 
Kubā...

Pošos uz Ziemeļkoreju. Tur arī, 
domājams, vedīs mana nākamā 
romāna varoņa ceļš. Varbūt tas 
būs saistīts ar „Likuma ēnā” gal-
 venā varoņa Oskara pēcnācēju 
gaitām. Mani interesē neparas-
tas zemes un neparasti cilvēku 
likteņu savijumi. Īpaši valstīs ar 
ne to labāko valstsiekārtu.

Jūsu uzticamā dzīves un ceļa 
biedre Valda, kas kopā ar jums 
bija Sibirijā un Kubā, arī do -
sies līdz?

Uz Ziemeļkoreju – ne, viņai 
šobrīd vairāk interesē mūsu 
mazmeitas. Viņa, protams, rai-
zējas, kā man tur ies. Bet nu 
esmu divu valstu – ASV un Lat-
vijas pavalstnieks, vai nu kāda 
no abām mani neizglābs grūtā 
brīdī?! Gadiem ritot, man šķiet 
garlaicīgi sēdēt Parīzes vai Ro -
mas krodziņā, dzert vīnu un 
vērot meitenes – gribas kaut ko 
dziļāku, neparastāku.

Mūsu saruna notiek Latvijas 
Valsts svētku laikā, kad gribas 
kaut ko savai zemei vēlēt. Ko 
novēlat Latvijai?

Spēku, izturību! Un vēl novēlu 
latviešiem palikt Latvijā, jo at -
braukt atpakaļ no svešām ze -
mēm ir ļoti grūti. Arī es par to 
esmu daudz domājis. Bet, ja 
saknes jau iedzītas svešā zemē, 
nav viegli atgriezties...

un Andri Nelsonu – vai man jā -
stāsta! Ir daudz brīnišķīgu lietu 
kultūrā, ko Latvija stāsta pati. 
Bet man bieži vien ir jāstāsta... 
par ģeografiju. Ame rika ir liela 
valsts, un kā tāda tā ir paš-
pietiekama. Eiropas ģeo grafija 
bieži vien ir diezgan nezināma.

Nule publicējām ziņu, ka 
piecgadīgs amerikāņu puisēns 
skaidri zināja pateikt, kas ir 
Latvija un kur ir Rīga...

Skaists stāsts! Taču amerikāņu 
uzņēmējam ir skaidri jāpastāsta, 
kur tā Latvija ir un ko tā var 
piedāvāt. Man patīk stāstīt arī 
par latviešiem, kas Amerikā 
papildinājuši savas zināšanas 
un nu ieņem nozīmīgus amatus 
Latvijas valdībā. Kā LR ekono-
mikas ministrs Daniels Pavļuts 
– gaišs, gudrs cilvēks, kas daudz 
var veikt Latvijas labā, Ingus 

nozīmīgākā palīdzība Latvijai 
būtu atbalsts uzņēmēju izglī-
tošanā?

Pavisam noteikti! Esmu novē-
rojis, ka latviešu uzņēmējiem 
trūkst fleksibilitātes jeb loka-
numa. Latviešu uzņēmējs nav 
ar mieru mainīt savu nostāju – 
kas viņam padomā, tas viņam 
paliek padomā. Savās lekcijās 
jeb, pareizāk sakot, nodarbībās 
studentiem uzdodu šādu uzde-
vumu: uzzīmēju 9 punktus, ko 
lieku savienot ar 4 līnijām. Te – 
gluži kā biznesā – jāskatās „ār -
pus rāmja”. Esmu pārliecināts, 
ka viens no goda konsulu dar-
bības svarīgākajiem virzieniem 
ir veidot kontaktus, kā arī gādāt 
par Latvijas uzņēmēju izglī to-
šanu. Lai brauc uz Ameriku un 
apgūst šejienes biznesa meto -
des, ko, gudri izanalizējot, var 

latviešu sadzīvē – jaunie nāk uz 
Bostonas latviešu sarīkoju-
miem, sūta mūsu latviešu sko-
liņā savus bērnus. Viss notiek!

Un kā ar latvieši valodu?
Atbilde ir manas mazmeitas 

– kad citkārt sarunā pasaku 
kādu vārdu angliski, viņas aiz-
rāda, ka jārunā latviski. 

Ciemojoties Bostonā, biju 
klāt latviešu skolas nodarbībā, 
kur lasīšanas stundu vadīja 
jūsu znots Tālis Sēja.

Viņš arī ir Goda konsuls, 
turklāt daudz lielākā štatā nekā 
„manējais” – Masačūsetsā. Un 
viņš tiešām atrod laiku arī 
strādāt par skolotāju Bostonas 
latviešu skolā. Jau ceturtā mūsu 
ģimenes paaudze runā latviski 
un darbojas latviešu sabiedrībā.

Jūsu profesionālais piene-
sums Latvijā ir ne vien lekcijas 
topošajiem juristiem, bet arī 
grāmata par mediāciju, juri-
disko procesu, kas Latvijā bija 
jaunums.

2006. gadā Rīgā iznāca mana 
grāmata „Mediācija”, kas nu, kā 
izrādās, kļuvusi par bibliogra-
fisku retumu. To sarakstīt mani 
mudināja LR Zinātņu akadē mi-
jas viceprezidents, jurists Tālavs 
Jundzis. Šobrīd ir jau tiktāl, ka 
likums par mediāciju, kuŗa iz -
vei došanā piedalījos kā eksperts, 
ir nodots izskatīšanai Saeimā 
2. lasījumā. Varbūt ap Ziem svēt-
ku laiku tas iegūs likuma spēku. 
Latvijā tas ir ļoti nozīmīgi.

Kā ir sastrādāties ar kollē-
ģiem Latvijā?

Ļoti labi, profesionālajā vidē. 
Lai gan Latvijā tomēr izjūtu 
plaisu – mani īsti mēdz neuz-

Jāņa Boļa uzdevums prāta 
asināšanai. Savienojiet šos 
deviņus punktus ar četrām 
līnijām!
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„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

Māja ar balkonu 1945./46. gadā. Vairāk par gadu balkons un viena 
istaba bija mūsu dzīves vieta

Saimnieku ēdamistaba, kur mēs 1945./46. gadā netikām aicināti, 
bet 2003. gadā mani gan viesmīlīgi uzņēma

Gregeru mājas priekša 1945. gadā. Kā varat redzēt 2003. gada fotografijā, mazdēls Klaus mājas 
fasādi ir uzlabojis

Fotografija no lidmašīnas paskaidro atmiņās pieminētos notikumus un labāk attēlo mūsu dzīvi 
1945./46. gadā

Dzīve Jitlandē
Es nekad neesmu spējis izprast, 

kas motivēja šos vāciešus, kuŗiem 
pašiem klājās ļoti grūti, pieņemt 
mūs, svešus austrumeiropiešus. 
Kā nekā vēlāk dīpīšu laikos mēs 
bijām „verfluchte Ausländer” – 
no  lādētie ārzemnieki.

Saimnieks mums ierādīja mājas 
dienvidu piebūvi un sava tobrīd 
vācu armijā dienošā dēla guļam-
istabu. Piebūvei bija viena istaba, 
ārdurvis un durvis uz guļam is-
tabu, tā ka mēs iekārtojāmies 
savā pilnīgi atsevišķā dzīvoklī. 
Piebūves istabā bija mūsu virtu ve, 
dzīvojamā istaba un Lā  š iņonkuļa 
gulta. Guļamistabā stāvēja viena 
prāva gulta ar lielu dūnu segu, kā 
tas ir parasts šajā Vācijas apkaimē, 
jo guļamistabas ir ļoti maz ap  sil-
dītas. Veselu gadu mēs visi pieci 
gulējām rindā šajā gultā; tagad 
tas liekas neiespējami. Bet vēl 
grūtāk ir saprast, kā mēs veselu 
gadu iztikām bez vannas vai 
dušas. Bija jāizlīdzas ar lielu 
bļodu, lai gan vasarā bieži gājām 
mazgāties uz upi. Āra labierīcības, 
kas bija pie kūts, mums, puikām, 
ļoti nepatika, tāpēc iemācījāmies 
izrakt un uzturēt grāvīti aiz sakņu 
dārza krūmiem. 

Gandrīz sešdesmit gadu vecais 
māju saimnieks Klauss Jurgens 
Gregers (Claus Juergen Greggers) 
ar sievu Doroteju un vienu pie -
ko mandētu padomju armijas 
gūstekni uzturēja lauksaim nie-
cību. Kā jau minēju, viņa dēls 
Heinrichs bija prom kaut kur 

sētām un Ķīles (Kiel) kaŗa ostai. 
Naktī sajūta nebija tik droša, jo 
baidījāmies, ka neizkrīt kāda pāri 
palikusi bumba. Bijām iemācīti, 
ka, klausoties lidmašīnu motoru 
rūkšanas tonī, var pateikt, kad 
eskadriļa jau ir pāri. Tomēr uz -
brukumi 40 km attālajai Ķīles 
ostai bija nepatīkami, jo, lai sa  -
dragātu biezos zemūdeņu ostas 
patvertņu jumtus, tika lietotas 
ļoti lielas bumbas. Sprādzienus 
mēs varējām izjust pat savā is  ta bā.

gaļa. Neatceros, vai tas bija radio-
fons vai kāds tāpat paziņoja, ka 
Hitlers ir beigts. Vēl līdz šai die -
nai nezinu, kāpēc tās vecās vā -
cietes raudāja. Vai no prieka, ka 
briesmonis ir beigts vai no žēla-
bām, ka Vācijas vadonis ir kritis?

Pusceļā uz Treiju pie Grifteras 
meža bija militāro apmācību no -
metne. Tās vārtos ceļa malā, kā 
jau tas pienākas, vienmēr bija 
sargs. Tolaik, tikai pāris nedēļu 
pirms kaŗa beigām, nometnē bija 

nas nometne jauniešiem pirms 
militārā dienesta.

Kādus trīs kilometrus uz zie -
me ļiem no lauku saimniecības 
bija stacija un dzelzceļa sliedes 
no Šlēzvigas uz Husumu. Vienu 
dienu gaisā nepārtraukti dzir-
dējām amerikāņu zemu lidojo-
šos „Tieffliegers” iznīcinātājus. 
Parasti no tiem nebija ko bai-
dīties, jo viņi privātās personas 
neapšaudīja. Šoreiz pēc brītiņa 
stacijas virzienā dzirdējām no -

Izskatījās, ka lidmašīnas purns 
rāda tieši uz logu. Tad 20mm lož -
metēji tās spārnos sāka zibsnīt, un 
mēs izdzirdējām šaušanas trok-
sni un kaut kas grabēja uz jumta. 
Tomēr māja nebija viņu mērķis, 
viņi tēmēja uz koka un brezenta 
lidmašīnu rēgiem – ma  ketiem, iz -
liktiem viltus lidlaukā apmēram 
pus kilometru aiz saim niecības. 
Troksni uz jumta bija radījušas 
tukšās patronas, kas mētājās pa 
visu pagalmu. Pēc uzbrukuma 
mēs, puikas, salasī jām čaulītes, 
un mums bija jaunas rotaļlietas. 

Maldu lidlauks ar koka un 
brezenta viltus lidmašīnām pie 
mājvietas bija jau kopš 1942. ga -
da, kad vācu gaisa spēki uzdeva 
tur būvēt īstu lidlauku. No saim-
niekiem uzzinājām, ka tad, kad 
lidlauku būvēja, angļu bumbve-
dēji naktīs bieži to izpostīja. Tā -
pēc šo vietu pārvērta par maldu 
lidlauku, un kopš tā laika tas 
nekad nebija bombardēts. Kāpēc 
šoreiz tā notika, nezinu, bet uz -
skatīja, ka iznīcinātāji 1945. gada 
aprīļa beigās šo maldu lidlauku 
sajauca ar pēdējo darbojošos 
vācu gaisa spēku lidlauku Jitlandē 
(Jitland), apmēram 15 km uz zie-
 meļiem no mūsu mājām. Pēc 
kaŗa, 1945./46. gada ziemā, lid-
laukā novietotās koka lidmašīnas 
ļoti labi noderēja kā sausa malka 
mūsu mājas apsildīšanai.

Pēdējais, ļoti priecīgais notikums 
pirms kaŗa beigām bija 1. maijā, 
kad pa ceļu iesoļoja paps ar doku-
mentu, kas apliecināja, ka viņam 
ir dots divu nedēļu atvaļinājums 

frontē, bet abas šīs ģimenes mei-
tas ieradās palīdzēt tikai nedēļas 
nogalēs. 1945. gada vasarā, pēc 
kaŗa beigām, kad gūstekni aizve-
da atpakaļ uz lielo Padomju tē -
viju, tēvs un Lāšiņonkulis saim-
niekam palīdzēja.

1944. gadā, Lielvācijas stāvok-
lim kaŗā pasliktinoties, tika no  di -
binātas pēdējās aizsardzības vie-
nības, „Volksturm”, kas sastāvēja no 
veciem vīriem ar deviņpa d smitā 
gadsimta šautenēm un me  dību 
bisēm. Arī mūsu saimniekam bija 
norādījums pieda līties Treijas vie -
nībā, bet viņam tas nemaz nepa-
tika. Aprīlī zirgs viņam iespēra pa 
gūžu, un pēc tam šis vīrs vienības 
treniņos vairs nepiedalījās, bet, ja 
kāds no valdības atbrauca, tad 
pat ar spieķi viņam bija grūti 
pastaigāt, citādāk no zirga spē-
riena nebija nekādu seku.

Dzīve lauku saimniecībā prom 
no frontes briesmām bija mierīga. 
Dienā mēs novērojām augsti li -
dojošas amerikāņu bumbvedēju 
eskadriļas, kas devās uzbruku-
mos vēl palikušām Vācijas liel pil-

Atmiņā ir palikuši vairāki noti-
kumi pirms kaŗa beigām.

Mans uzdevums, jo biju vecā-
kais puika un vienīgais, kas mā -
cēja sarunāties vāciski,  bija iet uz 
Treiju un stāvēt rindās pēc pār-
tikas. Reiz aprīļa beigās biju rindā 
skārnī, jo bija paredzēts, ka būs 

15 un 16 gadus veci apmācāmie 
iesauktie. Vārtu sargs izskatījās 
smieklīgs – armijas mētelis tam 
bija līdz zemei, un šautene gaŗāka 
par puiku pašu. 

Tagad no Treijas vēsturnieka 
Johann Nissen  esmu uzzinājis, ka 
šī nometne bija tikai sagatavoša-

pietnu uzbrukumu. Pēc tā ap   klu-
šanas redzējām dūmaku un gā -
jām izpētīt, kas noticis. Pie staci-
jas iznīcinātāji bija trāpījuši preču 
vilcienā, lokomotīve un zenītar-
tilērijas vagons bija pilnīgi iznī ci-
nāti, pāris vagonu dega. Bet citos 
bija daudz labumu: cukura maisi, 
lielas siera ripas un šokolāde. Cu -
kuru nebija kur iebērt, šokolādi 
sabāzām kabatās un kreklā, bet 
siera ripas pa ceļu kā riepas ri  pi-
nājām uz mājām. Kādreiz arī la  bu 
lietu var būt par daudz! Saēdu-
šies sieru un šokolādi dabūjām 
nejaukas vēdergraizes un cietu 
vēderu.

Citu dienu atkal gaiss bija pilns 
ar zemu lidojošiem amerikāņu 
iznīcinātājiem, bet šoreiz tie riņ-
ķoja tieši virs mūsu mājvietas, kas 
izlikās bīstami. Sagājām guļamis-
tabā un nogūlāmies pie mājas 
biezās akmeņu sienas tā, ka varē-
jām pa logu redzēt, kas notiek. 

no Latviešu leģiona. Viņa priekš-
niecība Libekā rīkojās tālredzīgi 
un, redzot Vācijas sabrukumu, iz -
sniedza šādus dokumentus virs-
niekiem, kuŗiem bija pieejamas 
ģimenes. Labi, ka tēvam bija šāds 
dokuments, jo tolaik visās vil-
cienu un autobusu stacijās dežū-
rēja Gestapo aģenti ar tiesībām 
šajā chaosā uz vietas nošaut mili-
tārās personas bez atbilstošiem 
dokumentiem. Kādreiz pat tie 
nepalīdzēja, bet papam laimējās, 
viņš bija atpakaļ pie savas ģi  me-
nes. Sabiedroto okupācijas val-
dība pavēlēja, lai visas kādreizējās 
militārās personas reģistrējas vie -
tējā policijas iecirknī un nodod 
savu ieroci, bet uz nekādām gūs-
 tekņu nometnēm nesūtīja. Tādā 
veidā papam nebija jāpiedzīvo 
tās briesmas, ko piedzīvoja lielākā 
daļa latviešu leģionāru gūstekņu 
nometnē Beļģijā.

(Turpinājums sekos)
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Par diasporas bērnu
izglītību domājot

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares 
pārbaudījuma rezultātiANDRA ZOMMERE, ALAs Izglītības nozares vadītāja

Aizgājušajā pavasarī notika 
gadskārtējā Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) pārbaudījuma 
rakstīšana. Valsts svētkos apsvei-
cām visus skolēnus, sevišķi tos, 
kuri bija izpelnījušies Atzinības 
rakstus. Pārbaudījuma jautāju-
mus katru gadu raksta skolotāji 
kādā no mūsu ASV latviešu 
skolām. Šogad to veica vairākas 
skolas, katra rakstot pa nodaļai 
vai nodaļām. Paldies Bostonas, 
Bronksas, Čikāgas, Filadelfijas, 
Mineapoles, Ņudžersijas un Va -
šingtonas DC skolotājiem, kā arī 
diakonei Rutai Bambānei, kas 
veltīja laiku sarakstīt pārbau-
dījumu jautājumus. 

2013. gadā ALAs pārbaudī-
jumus rakstīja 30 skolēnu no 7 
latviešu skolām. Šie skolēni 
2012./2013. gadā mācījās 7. un 8. 
klasē. Pārbaudījumu raksta, lai 
varētu novērtēt skolēnu apgūtās 
zināšanas pēc ALAs mācību pro-
grammas. Pārbaudījums sada  -
līts desmit nodaļās, ieskaitot 
latviešu valodas gramatiku, la -
sītprasmi, literātūru, vārdu iz -
pratni, domrakstus, vēsturi, ģeo-
grafiju, folkloru un aktuālitātes. 
Skolēni raksta arī pārbaudījumu 
ticības mācībā, bet tā kā ticības 
mācības stundas nenotiek visās 

skolās, šā pārbaudījuma rezultāti 
netiek ieskaitīti.  

Skolēni, skolotāji un vecāki –  
viņi visi ir piestrādājuši, lai sko-
lēni apgūtu ALAs programmā 
paredzētās zināšanas. Paldies vi -
siem, kas piedalījušies, skolēnus 
apmācot un atbalstot. 

Seko 2013. gada pārbaudījuma 
rezultāti. Ar naudas balvu tiek 
apsveikti vispārēji sekmīgākie 
skolēni. Saskaitot rezultātus visās 
nodaļās, pirmās piecas vietas 
ieņem skolēni ar augstāko punk-
tu skaitu. Atzinības rakstus pie -
šķiŗ tiem skolēniem, kuŗi iegūst 
augstākos rezultātus atsevišķās 
nodaļās. Ja  gadās vienāds punk-
tu skaits, tiek apsveikti vairāki 
skolēni par vienādām sekmēm.

Apsveicam visus 
pārbaudījuma 

rakstītājus, 
apbalvotos skolēnus, 

skolotājus un arī 
vecākus!

1. vietas ieguvējs: Pauls Švalbe, 
Mineapoles un Sentpolas latviešu 
skolas 8. klases skolēns.

2. vietas ieguvēja: Daina Rei-

mane, Losandželosas latviešu 
skolas 8. klases skolniece.

3. vietas ieguvējs: Dāvis Ber-
kolds, Losandželosas latviešu 
skolas 8. klases skolēns.

4. vietas ieguvējs: Aleksandrs 
Konters, Mineapoles un Sent-
polas latviešu skolas 8. klases 
skolēns.

5. vietas ieguvēja: Annelī Cera, 
Krišjāņa Barona latviešu skolas 
Čikāgā 8. klases skolniece.

    
Sekmīgākie latviešu
valodas gramatikā:

1. vietā Gustavs Teteris (Ņu -
džersija), 2. vietā Daina Reimane 
(Losandželosa), 3. vietu dala An -
nelī Cera (Čikāga) un Anna 
Aldiņa (Bostona).

Sekmīgākie lasītprasmē:
1. vietā Annelī Cera (Čikāga); 

2. vietā Pauls Švalbe (Minea-
pole); 3. vietu dala Ian Griffin, 
Ieva Griffin (Bronksa), Dāvis 
Berkolds (Losandželosa) un Zīle 
Bemis (Vašingtona DC).

Sekmīgākie valodas 
izpratnē:

1. vietu dala Dāvis Berkolds 

(Losandželosa) un Pauls Švalbe 
(Mineapole); 2. vietā Annelī Cera 
(Čikāga), 3. vietā Daina Reimane 
(Losandželosa).

Sekmīgākie domrakstos:
1. vietā Pauls Švalbe (Minea-

pole); 2. vietā Gustavs Teteris 
(Ņudžersija); 3. vietā Annelī 
Cera (Čikāga).

Sekmīgākie literātūrā:
1. vietā Pauls Švalbe (Minea-

pole); 2. vietu dala Daina Rei-
mane (Losandželosa) un Alek-
sandrs Konters (Mineapole); 3. 
vietu dala Annelī Cera (Čikāga) 
un Zīle Bemis (Vašingtona DC).

Sekmīgākie ģeografijā:
1. vietu dala Daina Reimane 

un Dāvis Berkolds (Losan-
dželosa); 2. vietā Pauls Švalbe 
(Mineapole); 3. vietā Lūkas 
VanSant (Ņudžersija).

Sekmīgākie vēsturē:
1. vietā Pauls Švalbe (Minea-

pole); 2. vietu dala Ieva Griffin 
(Bronksa), Aleksandrs Konters 
(Mineapole) un Kyle Byron (Ņu -
džersija); 3. vietā Dāvis Berkolds 
(Losandželosa).

Sekmīgākie folklorā:
1. vietu dala Daina Reimane 

un Dāvis Berkolds (Losan-
dželosa); 2. vietu dala Vilnis 
Pūris, Ieva Griffin (Bronksa), 
Annelī Cera (Čikāga), Aleksandrs 
Konters (Mineapole), Gustavs 
Teteris (Ņudžersija) un Zīle Be -
mis (Vašingtona DC); 3. vietu 
dala Pauls Švalbe, Marita Pelēce 
(Mineapole) un Markus Bergs 
(Ņudžersija).

Sekmīgākie aktuālitātēs:
1. vietu dala Ian Griffin 

(Bronksa), Pauls Švalbe un 
Aleksandrs Konters (Mineapole); 
2. vietu dala Daina Reimane, 
Dāvis Berkolds (Losandželosa), 
Amēlija Lāčplēse un Marita 
Pelēce (Mineapole); 3. vietā An -
nelī Cera (Čikāga).

Sekmīgākie ticības 
mācībā:

1. vietā Aleksandrs Konters 
(Mineapole); 2. vietu dala Pauls 
Švalbe un Marita Pelēce (Mi -
neapole); 3. vietu dala Ieva Griffin 
(Bronksa) un Emīls Magone 
(Čikāga).

Aleksandrs Konters Annelī CeraDaina Reimane Dāvis BerkoldsPauls Švalbe

7. novembrī PBLA Izglītības padome bija pieredzes apmaiņas braucienā pie Igaunijas kollēģiem 
Tallinā. Attēlā no kreisās: Ilze Garoza, Dace Dalbiņa, Daiga Kļanska, Gunta Robežniece, Ave 
Harsing, Anta Spunde, Anne-Ly Reimaa, Annija Senakola, Andero Adamson, Madis Jarv

Valsts svētku noskaņās Pasaules 
brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
septembrī izsludināja konkursu 
latviešu skolām ārpus Latvijas. 
Konkursa nolikums paredzēja, 
ka jāizveido savas skolas video, 
kur tiktu atainota skolas darbība 
un tās īpašās vērtības. Šī konkursa 
mērķis bija iepazīstināt ar latviešu 
darbību pasaulē, vairot pašapziņu 
un lepnumu par savu skolu, lai kur 
tā atrastos un cik liela tā būtu.

Videokonkursā piedalījās 16 
skolas no Dānijas, Zviedrijas, 
Beļģijas, Gruzijas, Lielbritanijas, 
Vācijas, ASV, Austrālijas un Ka -
nadas. Video vērtēšana notika di -
vās daļās. Žūrija video ierakstus 
vērtēja pēc vairākiem kritērijiem 
– radošums, techniskā un vi  zuā lā 
kvalitāte, kā arī ietvertais infor-
mācijas apjoms. Konkursa žūrijā 
bija trīs diasporas eksperti: Aija 
Otomere no Latviešu valodas aģen -
tūras, Dace Mažeika no PBLA un 
Lūkass Rozītis, LR1 radio raidī-
juma „21. gadsimta latvietis” pro-

  ducents. Otrajā vērtēšanas daļā ti -
ka ņemts vērā publikas balsojums.

Konkursa uzvarētāji ir:
1. vietā – Mineapoles un Sv. 

Paulas latviešu skola
http://www.youtube.com/
watch?v=m1vfoCbe_Ec

2. vietā – Ziemeļkalifornijas 
latviešu skola 
http://www.youtube.com/
watch?v=oI_qcOttvOI

3. vietā – Melburnas latviešu 
skola “Daugava” un Sidnejas Lat-
viešu biedrības pamatskola
http://www.youtube.com/
watch?v=7vpBJrp0JnI
http://www.youtube.com/
watch?v=PY1eWbVyACw

Skolas, kas piedalījās konkursā, 
bija iepriecinātas par iespēju pa -
domāt par to, kas skolotājiem un 
bērniem ir nozīmīgs latviešu 
skolā. Ziemeļkalifornijas latviešu 
skolas pārzine Māra Linde rak-
stīja: “Paldies par konkursa orga-
nizēšanu! Mums tā bija jauna un 
ļoti interesanta pieredze – gan sa -

DAINA GROSA, PBLA Izglītības padomes priekšsēde

dzīvot ar apkārt staigājošo ka  me  ru, 
gan runāt kameras priekšā. Pašu 
skolā lielā prezentācija vēl tikai 
priekšā. Taču, kā sacīja Linda 
Kalna, kas šo projektu vadīja, ir 

tik daudz laba safilmēta materiāla, 
ka pietiktu vēl pāris filmām”.

Šie video paliks katras skolas 
archīvā un būs mudinājums ci -
tām skolām arī izveidot ko lī  dzī  gu, 

lai katrs interesents varētu iepa-
zīties ar mūsu latviešu ne  dēļas 
nogales skolām plašajā pasaulē 
un novērtēt skolās veikto darbu.
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Ģirts Zeidenbergs, Elga Pone un  svētku runas teicējs Visvaldis Dzenis // FOTO: J. Students

Window on Eurasia: Young Russians in Northwest 
Overwhelmingly Say They’re Europeans and Don’t

Want to be Part of Putin’s Eurasian UnionPAUL GOBLE

OJĀRS CELLE

Staunton, November 11 – More 
than two-thirds of university 
students in North-western Russia 
identify as Europeans, nearly half 
would like to live in a unified 
Europe, and only about one in 
six want to become part of the 
Eurasian Union, a pattern that 
suggests Vladimir Putin’s efforts 
to archaise the country will fail 
in the future or that another 
divide will open within it.

But the Kremlin is responding 
not by changing its course but by 
seeking to change the views of 
such students by re-introducing 
Soviet-style officers in these uni-
versities who will be responsible 
for “ideological” correctness, a 
step that is likely to backfire among 
the Internet-connected young.

That is all the more likely, a 
Russian blogger suggests, because 
the Russian elite itself, despite its 
abasement to Putin’s ideas, has 
already made the European 
choice, keeping its wealth in 
European banks, maintaining res-
idences in Europe for its families, 
and accepting in practice, if not in 
words, many European values.

 In a new post, Pavel Pryanikov, 
who blogs at Ttolk.ru, offers poll 
data which show that “despite 

the colossal efforts of the powers 
that be to archaise and make 
Russia more Asian, the majority 
of Russian young people feel a 
more of a sense of community 
with Europe than with the 
Customs or Eurasian Union” 
(ttolk.ru/?p=19027).

A poll conducted among stu-
dents in St. Petersburg, Petro-
zavodsk, and Murmansk and first 
reported in the journal, 
“Gorizonty ekonomiki,” no. 3, pp. 
3-13, found that 43 percent of 
those questioned would like to 
live in a unified Europe but only 
17 percent would like to live in a 
Eurasian Economic Community.

This suggests, Pryanikov says, 
that at least among the young, 
the Kremlin’s efforts to isolate 
Russia from Europe by attacking 
homosexual and civil rights, sup-
porting Islamic regimes in the 
Caucasus, opposing the rights of 
immigrants, and promoting a 
shrill anti-Americanism are not 
working as well as Putin and his 
entourage had hoped.

The poll Pryanikov discusses 
shows something else as well: the 
students of North-western Russia 
share the values of and identify 
not Europe as a whole, but with 

the socialist countries of 
Northern Europe, countries 
characterized by reliance on the 
state for social welfare, a concern 
with social solidarity, and a kind 
of provincialism relative to the 
rest of the continent. 

The “Gorizony ekonomiki” 
article also cites the results of a 
larger poll of 2518 Russians in 23 
regions of the country that sug-
gests that there is broad support 
for a European choice, or at least 
a “Northern European” choice: 
72 percent of this sample say that 
they view Finland as a country 
from which they can learn, and 
89 percent think that it has prac-
tically no corruption.

The younger Russians in the 
Northwest would choose Europe 
over than any Eurasian union by 
43 percent to 17 percent, and 48 
percent of them say that the 
country should try to join the 
European Union, although 39 
percent said they thought that 
Russia would be better off going 
along on its own.

Moreover, support for a European 
choice appears to be growing. In 
2002, the word “Europe” elicited a 
positive response from 78 percent 
of those polled, but in 2010, it was 

viewed positively by 87 percent. 
Among the young the sense of 
being Europeans rose from 54 per-
cent to 68 percent over the same 
period.

According to Pryanikov, these 
figures mean that “the Kremlin 
has little time remaining to pro-
mote its policy of autarchy and 
integration with Asia … Its only 
‘strategy’ in the medium term will 
be complete privatisation and 
monetarism and the export of 
capital abroad, but by the begin-
ning of the 2020s, the country 
should have a different agenda.”

But as “Nezavisimaya gazeta” 
reports today, the Putin regime 
appears to believe that it can use 
Soviet-style ideological structures 
to change the views of the young 
people of St. Petersburg and else-
where. And it is pushing for the 
creation of a new “council for 
ideological work with students” 
(rg.ru/2013/11/11/ideolog.html).

In fact, the Kremlin has been 
pushing this for at least nine 
months, but the council of rec-
tors in the Northern capital has 
been dragging its feet. Now, how-
ever, Moscow is insisting and the 
rectors will be considering how 
to take this step at their very next 

meeting, despite their obvious 
reluctance to restore a Soviet-era 
institution.

For many younger scholars, 
the Moscow paper says, the 
whole idea is an absurdity, but 
for the generation educated in 
the Soviet system, the term ‘ideo-
logical work’ does not require 
any commentaries. That is espe-
cially true in the higher educa-
tional institutions of the north-
ern capital where this effort to 
restore the past is taking place

A quarter of a century ago, one 
of their predecessors, Nina 
Andreyeva of the Leningrad 
Technological Institute publish-
ed in “Sovetskaya Rossiya” her 
infamous essay, “I cannot sacri-
fice my principles”. In it, she 
complained, among other things, 
about the loss of ideological 
commitment among the young.

In an example of Marx’s notion 
that history repeats itself first as 
tragedy and then as farce, the 
new Putin-ordered “Council for 
Ideological Work Among 
Students” will be headed by 
Nikolay Lisitsyn, a graduate and 
now rector of the same 
Technological Institute where 
Andreyeva once worked.

Svētdien, 17. novembŗa agrā pēc-
 pusdienā Priedainē pulcē jās pāri 
par 50 Ņudžersijas ap  kārtnes lat-
 viešu uz Latvijas valsts proklamē-
šanas 95 gadu atceres sarīkojumu. 
Pēc karogu ienešanas un Latvijas 
valsts himnas nodziedāšanas mā -
cītāja Ieva Pušmucāne-Kineyko 
notu rēja svētbrīdi. Ar svētku runu 
teicēju – Dr. Visvaldi Dzeni – vie-
 sus iepazīstināja Ņudžersijas lat -
viešu biedrības priekšsēdis Jānis 
Students. Visvaldis Dzenis ir Prie-
daines goda biedrs, kuŗš savā ga -
ŗajā un sekmīgajā mūžā bijis 
dāsns šī latviešu centra atbalstītājs 
un labvēlis.

1921. gadā Naujienā dzimu šais 
svētku runas teicējs, uz  ņē mumu 
īpašnieks te un Latvijā, daudz un 
dažādu pasākumu materiālais at -
balstītājs, neskatoties uz saviem 
92 mūža no  dzīvotajiem gadiem, 
ir možs un enerģisks līdzda līb-
nieks visam, kas notiek gan šeit, 
gan Latvijā.

Svētku runas teicējs ievadā at -
cerējās 18. novembŗa dienu Lat-
vijā, kad 16 gadu vecumā kā vidus -
skolnieks piedalījies skolas gā  jie nā 
uz Brāļu kapiem. Priekšgalā so -
ļojis pūtēju or  ķes tris, bet gājienu 
noslēdzis mil zīgs vaiņags, ko pa -
teicīgie gā  jiena dalībnieki noli-
ku ši, godinot brīvības cīņās kri-
tušos. „Toreiz man šķita, bija tikai 
Lat vija un pārējais – tāla pasaule. 
Tagad aina mainījusies, pasaule 
ir plaša, bet mīļā dzimtene maza 
vieta, kuŗā domās bieži iegrie žos.”

Runātājs pieminēja notikumus 
pirms 95 gadiem, kad neskaidrā, 
sarežģītā situācijā sauja drosmīgu 
latviešu prok lamēja savu valsti. 
Šajā laikā vairākas militārās avan-

Valsts svētki
Priedainē

tūras sacentās, lai iegūtu kontroli 
pār Baltijas telpu.

Šodien mēs esam mūsu priekš-
gājēju lomās veikt un aprūpēt ar 
Latvijas valsts pa  stāvēšanu saistī-
tās problēmas.

Pakavējoties pie pirmā pos  ma, 
mūsu senču ienākšanas un nostip-
rināšanās Baltijas telpā, viņš mi -
nēja rakstnieka Jāņa Le  jiņa trilo-
ģiju „Zīmogs sarkanā vaskā”. 700 

not mūsu tautas lielos dzīvā spēka 
zaudējumus, Dzenis vēr tē ja, ka, lai 
no tā atgūtos, varbūt jā  paiet vēl 
trim paaudzēm. Viņš norādīja, ka 
šo notikumu liecības labi parā dī-
tas Latvijas Okupācijas mūzejā.

Nu ir sācies jauns posms lat-
viešu tautas dzīvē. Minot sa  vus no -
vērojumus, runātājs kā pirmo mi -
nēja vēsturiskās anti pātijas pret 
lielo kaimiņu, kuŗas izraisa viņa 

ilgā prombūtne ir spiedusi tiem 
iekaŗot savu vietu citā vidē un 
iegūt pieredzi. To tagad var pielie-
tot dzimtenē, un nel  ielos apmēros 
tas jau notiek. Tiek vei doti priekš-
likumi, kas pieredzi un pieliktās 
pūles ap  vienotu un tā paātrinātu 
sprausto mērķu sasniegšanu.

Dzenis pasvītroja mūsu māk sli-
nieku sasniegtos starptautiskos pa -
nākumus. Viņu spo žuma at  spulgs 

brīvošana. Kādi citi arī bijuši 
ieinteresēti mūsu pastāvēšanā.

Gluži pretēja ir pašu latviešu ap -
kaŗošanās, kas izveidojusies ap -
spiestības gados. No šī pa  gātnes 
lāsta jātiek vaļā. Vieno tība ir mūsu 
spēks un vairogs. Vienmēr atcerē-
si  mies, ka vis lielākais ozols mežā 
sākas kā maza zīlīte, ko vāvere 
noglabājusi zemē un aizmirsusi. 
No mazuma sākas un veidojas 
arī tautas.

Runātājs atgādināja dzejas vār-
dus: „Liec zobenu zem galvas un 
cieši neiemiedz!”

„Šim zobenam nav jābūt bur-
tiskam, tas var pieņemt dažādus 
veidus un prasīt nenosakāmu 
laiku, bet nevienam tiesības uz to 
nav atņemtas. Drošam pieder pa -
saule, un iedrošināšanās ir puse 
no uzvaras! Vējš tagad ir pagrie-
zies mūsu centienu buŗu laivai par 
labu, kas ļauj mums atspirgt, kā 
arī liek skatīties, lai rokām, kas tura 
stūres ratu, būtu turpinājums.”

„Vēlam, lai Latvija, mūsu dzim-
 tene, var mierā netraucēti augt un 
attīstīties, lai 18. no  vembŗa gadu 
skaitlis turpina palikt virziena un 
noietā attā luma rā  dītājs, kas būs 
propor cionāls mūsu piepūlei un 
klāt būtnei.”

Sarīkojuma koncerta daļā Minea-
poles tautasdziesmu an  samblis 
„Teiksma” Elgas Pones vadībā ri -
tināja tautasdziesmu kamolu, 
dzie  dot kokļu, stabules un akor-
deona pavadījumā. Prie  dainē 
„Teik  sma” jau konce rtējusi ag -
rāk. Arī šis koncerts tika jūsmīgi 
uzņemts. Tā beigās pie svētku cie-
 nasta galdiem tur pinājās „Teik-
smas” sadziedā ša nās ar sarīko ju-
ma apmeklētājiem.

gadu gaŗo otro posmu dažādu sve-
 šinieku varā latviešu tauta izdzī-
voja un sa  glabāja savu identitāti, 
valodu un fizisko telpu.

Par trešo posmu tautas dzīvē 
Dzenis nosauca Latvijas neat ka-
rības laiku, vērtējot to par visvai-
rāk progresīvo un kon struktīvo 
posmu mūsu tautas vēsturē. Viņš 
citēja Kārļa Skal bes šī laika rak-
sturojumu, kas publicēts laikrak-
stā „Jaunākās Ziņas” 1938. gadā.

Ceturtais posms, no 1940. līdz 
1991. gadam, ir smagākais un tum-
 šākais laikmets tautas gaitās. Pie  mi-

vēlēšanās uzskatīt mūsu dzimteni 
par kolonizējamu vietu. Šāda no -
stāja neveicina labas kaimiņu 
attiecības.

Runātājs atzina, ka augstāka pro-
 duktivitāte dzimtenē mudi nātu 
apdraudētājus apsvērt, ka stabils 
miera līgums ar mums būtu la -
bāks par okupāciju. Kā zemes, 
kas šādu iemeslu dēļ ir labāk 
noturējušās, viņš minēja Beļģiju, 
Holandi, Somiju. Pēc notiku ša-
jiem kaŗiem tās at  ko pušās, ātri at -
guvušas iepriekšējo dzīves līmeni.

Otrā pasaules kaŗa latviešu bēgļu 

skaŗ arī dzimteni. Viņš minēja 
valsts pūliņus pa  celt dzimstības 
līmeni Latvijā. To veicina atalgo-
juma nostabi lizēšanās un lielāka 
skaidrība par iespējām nākotnē.

Runādams par latviešu ap  svie-
dību, viņš minēja zemgaļu sadar-
bošanos ar leišiem, mē  ģi not ieņemt 
Rīgas pili 13. gad simtā, un arī Lat-
 vijas brīvības cīņas, kuŗās ar lan -
desvēra pa  līdzību tika atbrīvota 
Rīga, ar igauņu palīdzību pie 
Cēsīm apturēts pats landesvērs, 
ar poļu palīdzību atbrīvota Dau -
gavpils un panākta Latgales at -
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I. Mogiļnijs pasniedz medaļas J. Lieljurim un A. Mednim. Kreisā pusē Mogiļnija kundze un dēls
// FOTO: J. Alunāns

MĀRA CELLE

Svētku runas teicēja ALA priekš-
  sēde Anita Bataraga stāstīja, ka 
nesen, lidojot uz ASV no Latvijas 
apciemojuma, lidmašīnā lasījusi 
žurnālu „IR”, kuŗā viņu uzrunājis 
kāds Irinas Pīgoznes raksts. 
Autore pievērsusies domai par 
to, ka Latvija jau ļoti drīz stāvēs 
uz 100 gadu sliekšņa, un radušās 
pārdomas: Kas būs mūsu nākot-
nes zelts? Šo pašu jautājumu savā 
runā risināja A. Bataraga.

Filadelfijā svētku akts notika 
16. novembŗa pēcpusdienā namā, 
kuŗā saimnieko Brīvo latvju bied-
 rība, kas jau pirms gada svinēja 
120 gadu pastāvēšanu un ir ve -
cākā latviešu biedrība Amerikā. 
Programmu vadīja jauniņais, bet 
augumā savu vectēvu Ģirtu Zei -
denbergu jau pārsniegušais Nilss 
Jansons. Viņš nolasīja A. Pum-
pura dzejoli, kas iesākas ar vār-
diem „Šo runāja, to runāja, sveši 
ļaudis daudz runāja...” Raitā un 
lepnā gaitā Latvijas un ASV ka -
rogus ienesa seši tautastērpos 
ģērbti jaunieši. Sekoja kopīgi no -
dziedāta Latvijas valsts himna.

Uzrunu teica Valdis Bašēns – 
Filadelfijas Latviešu organizāciju 
padomes priekšsēdis. Viņš pie-
minēja ne tikai biedrības jubile-
ju, bet arī to, ka šogad 120 gadu 
nepārtrauktu darbību svin vietē-
jā Svētā Jāņa luterāņu draudze, 
kas arī ir vecākā latviešu draudze 
ASV. Viņš ziņoja, ka svētku viesu 
vidū šodien ir pulkvedis Ivo Mo -
giļnijs no Latvijas, kuŗš nesen 
ieradies komandējumā ASV, bū -
dams atašejs mūsu valsts vēstnie-
cībā Vašingtonā. Viņa uzdevums 
bija sveikt un apbalvot divus vie-
tējos latviešu ASV militārā die-
nesta atvaļinātos kaŗavīrus, virs-
nieku apvienības biedrus, kuŗi pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas ar 
savām zināšanām ir palīdzējuši 
atjaunot mūsu militāros spēkus. 
Medaļas un goda rakstus saņēma 
jūras kājnieku seržants majors 
Zigurds Lieljuris un jūras kājnie-
ku kapteinis Alfons Mednis. Abi 
apbalvotie izskatījās izteikti izne-
sīgi savās elegantajās uniformās 
ar daudzajām atzinības zīmēm, 
kuŗām tagad pie viņu krūtīm pie -
vienojās jaunā nopelnu medaļa. 
Ne mazāk iznesīgs bija atašejs Ieva 
Mogiļnijs, kuŗš pie reizes sveica 
sanākušo sabiedrību Valsts svētkos 
un pateicās visiem, kas ir at  bal-
stījuši Latvijas valsti un turpina 
veicināt latviešu kultūru svešumā.

V. Bašēns ziņoja, ka nākamgad 

18. novembŗa svētki
Filadelfijā

Lāčplēša dienas piemiņas sarīkojums

ALAs kongress notiks Filadelfijā. 
Viņš minēja, ka šo Valsts svētku 
aktu kopīgi rīko visas vietējās lat-
viešu draudzes un organizācijas, 
pateicās labvēļiem, kuŗi finan-
ciāli atbalstījuši sarīkojuma no -
risi un novēlēja visiem gaišus un 
skaistus svētkus.

Sveicienus no vietējās igauņu sa -
biedrības nesa Pensilvānijas Valsts 
universitātes profesors emeritus 

mības pilni un lepni par iespēju 
parādīt, ko māk.

Svētku runas teicēja Anita Ba  ta-
 raga ir vidējās paaudzes pārstāve, 
trīs bērnu māmiņa, sīka auguma, 
bet dižu stāju, ar acīm tik lielām 
un tumšām kā kamenēm. Starp 
vairākiem dučiem bijušo ALAs 
priekšsēžu vairāk nekā 50 gadu 
gaŗumā, viņa ir tikai otrā sievie-
šu pārstāve šai amatā (pirmā bija 

laikus 1970. gadu beigās, kad ne -
trūka latviešu skoliņu, notika da -
žādas nometnes, dziesmu svētki un 
citi saieti. Pamazām radās atslā-
bums, bet Latvijas brīvības atgū-
šana atkal mūs sapurināja un sa -
gādāja jaunu uzplaukumu un 
in  teresi. Tagad sācies atkal cits 
posms. Ārzemēs nonācis liels jaun -
atbraucēju vilnis no Latvijas. Mums 
ar viņiem pirmā brīdī ne vienmēr 

ras ļaudis ir gaidīti un cienīti gan 
šeit, gan tur.

Valoda, dziesmas, dejas, dainas, 
uzticība, sadraudzība un sadar-
bība – tās ir mūsu nākotnes zelta 
vērtības, – runas noslēgumā uz -
svēra A. Bataraga.

Sv. Jāņa draudzes priekšniece 
Mudīte Jansone pasniedza ALAs 
atzinības rakstus vietējām sabied-
riskām darbiniecēm Mārai Bukai, 
Rutai Orei un Astrīdai Liziņai. 
PBLA Tautas balva šogad piešķir-
ta Valentīnai Lasmanei Zvied rijā. 
Rozes, bučas un apkampieni ce -
ļoja visapkārt.

Rīcības komiteja izteica patei-
cību visiem, kas piestrādājuši pie 
šī sarīkojuma sekmīgas sagatavo-
šanas un norises. Par zāles deko-
rātīvo ietērpu bija gādājuši Aina 
Berķe, Didzis Nīgals, Uģis Nīgals 
un Rita Ramane. Iespaidīgi uz 
skatuves tumšā fona izcēlās četri 
koka daudzžuburu svečtuŗi ar 
baltām svecēm. Sarīkojuma zā -
les griestus no sienas līdz sienai 
sedza gaŗš, skaisti viļņojošs Lat-
vijas karogs. Eleganto programmu, 
uz kuŗas vāka košās krāsās atai-
nots Latvijas ģerbonis, veidojis 
Uģis Nīgals. Klavieŗu pavadījumu 
himnai spēlēja Gunta Plosniece, 
bet par uzkodām un vakariņām 
gādāja firma „Dzintara galds”.

Starpbrīdī publika tika cienāta 
ar glāzi vīna un uzkodām, kuŗas 
uz paplātēm iznēsāja jaunieši. 
Koncertu sniedza tautasdziesmu 
ansamblis „Teiksma” no Minea po-
les, šoreiz astoņu dalībnieku sa -
stāvā (līdzi atbraukuši nebija trīs) 
– septiņas sievas un viens vīrs. 
Visi tautastērpos, ar greznām ro -
tām un skaistām villainēm. Pava-
dījumus pa reizei spēlēja trīs kok-
les, trejdeksnis, stabulīte, kociņi 
un dēlītis. Ansamblis nodziedāja 
12 tautasdziesmas, pa starpām 
arī dažus pantus nodeklamējot. 
Kam patīk latviešu tautasdzies-
mas, kas saprot latviešu valodu 
un ko mums stāsta dainas, neva-
rēja palikt vien aldzīgs, šo priekš-
nesumu klausoties. Publikai var 
būt dažādas gau  mes un prasības 
attiecībā uz priekš  nesumiem. 
Pati par sevi varu ti kai teikt, ka 
šāda dziedāšana mani aizkustina 
līdz sirds dziļumiem, to klauso-
ties, es esmu laimīga, ka esmu 
latviete un vēl ilgi pēc tam skan 
ausīs retoriskais jautājums: Vai 
nav skaistas mūsu dziesmas? 
Paldies ansamblim un tā dvēselei 
Elgai Ponei.

13. novembrī Floridas Latviešu 
biedrība kopā ar Daugavas Va -
nagu apvienību un 50 tautiešiem, 
pulcējās biedrības namā, lai svi -
nētu mūsu varoņu piemiņas die -
nu. Mēs jutāmies ļoti pagodināti, 
ka mūsu vidū bija DV Centrālās 
val  des priekšsēdis admirālis An -
drejs Mežmalis, kas pirms atgrie-
šanās Latvijā mūs pagodināja ar 
uz  ru nu. Sarīkojuma vadītājs bija 
mā  cītājs Aivars Pelds, kas arī ir 
Flo  ridas DV apvienības priekš-
nieks.

Kad divi braši vīri ienesa karo-
gus, pēc himnas nodziedāšanas 

mums visiem bija viena lūgšana: 
„Dievs, uzklausi, ko mēs lūdzam.” 
Mācītājs A. Pelds uzrunā arī uz -
svēra, cik svarīgi ir pieminēt tos 
daudzos kaŗotājus, kas cīnijās par 
Latvijas brīvību, kam bija augsta 
tautas vērtība un kuŗas dēļ sevi ne -
taupīja. Šie varoņi ir mūsu tautas 
iesākums. Uz viņiem mēs skatā-
mies kā uz mūsu valstisko un 
morālo pamatu.

Jāņa evanģēlijā ir teikts: ”Nevie-
nam nav lielākas mīlestības kā šī, 
ja kāds nodod dzīvību par saviem 
draugiem”. Mēs arī šodien aizlū-
dzam par tiem, kas guļ nezināmās, 

neatzīmētās kapu vietās, kas gā -
juši nāvē, lai tauta dzīvotu. Pēc 
šiem dziļi izjustiem vārdiem, mā -
cītājs mūs iepazīstināja ar Mež-
maļa kungu. 

Uzrunas sākumā admirālis pie   -
minēja visus latviešu tautas varo-
ņus. Tos, kas atdeva savas dzīvības 
Latvijas neatkarības cīņās, 80 000 
leģionārus, kuŗi cīnijās un krita 
Otrā pasaules kaŗā, un arī latviešu 
kaŗavīrus, kas krita Korejas, Viet-
namas un Irākas kaŗos. Tos visus 
varam saukt par Lāčplēšiem. 

Mežmaļa kunga uzruna mūs 
visus dziļi iespaidoja, bet sevišķi 

divus klātesošos, kas tūlīt iestājās 
DV apvienībā, lai pieliktu arī sa   vu 
plecu cīņā par labāku Latviju. Ju -
 ris Epermanis admirāli un mūs 
visus pārsteidza ar viesa Helmūta 
Feifa ierašanos no Ziemeļka ro lī-
nas. Viesis 3 gadus pēc Andreja 
Mež    maļa arī absolvēja Naval 
Academy un tagad pasniedza 
viņam akadēmijas karogu kā 
mazu piemiņas dā  vanu, kas ļoti 
iepriecināja gan devēju, gan 
saņēmēju.

Rita Blūmentāle ar dziļu izjūtu 
nolasīja 3 patriotiskas dzejas, tad 
kanaku ansamblis, kuŗā piedalījās 

7 vīri, uzstājas ar koncertu. Ri -
chards Rollis ir šī ansambļa 
vadītājs, un ar Māras Ritumas 
klavieŗu un Pē  teŗa Ozola ģitaras 
pavadījumu un bra  šām kaŗavīru 
dziesmām tīri vai gribējās kājās 
celties un līdzi mar  šēt. Oficiālo 
daļu pabei dzām, ko   pīgi dziedot 
V. Plūdoņa „Lāčplēša dziesmu”: 
“Še kopā mēs, biedri, kam lemts 
nebij mirt, Dzī  ves laivu kas savu 
var tālāk irt.”

Rīkotāji mūs visus vēl cienāja 
ar vīnu un cepumiem, pirms at -
vadī jāmies no mūsu tālā viesa, 
admi rāļa Andreja Mežmaļa kunga.

IRĒNE EZERIŅA

Dr. Pēteris Rebane. Runādams 
an  gliski, viņš teica, ka mums, ma -
zajām baltiešu tautām, ir jāturpina 
piestrādāt, lai paturētu savu iden-
titāti un no homo sovjeticus pil-
soņiem nepārvērstos vienkārši 
par homo europicus pilsoņiem.

Svētbrīdi vadīja baptistu mācī-
tājs Uldis Ukstiņš. Viņš pastāstīja 
par savu sūtību, kļūstot par lat-
viešu baptistu garīdznieku, jo no 
Latvijas izbraucis, būdams mazs 
bērns. Viņš uzsvēra, ka Dievs ir 
Latviju svētījis, Dievs pats ir iz -
raudzījis mūsu tautai vietu pie 
Baltijas jūras, kuŗu mēs paši 
nedrīkstam ne atstāt, ne likvidēt. 
Tā mums ir Dieva dota. Mācīājs 
Ukstiņš ir daudzkārt viesojies 
Latvijā, kur arī darbojies par 
mācībspēku. Viņš atceras laikus, 
kad sapnis par brīvu Latviju bija 
tikai sapnis, kas tagad tomēr pie-
pildījies.

Skolotājas Astrīdas Liziņas va -
dībā mūs ar trim tautasdejām 
iepriecināja Filadelfijas latviešu 
skolas audzēkņi – daži tik maziņi, 
ka šie bija viņu pirmie dejas soļi 
publikas priekšā, bet visi apņē-

Dace Copeland). Anita nāk no sla-
 venās Padegu dzimtas un seko sava 
latviešu sabiedrībā darbīgā tēva 
Andŗa un onkuļa Juŗa Padegu 
pēdās – pielikdama savu roku un 
ieguldīdama savu laiku latviešu 
sabiedrības veicināšanas projektos. 
„Latviešu dzīve ir izveidojusies 
man par vadošo motīvu,” viņa, 
cita starpā, par sevi stāsta. „Vai tu 
esi laimīga, ka mēs esam latvieši?” 
es viņai uzdodu jautājumu, kuŗu 
man kādreiz uzdeva mazmeita. 
„Jā,” apliecina Anita, un es saprotu, 
ka par šo tematu varētu runāt 
stundām, varbūt pat sarakstīt 
grāmatu.

A. Bataraga svētku runā pie-
vērsās pārdomām par to, kādas 
mums, kas šodien dzīvojam ār -
pus Latvijas, ir kopīgās vērtības 
attiecībā uz latviešu lietām. Vis sva-
rīgākās pamatvērtības ir mūsu 
valoda, mūsu dainas, dziesmas un 
dejas. Tās mums pašiem ir jākopj 
un jāveicina. Svarīga ir latviskā 
izglītība, par kuŗas pieejamības 
trūkumu mēs nevaram sūdzēties, 
ja nu vienīgi paši esam slinki. 
Trimda sasniedza savus zieda 

ir līdzīga attieksme pret latvisko 
pasauli. Ne vienmēr viņi mūs sa -
meklē, ne arī mēs paši spējam 
viņus piesaistīt. Šeit lomu spēlē 
mūsu attieksme citam pret citu.

Liela vērtība ir brīvas informā-
cijas pieejamība. Tā ir pat pārba-
gāta. Mums vēl arvien ir latviešu 
avīzes, biļeteni, apkārtraksti, va  ram 
sazināties ar Facebook un citām 
technoloģijām. Netrūkst grāmatu 
un filmu. Notiek teātŗi un dažādi 
sabiedriski saieti. Vēl par vērtību 
A. Bataraga minēja uzticību un 
sadarbību. Mēs esam raduši visus 
latviešus uzskatīt par „savējiem”. 
Bet vai mēs tādu pašu uzticības 
un draudzības roku sniedzam 
šodien jaunatbraucējiem?

Bija laiki, kad dažas trimdas 
aprindas izvairījās no sadarbības 
ar Latviju. Tie laiki ir pagājuši. 
Tagad sadarbību veicina gan mūsu 
ilgi pastāvējušās organizācijas šeit, 
gan ministrijas Rīgā un Latvijas 
vēstniecības ārzemēs, kas rīko 
seminārus un forumus, kur uzzi-
nāt par iespējām, kā atbalstīt Lat-
 viju, kā veicināt visāda veida 
domu un darbu apmaiņu. Kultū-
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Vašingtonas latviešu skolas koris // FOTO: Valts Vītums

Vēstniecībā ASV Latvijas Neatkarības 95. gadadienu atzīmē ar P. Vaska darbu atskaņojumu

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns ar kundzi Guntu Razāni 
14.novembrī rīkoja pieņemšanu 
Vašingtonas apkārtnes latviešiem 
par godu Latvijas Republikas prok -
lamēšanas 95. gadadienai. „Ikvie-
nas valsts vēsturē ir brīži, par 
ku  ŗiem domājot un kuŗus atce-
roties, straujāk sāk pukstēt sirdis, 
pieaug lepnums par savu valsti, 
vairojas pašapziņa,” svētku runu 
sāka vēstnieks A. Razāns.

Turpinot uzrunu tautiešiem, vēst -
nieks uzsvēra, ka „Latvijas valsts 
proklamēšanas akts Nacio nālajā 
teātrī 1918. gada 18. novembrī ie -
nesa kardinālu pavērsienu. Ar šo 
lēmumu, latviešu nācijas inte re ses 
pārstāvošie polītiķi un sa  bied  ris-
kie darbinieki pasaulei pazi ņo ja, ka 
turpmāk latvieši paši veidos savu 
valsti, vienlaikus aizsargājot arī Lat -
vijā dzīvojošo cittautiešu intereses”. 
Tāpat vēstnieks atzī mē ja būtiskā-
kos notikumus aizvadītajā gadā 
un pateicās latviešu sabied rībai par 
savstarpēji veiksmīgo sadarbību.

Valsts svētki
LR vēstniecībā Vašingtonā

Svētku pieņemšanu papildināja 
Filadelfijas Curtis Mūzikas insti-
tūta talantīgo jauniešu – Ashley Hsu, 
Shannon Lee un Patrick Williams 
– koncerts, kuŗā tika atskaņoti lat  -
viešu komponista Pētera Vaska 
skaņdarbi „Mazā vasaras mūzika” 
(Little Summer Music), „Mūzika 
vasaras vakaram” (Music for 
Summer Evening) un „Ārija un 
deja” (Aria a Danza). Pieņemšanā 
piedalījās arī komponists Pēteris 
Vasks, viņš teica īsu uzrunu 
klātesošajiem. Latvijas un ASV 
himnas spēlēja mūziķi Sandra 
Opilla un Egons Pļavnieks.

Latvijas vēstniecība ASV lielu 
paldies par līdzdalību svētku pie-
 ņemšanas rīkošanā saka Latvijas 
Goda konsulam Filadelfijā, Pen -
silvānijas pavalstī Džonam Med-
veckim (John Medveckis), Curtis 
Mūzikas institūtam, kā arī maiz-
niekmeistaram Jānim Dāvidam 
un uzņēmumam „Svētes Maize” 
par svētku galdam sarūpēto rupj-
maizi.

Vašingtonas un apkārtnes tau-
tieši, klāt esot arī Latvijas vēstnie-
cības personālam, šī gada 17. no -
  vembrī svinīgi un saturīgi atzī-
mēja Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 95. gadadienu – pieminot 
arī Latvijas Tautas frontes di  bi-
nāšanu pirms 25 gadiem. Zem pe -
lēcīgām debesīm, tīkami maigā 
svētdienas rītā, klātesošie vis pirms 
pulcējās Rokvilē MD esošā lat vie -
šu ev. lut. dievnama priekšā, kur 
tautastērpos greznojusies skolas 
saime uzvilka mastā Latvijas ka -
rogu un nolika pie tā aizdegtas 
svecītes. Skolotājs Mārtiņš Zva -
ners apliecināja pasaulē izkaisīto 
latviešu garīgo tuvību ar savu 
tēvu zemi, skandēdams Andreja 
Eglīša dzejas vārdus: „Audiet mani 
karogā / Sarkanbalti sarkanā!” 
Se   kojošā svētku dievkalpojumā 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža – 
kā piemēru minēdama Jēzus mā -
cekļus, kas Ģetzemanes dārzā ne -
spēja palikt nomodā, kamēr Jēzus, 
pagājis atstatu, lūdza Dievu – 
mudināja latviešus visā pasaulē 
neiemigt un būt kopā ar savu 
tautu un valsti arī „starp at  mo-
dām”, kad nenotiek nekas drā ma-
tisks. Dievkalpojuma noskaņu 
skaisti papildināja ērģelnieks-
pianists Egons Pļavnieks un 
mecosoprāns Sandra Strenga.

Pēc tam ļaužu pilnā sarīkojumu 
zālē – Valsts svētku akts, ko raiti 
vadīja jaunās paaudzes pārstāve 
Marisa Gudrā. Svētku dalībniekus 
sveica Latvijas vēstnieks ASV An -
dris Razāns, īpašu pateicību vel-
tīdams Amerikas baltiešu brīvī bas 
līgai, kas palīdzējusi atvērt vaja-
dzīgās durvis sarunu uzsākšanai 
par Latvijas līdzdalību Ekonomis-
kās sadarbības un attīstības orga-
nizācijā (OECD). Viņš pateicās arī 
Pasaules Brīvo Latviešu apvienī bai 
par tās nozīmīgo lomu Pa  saules 
latviešu ekonomikas un innovā ci -
ju foruma sarīkošanā šovasar Rīgā.

Svētku runu teica bijušais Saei-
mas deputāts un vairāku valsts 

MUMS JĀBŪT NOMODĀ!
Latvijas Valsts svētki Vašingtonā

drošības amatu pildītājs Andrejs 
Panteļējevs, kas brāzmainajā Tre-
 šās atmodas laikā bijis Latvijas 
Tautas frontes aktīvs dalībnieks. 
Atceroties notikumus Tautas fron-
tes dibināšanas laikā pirms 25 ga  -
diem, viņš toreizējo stāvokli Lat -
vijā raksturoja kā kaŗu – „kaŗu bez 
skaidrām frontes līnijām, kad ne -
bija skaidrs, kas ir ienaidnieks un 
kas draugs.” Kādi grupējumi toreiz 
veidoja latviešu „garaspēka kaŗa-
spēku”? Runātājs vispirms minēja 
disidentus, kas atklāti izaicināja 
režīmu un par to cieta. Tālāk – trim-
das latviešus, kas bija saglabājuši 
vēsturisko atmiņu par neatkarīgo 
Latvijas valsti un ārzemēs prasīja 
tās atjaunošanu. Ar īpašu cieņu viņš 
pieminēja tos trimdas tautiešus, 
kuŗi tumšajos gados tomēr izvē-
lējās veidot sakarus ar dzimteni. 
Kaut arī šos sakarus kontrolēja 
čeka, tie palīdzēja iesēt nacionālās 
apziņas sēkliņas apspiestajā lat-
vie šu tautā. Kā nozīmīgus cīnī tā-
jus Andrejs Panteļējevs minēja Lat -
vijas radošo inteliģenci: dzejnie-
kus, rakstniekus, teātŗa ļaudis, 
mūziķus, kas palīdzēja saglabāt 
latvisko identitāti. Taču, galvenais 
cīnītāju leģions, kuŗā ietilpa simti 
un tūkstoši, veidojās no „dusmī ga -
jiem, dezorientētajiem, samulsu-
šajiem latviešiem” – tādiem, kuŗi 
īpaši nedomāja par neatkarīgu Lat-
 viju, bet gan katru dienu ar ap  slēptu 
niknumu izjuta latviešu tautas pa -
zemošanu, latviešu valodas nici-
nāšanu un kolonistu iepludinā-
šanu Latvijā. „Tautas frontes uz -
devums bija savilkt dūrē šo le -
ģionu, pārvērst dusmas mērķī,” 
teica Andrejs Panteļējevs. 

Tautas fronte izveidojās jucek-
līgos, strauji mainīgos apstākļos. 
Daudziem doma par neatkarīgu 
Latviju vēl šķita pāragra vai pat 
nepieņemama. Bija strīdi un sa -
trauktas pārrunas. Un tomēr, vie  na 
gada laikā Tautas fronte nonāca 
pie savas galvenās prasības: atjau-
not 18. novembŗa Latviju. Tas bija 

tālejošs lēmums, jo, kā minēja ru -
nātājs, tajos juku laikos, ja nebūtu 
šīs kustības un šī mērķa, varētu būt 
izveidojusies pavisam cita Latvija 
– varbūt „Rubika Latvija” vai Balt-
krievijai līdzīga valsts. Tautas fron te 
palīdzēja arī uzturēt spēkā pra sību 
izvest Krievijas kaŗaspēku no Lat-

ticējām, ka latviskā Latvija tiešām 
diženi turēsies.

Virkne vietējo tautiešu saņēma 
organizāciju Atzinības rakstus. Ame-
 rikas latviešu apvienība ar rakstiem 
pateicās sabiedriskajiem darbi nie-
kiem Pēterim Blumbergam, Mā  rai 
Bērziņai un Dagnijai Krēsliņai. 

 matas un fotografijas. Un blakus 
bija iekārtota mūzeja un pētnie-
cības centra „Latvieši pasaulē” ce -
ļojošā izstāde, kuŗā uz lieliem pla -
kātiem atainotas latviešu gaitas 
Vācijas bēgļu nometnēs. Lielfor-
māta fotografijās varēja redzēt, 
kādi izskatījās toreizējie „dīpīši” 

VILNIS BAUMANIS

vijas. Uzsvērdams, ka ne pirmā, 
ne otrā Latvija neradās nejaušības 
dēļ, bet, ka to izcīnīja patrioti, 
An  drejs Panteļējevs piebilda: „Es 
neesmu pārliecināts, ka mums, 
latviešiem, tiks dota vēl trešā 
iespēja. Mums jābūt nomodā!” 
Klātesošie viņa stāstījumu sumi-
nāja ar ilgiem aplausiem.

Valsts svētku aktu sirsnīgi kup-
lināja Vašingtonas latviešu skolas 
audzēkņi, uzstādamies ar dekla-
mā ciju un pēc tam, veroties priekš-
karam, parādīdamies pilnā sastā vā, 
spoži iegaismoti, kā četrdesmit-
balsīgs koris, kuŗā visplašāk bija 
pārstāvēti paši mazākie knīpas. 
„Visiem labi, visiem labi / Manā 
tēvu zemītē!” viņi dziedāja, un mēs 

Atzinības rakstu par labām sek mēm 
gadskārtējā ALAs rīkotā zināšanu 
pārbaudījumā saņēma skolas 
audzēkne Zīle Bemis. Ar Latvijas 
Izglītības ministrijas rakstu tika 
godināta ilggadējā skolotāja Daina 
Bloka (Block). Un Latvijas Kultūras 
ministrijas atzinības rakstu sa -
ņēma Vašingtonas tautasdeju 
ansamblis „Namejs” par sekmīgu 
līdzdalību šī gada Dziesmu un 
deju svētkos Rīgā.

Svētku viesi varēja aplūkot zālē 
iekārtotās izstādes, kas padziļināja 
Valsts svētkos gūtos iespaidus un 
noskaņas. Vietējā latviešu mūzeja 
vadītāja Lilita Berga bija sakopo-
jusi materiālus par Tautas fronti 
– tā laika avīžu izgriezumus, grā-

tajos laikos, kad vēl nesmaidījām. 
Bija redzami Dziesmu svētku koŗi, 
jaunieši, polītiskie darbinieki, de -
monstranti. Fotografijas papil-
dina konspektīvi un tomēr ļoti 
bagātīgi paskaidrojumi angļu va -
lodā, izklāstot būtiskāko par šo 
trimdas posmu.

Kā allaž, Latvijas Valstssvētkus 
rīkoja koporganizācija „Latviešu 
organizācijas Vašingtonā”, Anitas 
Jubertes vadībā. Palīdzīgu roku 
bija pielikuši daudzi, lai svētku 
diena noritētu gludi, gaiši un 
pacilājoši. Noslēgumā klātesošie 
vēl ilgi kavējās pie Studenšu kor-
porāciju kopas bagātīgi sarūpētā 
svētku cienasta.
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(Turpinājums 11. lpp.)

Lielākā traģēdija kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas

21. novembŗa vakarā notika bai -
sa traģēdija lielveikalā Maxima Rī   -
gā, Zolitūdē. Pēkšņi  iebruka vei-
ka  la jumts, un gruvešos tika ap -
rakti desmitiem cilvēku, kas bija 
devušies iepirkties. Brīdinājums 
vei kalā bija izskanējis jau iepriekš 
un apmeklētāji  lūgti pamest ēku, 
taču vēlāk ielaisti atpakaļ. Divos 
nogruvumos jumts kopumā ie  -
bru cis 500 kvadrātmetru platībā.

Šī ir lielākā traģēdija kopš Lat  vi-
jas neatkarības atjaunošanas, kad 
miera apstākļos iet bojā tik liels 
skaits iedzīvotāju, arī trīs Uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
dar binieki. Pēc notikušā rakstura 
un upuŗu skaita grūti atrast Rīgas 
vēsturē ko līdzīgu Zolitūdes tra -
ģēdijai ne tikai atjaunotajā Latvi -
jā, bet arī daudz senākos laikos. 
Tamlīdzīgi gadījumi gan reģistrēti 
Latvijas vēsturē, taču arī tad nelai-
mi izraisījuši kādi ārēji faktori, 
nevis nekvalitātīva būvniecība. 

Pēc glābšanas darbu pabeigša-
nas un drupu novākšanas

Lielveikala Maxima drupās at  -
rasti 54 bojāgājušie  - 37 sievietes, 
17 vīrieši. Slimnīcās ārstējas 19 tra-
  ģēdijā cietušie. Kopumā slimnīcās 
bija vērsušies 39 cilvēki, no tiem 
29 pacientus slimnīcā nogādāja 
Neatliekamās medicīniskās palī  dzī-
bas dienests. Zolitūdes traģēdijā ir 
cietis viens bērns, kas ārstējas Bēr-
nu klīniskās universitātes slim - 
nī cā, bet dzīvību nav zaudējis ne  -
v iens bērns. Traģēdijā Zolitūdē 16 
bērniem kāds no vecākiem cietis 
vai gājis bojā, bet trīs bērni zau-
dējuši abus vecākus. Izdevies sa   zi-
nāties gandrīz ar visu bērnu tuvi-
niekiem, bērni ir nogādāti pie ra -
diniekiem. Bāriņtiesa saņēmusi 
vienu aizbildnības pieteikumu  
par bērnu, kas traģēdijā zaudējis 
abus vecākus.

25. novembrī pulksten 15.40 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) pabeidza glāb -
ša nas un meklēšanas darbus sa  -
brukušā Zolitūdes vei ka  la Maxima 
territorijā. Uguns dzē sēji un glābēji 
bija pārmeklējuši visu sabrukušā 
veikala territoriju un jaunus bo- 
jāgājušos vairs ne  at rada.

Versijas par lielveikala sabruku-
ma cēloņiem ir dažādas, viena no 
tām - jumta konstrukcija nav iz  -
turējusi iesāktos jumta apzaļum  o-
šanas darbus; tur veidots kaut kas 
līdzīgs ziemas dārzam un vestas 
smiltis. Igaunijas eksperta ieskatā 
Maxima sabrukuma iemesls ir 
sliktas jumta siju savienojuma vie-

tas un slodzes nesadalīšana.  Sā  -
ku mā bijis paredzēts jumtam iz -
mantot vienlaiduma sijas, taču 
vē  lāk nolemts tās nomainīt ar si  -
jām,kas saskrūvētas no divām  da -
 ļām. Jumta iebrukums noticis siju 
salaiduma vietās. 

Ziedi un svecītes pie lielveikala 
Maxima

Latvijā tika izsludinātas trīs die-
nu sēras,  izkārti karogi ar sēru len -
tēm. Pie Maxima pulcējās dau dz 
ļaužu, lai pieminētu traģēdijā bo- 
jā gājušos. Cilvēki nāca gan pa 
vienam, gan lielākos pulciņos, gan 
kopā ar ģimenēm, lai izteiktu 
līdzjutību un uzmundrinātu dru -
pās meklējamo cilvēku tuviniekus. 
Pie lielveikala drupām izveidojās 
ziedu klājums ar simtiem sveču. 
Kamēr vien notika veikala drupu 
pārmeklēšana un novākšana, pie 
norobežotājas barjēras cilvēki die-
 nu un nakti gaidīja cerībā, ka 
varbūt... 

***
ASV vēstnieka Latvijā Marka 

Pekalas paziņojums:
„Gan savā, gan vēstniecības, gan 

Amerikas iedzīvotāju vārdā izsaku 
visdziļāko līdzjutību Latvijas tau-
tai par notikušo traģēdiju tirdz-
niecības centrā Maxima Zolitūdē. 
Domās un lūgšanās mēs esam ko -
pā ar bojāgājušo un ievainoto ģi -
menēm un tuviniekiem.”  

Latvijas vēstniecībā ASV 22. no -
 vembrī atvēra Līdzjutības grāma-
tu saistībā ar traģisko notikumu 
Rīgā, tirdzniecības centrā Maxima  
Zolitūdē. Latvijas vēstniecība ASV 
izsaka visdziļāko līdzjutību cietu-
ša jiem, viņu ģimenēm un tuvinie-
kiem.

Līdzjutības grāmatas tika at  vēr-
tas Latvijas vēstniecībā Kanadā, 
Ukrainā, Beļģijā, Čechijā, Azer-
bai džānā, Gruzijā un daudzās ci -
tās valstīs.

***
EK prezidents izsaka 

visdzi ļāko līdzjutību Latvijai 
par tra ģēdiju Rīgā

Eiropas Komisijas (EK) prezi-
dents Žozē Manuels Barrozu iz -
saka visdziļāko līdzjutību Latvi- 
jai par traģēdiju Rīgā. Ziņojumā 
teikts:  “Esmu dziļi sarūgtināts par 
traģisko nelaimes gadījumu Rīgā, 
kur, iebrūkot lielveikala jumtam, 
dzīvību zaudējuši daudzi desmiti 
cilvēku. EK un savā vārdā  vēlos 
iz  teikt visdziļāko līdzjutību Jums 
un visiem cilvēkiem Latvijā. Do  -
mās esmu kopā ar visiem tiem, 
kuŗus skārusi šī traģēdija, - ar cie -
tušo un bojāgājušo ģimenēm, kā 

arī ar to cilvēku ģimenēm, kuŗi 
dzī  vību zaudēja, glābjot citus,” sa -
cīja Barrozu.  

***
Valsts prezidenta ieskatā 

Maxima traģēdija ir masu 
slepkavība 

Zolitūdes veikala Maxima traģē-
dija ir daudzu neaizsargātu cilvē-
ku slepkavība, par ko vainīgajiem  
jāsaņem sods, Latvijas Televīzijā 
sacīja Valsts prezidents Andris 
Bēr ziņš. “Šis ir gadījums, kad ir 
jāsaka skaidri - tā ir milzīga skaita 
neaizsargātu cilvēku slepkavība. 
Un attiecīgi būtu arī jārīkojas.” 
Pre zidents vārdos bija skarbs, - te 
nevar būt runa par nelaimes ga  -
dījumu, jo ne daba, ne kādi ārējie 
spēki notikušajā nav vainojami. 
Daudz kas ir jāmaina pamatos, jo 
pasaulē pēc šādām traģēdijām ne -
skaita zīmogus un parakstus, bet 
tieši atbildīgās personas. Atbildī-
gās personas, kuŗas ir parakstī-
jušās, nokļūst izmeklēšanas izolā-
torā. Tas būtu arī ļoti vēlams šeit 
pie mums,” sacīja Andris Bērziņš. 
Traģēdijas iemeslu izmeklēšanā 
jāiesaista neatkarīgi eksperti no 
ār  valstīm, kuŗi nav saistīti ar Lat-
vijas būvniecību. Nebūtu pieļau-
jams, ka notikušā izmeklēšana ie -
ilgst. “Pēc pusgada  aizstāvība būs 
tāda, ka liksies - visi ir svētāki par 
enģeļiem,” sacīja prezidents. Prezi-
dents piekrīt  versijai, ka notikums  
ir nevis  viena konkrēta lieta, bet 
lietu ķēde, kas krājusies gadiem 
un reālizējusies komkrētā rezul tā-
tā. Prezidents norāda, ka līdzīga 
situācija ir arī citās jomās, piemē-
ram, ar drošību uz ceļiem, uzņē-
mu mu bankrotiem u.tml. Par vie-
nīgo pozitīvo šajā notikumā An- 
d ris Bērziņš saskata cilvēku vie no-
tību. “Skaidri parādījās, ka Latvijas 
cilvēki ir vienoti.” Prezidents aici-
nāja sēru dienas izmantot, lai pār-
varētu bezspēcības izjūtu un sāktu 
rīkoties.

***
Advokāta Alda Gobzema 

paziņojums
Plašsaziņas līdzekļos advokāts 

Aldis Gobzems sniedzis paziņo-
jumu par lielveikala Maxima tra -
ģēdijas apstākļu izvērtējumu un 
sekām. Paziņojumam ir vairākas 
daļas. Lasītājiem vērtēšanai snie-
dzam dažus fragmentus no šī pa -
ziņojuma. 

Pēc sērām ir jāseko rīcībai! Vai 
Latvijas valsts ir spējīga palīdzēt 
saviem bezjēdzīgi bojā gājušiem 
pilsoņiem? Vai polītiķi ir spējīgi 
rīkoties konkrēti, nevis lietot iekal-
tas frazes? Vai mums ir jābūt dros- 
mīgiem atbildēt par mūsu kļū -
dām, vai cietušajiem jāizcieš gaŗi 
tiesvedības procesi? Lielveikala 

Ma xima sagrūšanas rezultātā dzī-
vību zaudēja 54 Latvijas iedzīvo-
tāji. Viņi visi bija spēka gados. At  -
bildīgo personu lokā joprojām nav 
neviena sirdsapziņas cilvēka, kuŗš 
nebaidītos par sekām, bet godīgi 
atzītu vainu, kas vairākumam sa  -
biedrības ir acīm redzama. (..) Ša jā 
brīdī Latvijas valsts amatperso-
nām, Saeimai ir iespēja būt kopā 
ar tautu, ar cietušajiem, ir iespēja 
polītiski atbildēt par traģēdiju, par 
kuŗu pagaidām nevēlas atbildēt 
vainīgie. (..) Valstij nepieciešams 
ne vien atrisināt jautājumu kri -
mi nāltiesiskajā ziņā, saucot vai nī-
gās personas pie atbildības, bet 
valstij vajag arī uzstāties kā visu 
cietušo un bojā gājušo tuvinieku 
aizstāvim (pārstāvim), kā arī visas 
sabiedrības pārstāvim, ceļot attie-
cīgas prasības pret ārvalstu inves-
toriem un visām vainīgajām juri-
diskajām personām, kas ar savu 
darbību vai bezdarbību izvei do-
jušas situāciju, kuŗas sekas ir valsts 
mēroga traģēdija. (..) Polītiskā at  -
bildība nozīmē nevis to, ko šobrīd 
polītiķi izpilda, sakot, ka nu tikai 
visu pārbaudīs un vērsīs par labu. 
Tas ir nokavēts, to vajadzēja darīt 
pirms tam. Polītiskā atbildība ir 
gan publiska atvainošanās, gan 
atkāpšanās nekavējoties no ama-
tiem, nevis pēkšņa, bet novēlota 
attapšanās un muldēšana par to, 
ka nu tikai visu labos, vētīs un 
kontrolēs. (..) Tāpat polītiskā atbil-
dība attiecas uz iekšlietu sistēmas 
polītisko vadību, jo tāda bezdar- 
b ība un vilcināšanās saukt perso -
nas pie atbildības nav pieņemama 
tiesiskā valstī.

***
ES daudzgadu budžets 

Latvijai izdevīgs
Aģentūra LETA ziņo, ka Eiropas 

Parlamentā (EP) 20. novembrī ap -
 stiprināto Eiropas Savienības bu  -
džetu 2014. - 2020. gadam ES de  -
putāti no Latvijas vērtē par  Latvi-
jai izdevīgu. Roberts Zīle (VL/TB/
LNNK) uzsveŗ, ka „budžets ir ma -
 zāks, nekā bijis iepriekš. Krize 
atstājusi ietekmi, bet plūss ir tas, 
ka budžeta prioritātes  vērstas uz 
attīstību. Esam ieguvuši palie li-
nājumu lauksaimniecības tieš-
mak sājumos. Transporta jomā ir 
dabūts labs līdzfinancējuma lī  -
menis. Jācer, ka paši spēsim to iz -
mantot. Ievērotas Latvijas intere-
s es, un mūsu valstij nav sevišķi 
no   darīts pāri. „Ineses Vaideres 
(Vienotība) ieskatā ES daudzgadu 
budžets būs investīciju budžets, 
kas struktūrēts tā, lai veicinātu iz  -
augsmi un radītu jaunas darba 
vietas. Latvijai kopumā tas ir iz  -
devīgs. Par katru ES budžetā ie  -
maksāto eiro atpakaļ saņemsim 
četrus eiro.

***
Latvijas tekstilizstrādājumu 
ražotāju tirdzniecības misija
20. novembrī Latvijas vēstnieks 

Lielbritanijā Andris Teikmanis ar 
uzrunu atklāja Latvijas Investīci -
ju un attīstības aģentūras (LIAA) 
rīkoto Latvijas modes preču un 
tekstilizstrādājumu ražotāju tirdz-
niecības misiju Lielbritanijā. Mi  si-
ja  notika no 19. līdz 21. novem- 
b rim Londonā. Piedalījās  seši Lat -  
vi jas uzņēmumi. Tirdzniecības mi  -
sijas mērķis ir iepazīties ar Liel  -
bri tanijas apakšveļas tirgu, kā arī 

vei dot kontaktus ar potenciāla-
jiem sadarbības partneŗiem. Tirdz-
niecības misijas laikā Latvijas uz  -
ņēmumu pārstāvji apmeklēja Stars 
Underlines Best Shop Awards 2013 
sarīkojumu, kas ir neatkarīgs no -
zares konkurss, kuŗa laikā bija ie  -
spēja tikties ar vadošajiem noza -
res pārstāvjiem Lielbritanijā.

***
Latvijas ārlietu ministrs 

Maskavā
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs Maskavā tikās ar Krie-
vijas Federācijas ārlietu ministru 
Sergeju Lavrovu. Ministri apsprie-
da Latvijas un Krievijas divpusējās 
attiecības, sadarbību starptautisko 
organizāciju ietvaros, aktuālitātes 
ES un NATO dialogā ar Krieviju, 
kā arī citus ārpolītikas jautāju mus.

Latvijas un Krievijas ārlietu mi  -
nistri pauda gandarījumu par 
konstruktīvajām abu valstu attie-
cībām, kā arī pozitīvi novērtēja 
Lat vijas – Krievijas Starpvaldību 
komisijas lomu turpmākā divpu-
sējās sadarbības veidošanā.

***
Ļvovā atklāta Okupācijas 
mūzeja ceļojošā izstāde 

„Latvijas traģēdija. 1941”
Svinot Latvijas Republikas pro -

k la mēšanas 95. gadadienu, Ļvovas 
nacionālajā mūzeja memoriālā 
Tjurma na Lonckogo atklāja Lat vi-
jas Okupācijas mūzeja un mūzeja 
Ebrēji Latvijā veidoto ceļojošo iz -
stādi „Latvijas traģēdija. 1941”. 

Izstādi  organizēja Latvijas vēst -
niecība Ukrainā, Latvijas goda 
konsuls Ļvovā Volodimirs Garcula 
un I. Franka Ļvovas Nacionālās 
universitātes „Baltistikas centrs”. 
Izstādi svinīgi atklāja Latvijas go -
da konsuls Ļvovā Volodimirs Gar-
cula kopā ar mūzeja direktoru Rus-
 lanu Zabiliju. Apmeklētājiem  bija 
iespēja arī dzirdēt Ukrainas disi -
denta, dzejnieka Igora Kalinca 
stāstu, kas ir mūsu traģēdijai lī   dzī-
gu notikumu liecinieks Uk  rainā.

***
Rīga atzīta par 

skaistāko Eiropas pilsētu
Populārā ASV laikraksta USA 

Today lasītāju balsojumā par Ei -
ropas skaistāko pilsētu atzīta Rīga, 
liecina izdevuma ceļojumu mājas-
 lapā 10best.com publicētā infor -
mā cija.

USA Today lasītāju balsojumā bija 
iekļautas 20 Eiropas pilsētas. Rī   gai 
bija jākonkurē ar tādām Ei   ro  pas 
skaistulēm kā Brige, Prā ga, San  to -
rini, Venēcija un vēl citām pilsētām. 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(Turpināts no 10. lpp) un Andronovs pārrunāja jautā ju-

mus par ar latviešu valodas attīs-
tību, kā arī iespēju ar ģenerāl-
konsulāta atbalstu atvērt latviešu 
valodas svētdienas skolu Sanktpē-
terburgā. Tikšanās laikā Groza 
dāvināja Andronovam grāmatu 
,,Latviešu dialektu atlants – Fo -
nētika”.

Tas ir apjomīgs lingvistisks pē   -
tījums par latviešu runāto valodu 
visā Latvijas territorijā 512 izlok -
snēs atbilstīgi pagastu vēstu ris-
kajam iedalījumam 20. gadsimta 
pirmajā pusē. Atlanta sagata vo-
šanas darbi un aptaujas tika sāktas 
jau pirms 70 gadiem Jāņa En  -
dzelīna un Veltas Rūķes-Draviņas 
vadībā, vēlākos gados valodas ma -
 teriālu vākšanu ir vadījušas Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas valod-
nieces dialektoloģes Elfrīda Šmite, 
Benita Laumane, Anna Stafecka.

***
Stāsta par Kultūras 
galvaspilsētas gada 

spilgtākajiem notikumiem
Iepriekšējā svētdiena Latvijas 

vēst  niecībā Zviedrijā pagāja sēru 
zī mē. Vēstniecībā notika arī no   di-
binājuma Rīga 2014 pārstāves Ai  -
vas Rozenbergas tikšanās ar Lat-
vijā akreditētu ārvalstu vēstnie -
cību vadītājiem un darbiniekiem. 
Tika runāts par spilgtākajiem Rī -
gas - Eiropas kultūras galvaspil sē-
tas gada sarīkojumiem. 

Īpašu iespaidu uz tikšanās da  -
lībniekiem atstāja katrai vēstnie-
cībai pasniegtais bērnu darinātais 
ielūgums uz Rīga 2014 atklāšanas 
sarīkojumiem. Aiva Rozenberga 
sniedza interviju vietējās preses 
pārstāvei un tikās arī ar Zviedrijā 
dzīvojošiem latviešiem. Pēc tikša-
nās varēja parakstīties Līdzjutības 
grāmatā.

***
Lielākais laimests Latvijas 

vēsturē - trīs bērnu mammai
Pēc laimesta uz Latvijas Loto 

de     vās triju bērnu māmiņa no 
Valkas. Viņai kritis lielākais lai-
mests Latvijas vēsturē. 

Loterijas spēlētāja laimējusi 258 
207 latus un privātmāju vairāku 
desmitu tūkstošu latu vērtībā. 
SuperBingo viņa spēlējot laiku pa 
laikam, lai būtu interesantāk svēt-
dienas rītos.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

pumā pieteikto 210 darbu vidū no 
30 pasaules valstīm žūrija sudraba 
godalgu piešķīra par Piebalgas 
vīru kažoka pērļu jostu (darinājusi 
Māra Krieviņa), bronzas godalgu 
izpelnījās Krustpils rakstainās jo  s-
tas darinātāja Dace Migliniece.

Pie „Vēverīšu” stenda daudz in -
teresentu

Par prezentāciju, kā šuj tau  tas-
tērpa vesti, „Vēverīšu” māksli nie-
ces saņēma personiskos pasaules 
meistara diplomus. Topošajam 
pasaules Tautas  mākslas mūzejam 
tika atstāti „Vēverīšu”darbi – Vid-
ze mes ziedainā josta, linu dvielis 
un Ainas Jansones grāmata par 
Krustpils villainēm.    

***
Marina Rebeka izdod 
debijas soloalbumu

18. novembrī ieskaņojumu 
kompanija Warner Classics laidusi 
klajā soprāna Marinas Re  bekas 
debijas soloalbumu Mozart Arias/
Mocarta ārijas. Turklāt lat  viešu 
dziedātājas portrets rotā Liel bri ta-
nijā iznākošā žurnāla OperaNow 
decembŗa numura vā  ku. Tvarts 
ierskaņots kopā ar Ka   ralisko Li -
verpūles filharmonijas orķestri di -
 riģentes Sperancas Ska puči va  dī-
bā. Tajā iekļauti fragmen ti no 
Mocarta operām Idomeneo, Figaro 
kāzas, Burvju flauta, Dons Žuans 
un Bēgšana no seraja.

Pašlaik Marina Rebeka atrodas 
ASV. Līdz 20. decembrim viņa 
atveidos Violetas Valerī lomu Či  -
kāgas Liriskajā operā. Tā ir dzie-
dātājas debija šajā nozīmīgajā 
teāt rī; viņas partneris Džuzepes 
Verdi Traviatas jauniestudējumā 
būs spilgtais maltiešu tenors 
Džozefs Kaleja.

Šīs sezonas turpinājumā Mari -
na Rebeka dziedās Cīriches operā, 
kuŗā viņa ir štata soliste (Bizē 
Pērļu zvejnieki un  Mocarta Così 
fan tutte), Berlīnes Vācu operā 
(Traviata) un Vīnes Valsts operā 
(Ofenbacha Hofmaņa stāsti).

***
Sanktpēterburgas Valsts 

universitātei dāvina grāmatu - 
“Latviešu valodas dialektu 

atlants – Fonētika”
Ģenerālkonsuls Sanktpēter bur-

gā Aivars Groza tikās ar Sanktpē-
terburgas Valsts universitātes Fi  -
lo  loģijas fakultātes Vispārējās va -
lo  d niecības katedras baltistikas no  -
da ļas vadītāju, docentu Alekseju 
An dronovu. Tikšanās laikā Groza 

***
Bādkrocingenā piemin 

Zentu Mauriņu
Bādkrocingena ir neliela kūrort-

pilsēta Vācijas dienvidos  apmē-
ram ar 17 000 iedzīvotāju. Latvie-
šiem, šo vietu apmeklējot, iesilst 
sirds par to, kā tur tiek godāta 
mū su kul  tūrfilozofes, literātes un 
publicistes Zentas Mauriņas un 
vi  ņas dzīvesdrauga filozofa un pa -
rapsīchologa Konstantīna Raudi -
ves piemiņa. Pilsētas mūzejā ir 
Zen tai Mauriņai veltīta izstāde, 
kā  dai ielai dots viņas – Bādkro-
cin genas goda pilsones vārds. 

Zenta Mauriņa un Konstantīns 
Raudive

Mauriņa Bādkrocingenā aizva-
dīja mūža pēdējos 12 gadus, un 
pie mājas, kur abi ievērojamie lat-
vieši dzīvojuši, ir piemiņas plāk - 
s  ne. Vietējā kapsētā ir glīta norāde, 
kas tūristiem palīdz atrast viņu 
mūža atdusas vietu. Tiek risinātas 
sarunas par videofilmas „Zenta 
Mauriņa – latviete Eiropā” izrā -
dīšanu Vācijā. Kopš šā gada 12. 
maija Bādkrocingenas mūzejā 
atvērta Z. Mauriņas piemiņas iz  -
stāde.       

***
Slavenības aicina atbalstīt

 draugu ceļa izveidi Likteņdārzā
„Galerija Centrs” apmeklētāji 

21. novembrī  tika iepazīstināti ar 
jauno Rīdzenes ielas izstādi, kas 
veltīta Likteņdārza draugu ceļa iz  -
veidei. Atklāšanas sarīkojuma lai-
kā sabiedrībā zināmi sportisti, 
aktieŗi, mūziķi un citu jomu pār-
stāvji, paužot atbalstu Likteņdār  - 
z am un tā izveidei, izstādē rādīja 
savus personālizētos bruģakme-
ņus, kuŗus būs iespējams apskatīt 
līdz pat 8. decembrim. Atbalstu 
Likteņdārza draugu ceļa projek-
tam ar sava bruģakmens izveidi 
pauduši sabiedrībā iecienīti  mūzi-
ķi Kārlis Kazāks, Jolanta Gulbe, 
Aija Andrejeva, Jānis Holšteins 
Up   manis un diriģents Ints Tete -
rovskis, kā arī sportisti Raimonds 
Bergmanis, Aigars Apinis un viņa 
treneris Aldis Šūpulnieks, Duku-
ru ģimene, Lūšu ģimene un visa 
Dinamo Rīga hokeja komanda.

Jolanta Gulbe ar savu bruģak-
meni

***
Cēsu audējām – pasaules atzinība 

Starptautiskajā tautas mākslas 
un kultūras mantojuma izstādē 
Expo 2013 Ķīnā piedalījās Cēsu 
aušanas darbnīcas „Vēverīši” pār-
stāves un guva lielu atzinību. Ko  -

uzsvēra teātŗa tradicijas nozīmi 
Latvijas kultūrvēsturē, jo sevišķi 
Jaunā Rīgas teātŗa - Latvijas kultū-
ras vēstneša lomu Eiropā un pa  -
saulē.

Latviju festivālā pārstāvēja Alvis 
Hermanis ar izrādi ,,Gaŗā dzīve’’, 
kas bija skatāma Drēzdenē 22. un 
23. novembrī, un režisors Valters 
Sīlis sadarbībā ar Somijas kollē-
gām jaunajā kopprojektā ,,Cerī -
bas maiņa’’ (Change of Hope), kas 
tiks izrādīta 6.,7. un 8. decembrī 
Berlīnē uz HAU (Hebbel am Ufer) 
skatuves.

***
Vīnē  koncertē Latvijas mūziķi
19. novembrī Vīnē, Techniskās 

universitātes svētku zālē, notika 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 95. gadadienai veltīta svētku 
pieņemšana un koncerts.

Svinīgo sarīkojumu atklāja Lat -
vi  jas vēstnieks Austrijā Edgars Skuja 
un Latvijas pārstāvības EDSO un 
starptautiskajās orga ni zācijās va  -
dī   tājs, vēstnieks Bahtijors Hasans. 
Savā uzrunā Skuja  minēja Latvijas 
ekonomisko izaugsmi, plānoto pie-
 vienošanos eirozonai, kā arī aici -
nāja apmeklēt Rīgu - Ei  ropas kul-
tūras galvaspilsētu 2014. gadā.  
Latvijas un Austrijas himnu at  -
skaņoja Latvijas mākslinieki. Lat   -
vijas Nacionālā simfoniskā or   ķes-
t ŗa vijolnieki Daina Birzniece un 
Raimonds Ozols un komponists 
Raimonds Macats (klavieres) at  -
ska   ņoja A. Jurjāna, E. Dārziņa,     
Ā. Skultes, V. Stūrestepa, R. Paula, 
kā arī ārzemju komponistu darbus.

***
Roberta Velsa 

Jaungada svinību lielkoncerts
2013. gada izskaņā, 30. decem-

b rī, Arēnā Rīga notiks iespaidīgs 
Jaungada lielkoncerts Rhapsody  
In Rock, kuŗā ar slaveniem Queen, 
ABBA un AC/DC hitiem Kauņas 
simfoniskā orķestŗa pavadījumā 
uzstāsies slavenais pianists Ro -
berts Velss  kopā ar amerikāņu 
dzie dātāju La Gajliu (La Gaylia). 
Koncertā  viesosies arī pašmāju 
dzie dātāji - atraktīvais Intars Bu -
sulis un Ieva Kerēvica.

Roberts Velss

Sīvā cīņā pirmo vietu lasītāju 
bal  sojumā izcīnījusi Rīga, otro 
vietu atvēlot Bergenai, trešo - In s -
brukai.

“Latvijas galvaspilsēta un 2014. 
gada Eiropas kultūras galvaspil-
sēta tikai tagad sāk gūt uzmanību, 
ko tā ir pelnījusi,” par Rīgu - Bal -
tijas dārgakmeni - raksta 10best.com, 
uzsveŗot arī Rīgas lepnumu - jū -
gendstilu, kūsājošo lielpilsētas rit -
mu, UNESCO pasaules mantoju-
ma sarakstā iekļauto Vecrīgu un 
augstvērtīgos, daudzveidīgos kul-
tūras sarīkojumus.

***
Kairā demonstrē Jāņa Norda 
filmu “Mammu, es tevi mīlu”
Svinot Latvijas Valsts 95. gada-

dienu, Latvijas vēstniecība Ēģiptē 
sadarbībā ar Ungārijas kultūras 
centru Centrāleiropas filmu ska-
tes ietvaros 20. novembrī rīkoja 
Latvijas filmu vakaru, kuŗā tika 
demonstrēta režisora Jāņa Norda 
filma “Mammu, es tevi mīlu”. Uz 
Latvijas kino vakaru bija aicināti 
gan Kairas nelielās latviešu dia-
sporas, gan Ēģiptes sabiedrības 
pār stāvji un akreditētie diplomāti.

***
„Sapņu komanda 1935” 

Starptautiskajā filmu festivālā 
„Karpatu kronis”

No 12. līdz 16. novembrim Tru s- 
ka vecā notika IV Starptautiskais 
kinofestivāls „Karpatu kronis”, 
ku ŗa programmā bija iekļauta       
A. Grau bes un A. Ēķa pilnmetrā-
žas spēlfilma “Sapņu komanda 
1935”. Festivālā kopumā piedalī -
jās 16 dažādu valstu pārstāvji un 
tika izrādītās vairāk nekā 30 fil-
mas. Par festivāla galveno balvu 
sacentās arī latviešu filma “Sapņu 
komanda 1935” un saņēma žūrijas 
balvu par labāko scēnāriju.

***
,,Gaŗā dzīve’’ Skandinavijas un 

Baltijas valstu festivālā

22. novembrī ar Alvja Hermaņa 
izrādi ,,Gaŗā dzīve’’ Drēzdenē, Vā -
 cijā, atklāja Skandinavijas un Bal -
tijas valstu skatuves mākslai veltīto 
festivālu Nordwind. Festivāls noti-
ka piekto reizi, un no lokālas nozī-
 mes kultūras norises tas pārtapis 
par radošu Ziemeļeiropas un Vā  -
cijas skatuves mākslinieku sadar-
b ības platformu. Trīs Baltijas valstu 
sniegums festivāla programmā 
tika iekļauts pirmoreiz.

Atklājot festivālu, Latvijas vēst-
niecības padomniece - pārstāvības 
vadītājas vietniece Guna Japiņa 

Skats no izrādes
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VĒROJUMI UN PĀRDOMASFRANKS
GORDONS

SALLIJA
BENFELDE

Vienmēr interesanti ir salīdzināt 
diametrāli pretējus vērtējumus. Šo -
reiz - par Krieviju. Dosim vārdu 
Ma   skavas konservātīvā nedēļas 
laik raksta Zavtra galvenajam re -
daktoram Aleksandram Procha no-
vam un publicistei Katrīnai Sperai 
(Kathrin Spoerr), kuŗas apcerējums 
lasāms Berlīnes konservātīvajā laik-
rakstā Die Welt.

Prochanovs apraksta, kā t.s. Iz  -
bor skas klubs viņa vadībā aizvedis 
uz Staļingradu Svētā Georgija pīš-
ļus. Šis pareizticīgo svētais tiek at   tē-
lots kā jātnieks, kas ar pīķi noduŗ 
pūķi – ļaunuma iemiesojumu. (Tā  -
pēc jau “Georgija lentītes” 9. maijā 
ņirbēt ņirb Pārdaugavas „pado  -
mek  ļa” pakājē. - F.G.)

Prochanovs raksta: “Staļingradas 
varoņi un mocekļi - tas ir svētais 
upuris, ko nesusi mesiāniska tauta, 
kuŗu Tas Kungs iecerējis (?) kā tau-
tu - mocekli, tautu - taisnīgajo, tau-
tu - uzvarētāju. Kristus atradās Sta-
ļin gradā (..) te, Staļingradā, notika 
Otrā atnākšana. Un Kristus kāja, 
kareivja zābakā auta, skāra šo zemi.”

Visādi liberāļi, aplūkojot Krievi -

Krievija - svētule un plikadīda

jas likteņgaitas, centušies tautai ie  -
galvot, ka tā  ir  mūžīga neveiksmi-
niece, ka Krievzemes kņazi, cari, 
valdnieki bijuši vai nu vājprātīgie, 
vai bendes, sūrojas Prochanovs. 
Tagad viņš sa   vas cerības saista ar 
jauno vēstures mācību grāmatu,  
kas patlaban gūst galīgo apveidu: “Šī 
mācību grāmata vēstī, ka mūsu 
vēsture ir nemitīga, mokpilna, barga 
un lieliska Krievi jas Valsts „savāk -
šana” (izcēlums mans - F.G.). Šīs 
savākšanas gaitā  ap Krieviju pulcē-
jās kopā ciltis, tautas, valodas, kultū-
ras, reliģijas. Un tika radīta varena, 
brīnišķīga cariste (carstvo - imperi-
jas sinonims  - F.G.), kas demonstrē-
ja augstākās kultūras un mākslas 
izpausmes, kaŗavadoņu gūtās uz -
varas. Šī valsts sagruva, lai ar krie -
vu vēstures noslēpumaino spēku 
pa  līdzību atkal atjaunotos.”

“Mūsu ļaudīm, jaunajiem tautie-
šiem šī mācību grāmata paskaidro, 
ka viņu vēsture ir grandioza, ka tā ir 
dižas, mesiāniskas tautas vēsture,” 
raksta Prochanovs. Viņš ir ganda rīts.

Lasām tālāk: “Jaunajā mācību grā-
 matā mēģināts apvienot balto, mo  -

narchisko, Romanovu, pareizticīgo 
laiku ar sarkano, padomju, staļi-
nisko. Un staļinisko Sarkano laiku, 
kas apdzisa 1991. gadā, apvienot ar 
tagadējo laiku, kad tiek radīts jauns 
Krievijas valsts kristalls.”

Prochanovs Maskavā apmeklēja 
izstādi, kas veltīta Romanovu di -
nastijas 300 gadu atcerei, un pauž 
vēlmi, lai taptu tikpat vērienīga 
izstāde, ko sauktu “Staļins”. Jo šis 
Sarkanais laikmets “ir vērtīgs un 
neatkārtojams ne tikai krievu diž-
valstij, bet visai cilvēcei”. Jo “tikai 
vie na tauta - padomju tauta bija 
spē jīga pieveikt šaušalīgo tumsas 
brāzmu, izlaužoties cauri tumsai 
pretim mistiskai Krievu uzvarai, 
pa  radīzes sapnim un vēl nepie re-
dzētai jaunradei.”

Skan kā parodija, bet Prochanovs 
ir baigi nopietns...

Gaiss tāds spiedīgs. Atvērsim lo -
gu un atšķirsim Die Welt. Ko tajā 
raksta Katrīna Spera? Lasām: “Nor-
mālie krievi vienmēr bijuši maziņi. 
Bet viņu valdītāju lielums spēja vi -
ņus nomierināt. Arī Vladimirs Pu -
tins nomierina krievus. Ja arī  vi -

ņam nākas novilkt pēdējo kreklu.”  
(Autore te atgādina, ka Putinam tīk 
rādīties puskailam, lai padižotos ar 
savu muskuļoto ķermeni. -F.G.) 
“Krievija ir lielāka par Eiropu, lie-
lāka par Austrāliju, un šis skats uz 
karti ir iespaidīgs, taču brauciens  
pa reālo Krieviju liek stipri vilties: 
tūkstošiem kilometru vienmulības, 
tūkstošiem kilometru bez cilvē-
kiem, bet tur, kur dzīvo cilvēki, gad-
simtus veca nolaistība. Ceļi, kas ved 
no nekurienes uz nekurieni, pārāk 
gaŗi, pārāk nenozīmīgi, lai tos sa -
vestu kārtībā (..). Krievija nespēj tikt 
galā ar savu bezgalīgo plašumu.”

Visi Krievijas valdnieki, turpina 
autore,  ir gribējuši lemt par kaut ko 
vairāk nekā par savu zemi. Būt su  -
perdižvalstij - to slikti organizēto 
vals tu vidū gribēja tikai Krievija. 
Kad Putins 2000. gadā kļuva par 
prezidentu, viņš vēlējās turpināt tur, 
kur bija apstājušies viņa priekšteči. 
Viņš Apvienoto Nāciju Organizā-
cijā mantoja veto tiesības un patu-
rēja tās. Viņš tiek ielūgts uz G8 
sanāksmēm, kaut gan Krievijai, 
tāpat kā Sauda Arabijai, ir maz kas 

vairāk par gāzi un naftu.
Kaut gan viņš ir tikai korumpētas 

mazattīstītas valsts (Entwicklungs-
land) šefs, Putinu aplido kā kādas 
superlielvaras šefu. Rietumi nevēlas 
kaitināt Putinu. Bet viņam ar to ne -
pietiek. Viņš kļūst vai traks, kad 
ap   zinās, ka neizdodas savu valsti 
veidot tik varenu, kāda tā bija 
padomju laikos.

Katrīna Spera konstatē, ka 20 ga -
dos, kas apritējuši kopš komūnis -
ma beigām, Krievijai nav izdevies 
kļūt par tiesisku valsti, taču krievi 
mīl savus pavēlniekus, pat savus ap -
spiedējus, - galvenais, ka šie despoti 
prata panākt, lai pasaule drebētu 
bailēs no viņu lielvaras.

Nobeigumā vācu publiciste norā-
da, ka Krievija “netiek galā ar savu 
ģeografiju”, taču uzrunā pasauli tā: 
“Mēs neesam tādi kā jūs, jo mēs 
gribam būt citādi. Mums nevajag, 
lai jūs mūs saprastu. Mūs vajag cie-
nīt, respektēt. Un jums mazliet no 
mums jābaidās.”

Prochanova izklāstā Krievija   
mums rādās kā svētule, vācu publi-
cistes iz  klāstā kā iedomīga plikadīda.

Traģēdija Rīgā, kad 21. no -
vemb rī iegruva lielveikala Maxi ma 
jumts, aiznesot 54 cilvēku dzīvī-
bas, ir lielākā atjaunotās Latvijas 
neatkarības laikā. Tas ir spilgts mū -
su sabiedrības ieradumu, attiek - 
s mes, vērtību un domāšanas attēls – 
gan  biedējošs, gan arī pozitīvi ne -
gaidīts un pārsteidzošs.

Negaidīts un pārsteidzošs šis at  -
tēls ir tāpēc, ka cilvēku līdzjutība, 
vēlme palīdzēt un atbalstīt cietušo 
un bojā gājušo cilvēku tuviniekus 
bija milzīga: dažās dienās tika 
saziedoti gandrīz 400 tūkstoši la  -
tu, asinsdonoru centrā veidojās 
gaŗas rindas, jo cilvēki vēlējās no -
dot savas asinis, lai palīdzētu cie-
tušajiem, kuŗus lielākoties nekad 
ne  bija redzējuši, brīvprātīgie paši 
pēc savas ierosmes traģēdijas vie -
tā vairākas diennaktis piedāvāja 
gaidošajiem drupās aprakto tuvi-
niekiem, radiem un draugiem 
kars tu dzērienu un ēdienu. Cilvēki 
zvanīja dažādām pašvaldības un 
valsts institūcijām un piedāvāja 
savu palīdzību – parūpēties par 
traģēdijā bojā gājušo vai cietušo 
vecāku bērniem, jautāja, kur var 
ziedot naudu un kāda  palīdzība 
vēl būtu vajadzīga. 

Baisā nelaime cilvēkus saliedēja, 
liekot domāt par tiem, kuŗu dzīve 
tika nežēlīgi mainīta un sakropļota 
ceturtdienas vakarā. Rīgā un visā 
Latvijā cilvēki nolika ziedus un 
svecītes pie Maxima veikaliem, 
daudzviet baznīcās tika noturēti 
piemiņas dievkalpojumi. Vienal-
dzī go nebija, kaut arī ikdienā bieži 
esam visai nīgri, dusmīgi uz visu 
un visiem un brīžam šķiet, ka 
Latvijā valda tikai nauda un naids. 
Ir skumji, ka bija jānotiek tik 
šausminošai traģēdijai, lai cilvēkos 

Traģēdijas mācības
atvērtos labestība, līdzjutība un 
vēlme darīt labu. Taču notikušais 
arī rāda, ka esam cilvēki, kas nav 
zaudējuši cilvēcību, ka mūsu dvē-
seles ir dzīvas.

Tomēr traģēdija mums visiem 
arī parādīja, ka dzīvojam pēc prin-
cipa: ”labāk, ātrāk, lētāk”, ka esam 
kļuvuši pavirši, ka domājam – gan 
jau viss kaut kā nokārtosies. Pa  -
tiesībā notikušais bija neizbēgams, 
lai cik skarbi tas izklausās, jo pa  -
virša attieksme, nolaidība, vēlme 
gūt ātru peļņu par jebkuŗu cenu 
krājās, krājās, līdz „vadzis lūza”. 

Pagājušajā vasarā, kad 20. jūnijā 
notika postošais ugunsgrēks Rīgas 
pilī, atklājās daudzas neizdarības 
un paviršības, kļuva redzams, ka 
kaut kas ir galīgi aplam un nepa-
reizi, ja ugunsgrēka dzēšana pār-
vēršas par varoņdarbu, ko paveica 
slikti atalgoti un slikti apgādāti 
ugunsdzēsēji, bet valdība pēc tam 
tikai plātīja rokas un runāja, ka 
nau das neesot, bet gan jau kādreiz 
būšot. Toreiz cilvēki necieta. Maz-
liet vairāk nekā pēc mēneša, 2. au -
gustā, P. Stradiņa klīniskās univer-
si tātes slimnīcas 32. korpusa pa  -
grabā zem uzņemšanas un reani-
mācijas nodaļas uzsprāga skābekļa 
baloni. Ugunsgrēku tikpat laimīgā 
kārtā izdevās apdzēst, bojā gājušo 
tobrīd nebija, tiesa – divi cieta gan, 
turklāt viens no viņiem bija smagā 
stāvoklī. Visi sirsnīgi brīnījās, kā tā 
gadījies, bet cītīgi klusēja par to, ka 
skābekļa baloni tur nemaz nav 
drīkstējuši atrasties, ka tiem vaja -
dzēja būt atsevišķā ēkā. Vēl vairāk - 
neviena slimnīcas amatpersona 
pat neiepīkstējās, ka iepriekš atse-
višķa ēka ir bijusi, bet tā  nojaukta  
rekonstrukcijas un būvniecības 
gai dās. Tikai pēc dažām dienām 

Valsts Ugunsdzēsības un glābša -
nas dienests (VUGD) atzina, ka 
skābekļa baloni tur nemaz nav 
drīkstējuši atrasties, gan piebilstot, 
ka šā gada februārī, kad notikusi 
VUGD pārbaude, skābekļa balonu 
tur nav bijis. Jāpiebilst, ka vainīgo 
joprojām nav ne vienā, ne otrā ga -
dījumā. 

Toreiz komentārā novada laik -
rakstam rakstīju, ka kopš  brīža, 
kad Stradiņos sāka degt, no prāta 
neiziet  filma – „Pastnieks vienmēr 
zvana divreiz” (The Postman Al  -
ways Rings Twice). Tā ir visai slave-
na 1981. gada filma ar Džeku Ni  -
kolsonu un Džesiku Lanžu galve-
najās lomās. Filmas  vēstījums ir 
aptuveni šāds: liktenis vienmēr 
brīdina divreiz, ja darāt ko pavi-
sam nepieņemamu un aplamu,  
bet trešajā reizē liek samaksāt par 
visu. Neesmu māņticīga, bet, no  -
rau goties, cik nevainīgi visi bija 
di   vās ugunsnelaimēs, kas tikai par 
mata tiesu nepārvērtās  nacionālā 
traģēdijā, toreiz vaicāju – vai tiešām 
jāgaida, un vai tiešām sagaidīsim 
trešo reizi, kad vienaldzība, pavir-
šība, bezatbildība un arī nekaunī -
ba izraisīs nelaimi, kas nesīs cilvēku 
upuŗus un kļūs par nacionālo 
traģēdiju? Sagaidījām. 

Protams, ir ierosināts krimināl-
process, strādā 40 izmeklētāju, lai-
kam tiks iesaistīti arī ārvalstu eks-
perti, bet jau tagad ir skaidri re -
dzams, ka attieksme „gan jau kaut 
kā” un „mēs taču sarunāsim” visos 
projektēšanas un būvniecības lī -
meņos ir radījusi novirzes, aptu ve-
nību un pārkāpumus. Turklāt tau-
pības nolūkos samērā  nesen ir iz  -
darīti grozījumi būvniecības liku-
mā, ir likvidēta Būvvalde, visu at -
stājot pašvaldību būvvalžu rokās.

Jau kuŗo reizi ir kļuvis arī re  -
dzams, ka veikalu Maxima īpaš-
niekiem cilvēki ir atkritumu vērtē, 
jo galvenais ir peļņa (veikala dar-
binieki piekrita runāt ar žurnā-
listiem, saruna tika nofilmēta, ta -
ču darbinieki lūdza to publiski ne  -
rādīt, bet teikto  tikai atstāstīt, jo 
baidās, ka viņus atlaidīs). Starp citu, 
traģēdijā gāja bojā pieci veikala 
darbinieki, vēl divi smagā stāvoklī 
ir slimnīcā. Veikals darbojās, tajā 
visu laiku bija pircēji, bet uz tā 
jumta notika celtniecības darbi, 
ierīkojot dārzu un bērnu spēļu 
laukumu. Veikala ēka ir jauna, tā 
uzcelta tikai pirms diviem ga  diem, 
bet izrādās, ka visu laiku kaut kas ir 
noticis – ūdens palīgtelpās, plaisā-
jošs un krītošs apmetums, plaisas, 
bet darbinieki netika uzklausīti,    
jo tas jau neesot nekas. Pēdējā mē -
neša laikā bieži iedarbojusies 
signālizācija, bet vienmēr apgal-
vots, ka tā ir viltus trauksme, jo 
ne  kas jau nekur nedeg. 

Dienā, kad notika nelaime, sig-
nālizācija sāka skanēt aptuveni 
stun du pirms jumta iebrukšanas, 
izslēgt to nevarēja, bet veikalu ne -
evakuēja, atkal apgalvojot,  ka sig-
nālizācija sākusi darboties tāpēc,  
jo pagrabstāvā notiek metināša -
nas darbi, taču viss esot kārtībā. 
Maxima veikalos (un ne tikai tajos, 
tāpat ir arī citos pārtikas preču vei-
kalos, piemēram, Rimi) ir stingra 
instrukcija, ka tad,  kad iedarbojas  
ugunsgrēka trauksmes signālizā ci-
ja, apsargam vispirms ir jāapska-
tās, vai vietā, kuŗa parādās uz 
trauks mes pults kā tās avots, tie-
šām deg, un tikai tad, ja tiešām 
deg, cilvēkus no veikala var eva-
kuēt. Maxima pārstāvji apgalvo,  
ka signālizācija reaģējot arī uz 

putekļiem un temperātūras mai-
ņām, tāpēc tā iedarbojo ties bieži, 
un, ja  katru reizi no ve i  kala eva-
kuētu cilvēkus, tiktu  zau dē ta peļ-
ņa. Pēc ekspertu teiktā, trauksmes 
signālizācija traģēdijas dienā „uz -
vedusies kā jukusi” acīm redzot  
tāpēc, ka tā reaģējusi uz ēkas kon-
strukcijas pārmaiņām un defor-
mā ciju un ir iespējams,  ka šajā 
vei kalā tā iedarbojusies ļoti bieži 
tieši šī iemesla pēc – konstruk cijas 
deformācija jau bija sākusies. Lai 
kā tas arī būtu, traģēdija aplie ci - 
na, ka paviršība un bezatbildība 
plaukst un zeļ, un traģēdijas cēloņi 
ir labi saskatāmi jau tagad. Izmek-
lēšanai jāatrod vainīgās personas, 
kuŗām jāsēžas uz apsūdzēto sola, 
un jācer, ka milzīgā nauda, kas ap -
grozās būvniecības un tirdzniecī-
bas nozarē, nekļūs par šķērsli pa -
tiesības ceļā.

Notikusī nelaime ir atklājusi  vēl 
kādu manuprāt bīstamu tendenci. 
Cilvēki tik ļoti neuzticas varai,  
daudzi netic informācijai, kas tiek 
pausta  publiski, un labprāt uz  klau  sa 
un izplata tālāk pavisam fan tas-
tiskas baumas. Piemēram, sociā-
lajos tīklos tiek runāts, ka traģēdijā 
gājuši bojā daudzi bērni, bet tas 
tiekot slēpts. Klīst runas, ka bojā 
gājušo esot daudz vairāk. Patiesībā, 
sabrūkot veikala jumtam, tika ie -
vainots viens bērns, kas šobrīd ār -
stē jas slimnīcā. Baumotāji, pro-
tams, neuzdod sev jautājumu, kā 
kaut ko tādu varētu noslēpt, jo 
iesaistīti bija aptuveni 500 glābēji, 
policisti un sākumā arī armijas 
daļa, daudzas neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības brigādes, ārsti 
un medicīnas māsas slimnīcās. Bet  
runātāji tikai runā un runā, radot 
sabiedrībā netīkamu gaisotni...
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“Vasaru pēc vasaras. Nevienas 
neesmu izlaidusi. Visus darbus 
zinu no galvas. Kā nosmalstīt 
putas. Kā saliet burkās. – Tāpēc 
jau viņa izstādēs vienmēr iegūst 
pirmās vietas.”

Vārds „viņa” tiek pārspīlēti uz  -
svērts. „Tev gan vēl daudz jāmā-
cās. Esi ārzemniece. Ārzemnieki 
visi tādi lēni. Tāds arī bija tas 
vācu kaŗa gūsteknis kaimiņos. 
Tu vismaz runā angliski. – Nu, 
bet gan jau! Pēc pāris vasarām 
zināsi, kuŗā patrepē nolikti katli 
un mentes. Ja vien gribēsi zināt, 
nebūsi stūrgalvīga.”- Gandrīz pus-
vārdā viņa apklust. Virtuvē ir ie -
nākusi lēdija ar tukšām bur kām. 

 Kāpēc taisni šodien miesnieka 
sieva grib iedzelt? Tāpat kā lap-
sene, kas neatlaidīgi riņķo ap 
galvu. Esam visi īgni un nogu-
ruši. Kaut gan diena apmākusies, 
karstums ir ārkārtīgs. Gaiss dū -
makains un biezs. Nav ne mazā-
kās vēja pūsmas, kas to izklie-
dētu. Ja virtuves logi aizvērti, su  -
toņa tāda, ka grūti elpot. Ja logi 
atvērti – negals ar lapsenēm. Ba  -
ru bariem tās ielaužas virtuvē. 
Dzēlīgās uzbrucējas sagaida da  -
žādiem ieročiem – gan kailām, 
gan notītām rokām, sarullētām 
avīzēm, katlu vākiem, aplipušām 
karotēm. Pat uzasinātiem virtu-
ves nažiem. Tomēr nekas nelīdz. 
Palīgspēki ir neizsīkstoši. Katru 
kritušo lapseni aizstāj divas dzī-
vas. Brīžiem pānika tāda, ka va -
rētu domāt, pa gaisu laižas tīģeŗi, 
ne sīki kukaiņi. 

Es nebīstos lapseņu. Ja kāda 
pārāk uzbāzīga, mierīgi pabaidu 
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ar roku. Laikam esmu uzaugusi 
ar citādām lapsenēm. Ne tik nā -
vīgām... 

 Jā – tur! Tur aiz vēsās jūras, aiz 
egļu mežiem, tur viss bija citāds.  
Kukaiņi. Putni. Ogas. Vasaras 
die nas. Pat lietus mākonis jūnija 
debesīs...

 Vēl neesam beiguši pusdienot, 
kad dārznieks ienāk virtuvē. Lai 
mēs pasteidzoties. Jāpalīdz no  la-
sīt pēdējās zemenes. Naktī varot 
uznākt lietus un izmērcēt ogas. 
Tā likusi pateikt lēdija Etele. Vīrs, 
manāmi saīdzis, atgrūž šķīvi. 
Strauji pieceļas no galda. Ne vār-
da neteicis, iziet dārzā. Atkal 
viena diena bez pusdienas pār-
traukuma. Es steigā piekopju vir-
tuvi. Ēdamistabā ar vaskainu 
drēbi noslauku galdu un bufe -  
tes malu. Pārstaigāju paklājus ar 
putekļu sūcēju. Sākusi galva  sā -
pēt. Noriju pāris aspirīnus, uz  -
dzeŗu īdeni. Izeju dārzā un pie-
tupstos zemeņu vagā. Gaiss aiz-
dudzis, lipīgs. Saule bāla. Tomēr 
stari duŗ kā sakarsēti iesmi. Ar 
īsiem pārtraukumiem, kas man 
paiet, steigā sagatavojot ēdienu, 
lasām ogas līdz vēlam vakaram.

Un tad ir nakts. Vīram darba 
diena vēl nav beigusies. Sērs ratus 
atstājis pie vārtiem. 

Es sakarsusi un miegaina kāpju 
uz bēniņiem. Gribu gulēt. Nekā 
cita. Atgrūžu mūsu durvis. Sastā-
vējis gaiss plūst pretim. Nav laika 
bijis  istabas izvēdināt. Ne ar pa -
ti kas. Gaismu neieslēgusi, aize ju 
līdz logam. Atveŗu plati. Tikko 
jau žama plūsma pārslīd sejai. 
Maz te maigu, patīkami siltu va -
saras dienu. Vēl mazāk nakšu. Šī 
nakts ir izņēmums. Rāma un (Turpinājums sekos)

Stāsts  Tā Sīdra to redzēja
(Turpinājums no Nr. 44) remdena. Lietus nebūs. Mākoņi 

izklīduši. Augstu debesīs trīsuļo 
bālas zvaigznes. Uz kalniem vēl 
tikko manāms vakarblāzmas zel-
tainais atspulgs. 

Galotnē signāluguns iedegas – 
dziest. Kā katru nakti. Acu ne -
mirk šķinādama, veŗos pusnakts 
mīkstajā krēslā. Miegaina vienal-
dzība. Pagurums. Vairāk garīgs 
ne   kā fizisks. Slinkums noģērb -
ties. Uztupstos uz zviļņa. Elkoņus 
atbalstu uz palodzes. Zodu uz 
delnām. Pieveŗu sūrstošās acis.  

Nedomāju nekā. Nejūtu nekā. 
Atbrīvojos no miesas. Nirstu 
bez  dibenī... Sekundes? – Minū-
tes? – Pēkšņi salecos. Kas pie skā-
rās plecam? Sārta šautra aizzib- 
s nī gar acīm. Sirds izlaiž pukstie-
nu. Kāds datums? – Taustos gal-
diņa atvilktnē. Atrodu kalendā-
ru. Neveikliem pirkstiem šķir- 
stu. Gaismu ieslēgt nedrīkstu. Tā 
mani sadedzinās. Kas skatāms, 
jāsaskata vasaras nakts krēslā.

Kāds datums? – Ir divdesmit 
tre šais jūnijs! – Jāņu nakts! Stāvu 

istabas vidū. Izmisuma pārņem-
ta. Rokas trīc. Mutē sīva garša. 
Jau Jāņu nakts? – Ko es te daru? 
– Šī svešā bezgaisa telpa mani 
no   smacēs. Būtu jāskrien ārā, 
jābēg. Jāmeklē ceļš atpakaļ...  Gri-
 bu atrast āboliņa lauku. Plūkt 
puķes un zāles. Novīt lapu vaina-
gu. Pakārt pie dzieda, lai smar - 
žo un vīst... Gribu? – Ko gribu? 
– Tikai vienu – būt mājās, atpakaļ 
mājās. Pie tēva un mātes. Pie sa  -
vējiem...

Atsēžos uz zviļņa. Rokas un 

kājas smagas. Kā dzelžos saslēg-
tas. Pierē dedzina. Piespiežos lo -
ga rūtij. Svešā kalna uguns acs 
mirkšķina. Ļauna un viltīga. Ņir-
gājas man tieši sejā: Es esmu tava 
jāņuguns. Tev jāpietiek ar mani. 
Tas nekas, ka nevari mani aiz-
kurt, ne izdzēst. Ne pie manis 
sasildīt rokas, ne sirdi. Tas nekas, 
ka nevari man gavilēdama pāri 
lēekt. – Tev jau arī nav vairs par 
ko gavilēt...  Es esmu robots. Arī 
tu drīz kļūsi robots. Tad tev būs 
vieglāk dzīvot: nedomāsi, neatce-

rēsies, neprasīsi – kāpēc?...
Es neesmu robots! Nekad ne -

būšu! – Es esmu dzīva. Domāju, 
atceros, prasu un prasīšu – 
kāpēc?! Zobus iekodusi pirkstā, 
lai nav jākliedz, iekrītu zvilnī. 
Aizspiežu ausis. Paslēpju seju. – 
Gribēšana būt mājās ir tik stipra, 
ka ap mani sāk zuzēt Pērkoņu 
papuves sirmās smilgas...  Esmu 
pagalmā. Klēts galā uzziedējis 
jasmīns. Namdurvīs tēvs. Ozolla-
pu vainags noslīdējis gandrīz uz 
acīm. Atkal novīts par lielu. Kā 
katru vasaru. Dadzis uztraucies. 
Spalgi rej. Māte baŗas. Sūta suni 
būdā. Nāk kaimiņi ciemos. Bikli 
uzsāktā līgo dziesma aug augu-
mā. Uzlido līdz liepu galiem. 
Brī di gavilē. Kā no sprosta atbrī-
vots putns... Tad līgo pāriet elsās. 
Raudu. Man sāp. – Tik stipri ne  -
sāpēja ausis pēc šarlaka. Tik stip-
ri nesāpēja uz dzelzs grābekļa 
za riem sadurtā pēda. Nežēlīgi 
sāp! – Tā varbūt  sāp sirds, kad to 
pārsteidz lēkme...

Zviļņa ziedainais audums pie -
sū cies asarām. Kabatas drānas 
man nav pie rokas.

Neesmu dzirdējusi vīra ienāk-
šanu. Notupies blakus zvilnim, 
viņš glauda manu galvu. Top vēl 
skumjāki. Uznāk jauna asaru 
brāzma.

„Gribu mājās! Brauksim rītu 
uz pilsētu. Meklēsim krievu kon-
 sulātu. Prasīsim, lai tūlīt sūta 
mūs atpakaļ! Es nevaru te dzīvot. 
Svešums mani nogalinās. Nekad 
nepieradīšu pie svešas zemes, 
sve šiem cilvēkiem. Nekad! Ne -
kad! – Gribu mājās!”

Dzidra un Ernests snauž ķinītī. Zīmējusi Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis

Nupat oktobrī mirušā Latvi jas 
vēsturnieka Igora Vārpas droši 
vien pēdējās grāmatas Atmodas 
euforija un atmošanās paģiras 
2. sējums izraisa dalītas jūtas. Grā -
matas pirmā puse, kas rūpīgi un 
interesanti izseko virzībai uz Lat-
vijas valstiskuma atjaunošanu no 
1990. gada 4. maija deklarācijas 
Par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu līdz Maskavas 
pučam, faktiskajai neatkarības 
atgūšanai un PSRS sabrukum am 
1991. gadā, šķiet, būs pieņemama 
visiem. Turpretim otru pusi, kas 
veltīta notikumiem un apstāk-
ļiem atjaunotajā valstī līdz 2011.
gadam, daudzi lasītāji varētu uz -
skatīt par nevajadzīgi drūmām 
krāsām izkrāsotu.

Cerīga priekšspēle, tad vilšanās
Igors Vārpa, Atmodas euforija un atgriešanās paģiras 2, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 360 lpp.

Vārpas grāmata būs liekama 
populārzinātnisko darbu katē go-
rijā, jo no akadēmiska ranga pē -
tījumiem to atšķiŗ sistēmatisku 
vē   ŗu jeb avotu norāžu trūkums: 
grāmatas pasītē sacīts, ka „par 
fak tu pareizību atbild autors”.     
Lī   dzās svarīgajam un nozīmī ga-
jam, kas labāk ļauj izprast laikme-
tu, autors savā stāstījumā ie  kļauj 
arī bezgala daudz detaļu, kuŗu 
nolūks liekas būt apmierināt da -
žu lasītāju kāri pēc klačām, bau-
m ām, valodām, sensācijām.

Nav nekādu šaubu, ka autors ar 
sirdi un dvēseli dzīvojis līdzi at -
modas notikumiem. Par to liecina 
ne vien šo notikumu aizrautīgie 
apraksti, reizēm pat pa stundām 
un minūtēm, bet arī plašais viņa 
paša uzņemtu foto attēlu klāsts. 
Izceļas barikāžu dienas Vecrīgā, 
omoniešu cietsirdība un vard arb  ī- 
ba. Latvijas latviešiem, kas at  mo-
du izdzīvoja „uz vietas”, grā mata 
ļaus prātā atkārtot lielos vil cienos  
jau zināmo, bet tiem no mums, 
kas notikumiem sekojām no tā -
lie nes, atklāsies daudz jauna.

Tomēr atmoda bija tikai priekš-
 spēle pašam galvenajam, otram 
(un, cerams, ka mūžīgajam?) Lat-
vijas valstiskas neatkarības perio-
dam, kas ilgumā jau paguvis pār-
spēt pirmo. Gaušanās un zūdī-
šanās par atjaunoto Latviju Vār-
pam grāmatā ir tik nikna un pla-

ša, ka citātu paraugam grūti iz -
vēlēties. Labi, te rindkopa no 4. 
lappuses:

Pēc Dziesmotās revolūcijas tauta 
saņēma miljardiem rubļu (latu) 
bagātu valsti. Pēc divdesmit ga -
diem šī pati tauta ir iedzīta dau-
dzu miljardu latu parādos un pati 
daļēji izmirusi un izklīdusi pa  -
saules vējos, lai nekļūtu par vērā 
ņemamu nacionālu valsti. Latvi-
jas sabiedrība ir iedzīta lielā na  -
badzībā, sašķelta, sadrumstalota, 
nospiesta apatijā un zaudējusi ti -
cību nākotnei. Rietumiem verdzis-
ki paklausīgās valdības ir izvērsu-
š as mērķtiecīgu genocīdu un eko-
nomisko terroru pret savu tautu, 
tā iznīcinot gan tautas pastāvēša-
nas materiālos, gan garīgos pama-
tus. Varaskāre centās aizsiet tautai 
acis ar demokratijas imitāciju, di -
binot partijas un balsojot, radot 
iespēju izlaupīt valsti, proti, ap  -
lau  pīt līdz kreklam savu tautu. 
Va     ras partijas balsojot pieņēma 
likumus, kuŗi ļāva privātizēt rūp-
nīcas, fabrikas, labākos zemes ga -
balus un miljardu vērtās mate riā-
lās vērtības rūpnīcu, fabriku, un, 
galvenais, valsts noliktavās.

Pret rindām, kas rakstītas ar 
acīm redzamu naidu pret autora 
pašreizējo vidi un laikmetu, un 
tādām, kur klaju aplamību vietā 
ir arī puspatiesība, ir grūti deba- 
t  ēt, tāpēc šeit tikai daži jautājumi: 

• Vai LPSR, ko „tauta” saņēma 
no grūstošās PSRS, bija bagāta 
valsts?

• Vai „Rietumiem verdziski pa -
klausīgās valdības” nav bijušas 
pašas tautas ievēlētas? Kas, autor a - 
prāt, atšķiŗ patiesu demokratiju 
no „demokratijas imitācijas”? 

• Vai gadu gaitā līdzekļi, ko 
Latvija ieguvusi no dažādiem Ei  -
ropas fondiem, nav pamatīgi pār-
 snieguši summas, kādas Latvijai 
nācies iemaksāt šajos fondos? 

Āža kāja citētajā rindkopā pa -
rādās vārdos par Rietumiem ver-
dziski paklausīgajām valdībām. 
Igors Vārpa iemeslus Latvijas 
eko nomiskajām grūtībām meklē 
tikai tās sasaistē ar Rietumiem, 
nevis redz šīs grūtības kā manto-
jumu no ilggadējās padomju oku-
pācijas. Viņš nožēlo, ka 2003. ga  -
dā Latvijas tauta balsojusi par 
iestāšanos Eiropas Savienībā, „tā 
atsakoties no savas tik grūti at  -
gūtās neatkarības”. ( 6.; izcē lums 
mans - E.S.) 

Ja lasīsit, teiksim,  apm. no 250. 
lappuses uz priekšu, neatradīsit 
par mūsdienu Latviju pateiktu 
gandrīz nevienu labu vārdu, ja   
nu vienīgi uzslavu prezidentam 
Valdim Zatleram par 10. Saeimas 
atlaišanu, kas esot bijis „vēsturisks 
brīdis Latvijas sabiedrībai, lai at -
dotu cieņu un ticību savai valstij” 
(276.). Bet šādas cieņas un ticības 

atņemšana ir tieši tas, ko varam 
pārmest Igoram Vārpam. Viņa 
Latvijas vainu un nelaimju uz -
skaite ir tik bieza un intensīva, ka 
jums liekas: nupat esat ticis galā 
ar kritiskākās Latvijas avīzes – 
Ne  at karīgās - vai veselu gada gā-
jumu. 

Paraugu līdzsvarotākai attieks-
mei pret mūsdienu Latviju a u -
tors būtu varējis ņemt no sevis 
paša atjaunotās Latvijas Valsts 
prezidentu raksturojumiem, kur 
nepilnībām vai kļūmēm pretī lik-
tas pozitīvas īpašības un panā -
kumi. Guntis Ulmanis ASV  teik-
tā referātā nepareizi izrunājis 
svarīgu vārdu angļu valodā, bet 
viņš panācis Krievijas armijas 
izvešanu no Latvijas. Vaira Vīķe-
Freiberga daudz tērējusies resto-
rānos, pie frizieŗiem un juvelieŗ-
izstrādājumu veikalos, tomēr reiz 
Lato Lapsas uzietā atstāstījumam 
seko uzslava par prezidentes „spo   ži 
paveikto darbu Latvijas okupāci-
jas vēstures skaidrošanā, moder-
nās latvietības populārizēšanā” 
un vēl par daudz ko citu. 

Īpaša vērtība Igora Vārpas grā-
matā piemīt „Īsajai Latvijas no -
tikumu chronikai (1986-2011)” 
277. – 306. lappusē. Šī chronika 
padara grāmatu par labu jau-
nākā laika Latvijas vēstures sva-
rīgāko notikumu ātras uzziņas 
avotu.     

EDUARDS SILKALNS
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Lielā skaitā Venezuelā ieradās 
lat  viešu ārsti. Toreizējā valsts po  -
lītika  – ar labiem ārstiem apgā -
dāt katru iekšzemes pilsētiņu – 
atvilināja daudzus eiropiešu ār-  
stus un zobārstus, tostarp arī lat-
vie šus. Daži kļuva plaši pazīstami, 
īpaši psīchiatrs Nikolajs Jērums 
un ginaikologs Alfonss Krastiņš. 
Un jāpiemin arī mana paša māte. 
Viņa gan visu Venezuelas laiku 
nostrādāja valsts darbā – ilgi par 
ambulatora zobārsti patversmēs 
un bāriņu namos, bet, kad  bei-
dzot pensionējās, Veselības minis-
t rijas statistiķi viņu apsveica par 
lielāko izārstēto zobu skaitu mi -
nistrijas vēsturē.

Pat lai rūpētos par cittautiešu 
vajadzībām, nepietrūka latviešu 
talanta. Katrīna Krūmiņa-Kača-
lina bija Venezuelas IRO (Inter na-
tional Refugee Organization) va   dī-
tāja un arī krievu sabiedriskā klu-
ba prezidente. Bet mācītājs Bau-
manis bija krievu pareizticīgo 
draudzes pops. 

Beidzot, bet, iespējams, visnoz ī-
mīgāk, jāpiemin uzņēmējdarbība. 
Te īpaši izceļas divas personības: 
Osvalds Kēze un Vilis Vītols. Abi 
ieradās no Vācijas un sāka nodar-
boties ar importu un tirdzniecī -
bu,  no tā viņi pārtika, līdz jaunā 
paaudze bija ieguvusi izglītību. 
Tad Vilis Vītols kopā ar inž. Vili 
Vītolu (dēlu) izveidoja vienu no 
lielākajiem Venezuelas būvuzņē-
mumiem, bet Osvalds Kēse kopā 
ar dēlu un znotu nodibināja Ce -
loven firmu, kuŗai vēl šodien  prak-
tiski ir monopols dažādu lipekļu 
ražošanā Venezuelā. Pieminams 
arī kādreizējais leģionārs Jānis 
Lībietis, kas Venezuelā izstudēja 
un izveidoja lielu, sekmīgu teksti-
liju fabriku. 

Šo dažu simtu latviešu intensī-
vās darbības rezultātu varētu raks-
turot ar vienu atsevišķu notikumu. 

LATVIEŠI VENEZUELĀ*
Pag. gs. 80. gados Austrālijas lat-
viešu tautasdziesmu un tautasde -
ju grupa “Saules josta” devās pa  -
sau les turnejā. ASV un Kanadā 
vi   ņi uzstājās pa reizei katrā latvie-
šu centrā, pamatā latviešu publi-
kai. Kad „Saules josta” ieradās Ka   -
rakasā, par viņu uzstāšanos bija 
izvietotas afišas visā pilsētā, Kul -
tū ras ministrija bija piešķīrusi pa -
balstu, un viņi uzstājās vairāk kārt 
Karakasas visaugstākā presti ža kon-
certzālē. 

Latviešus katrs zināja.

Īpašie apstākļi 
Venezuelas latviešiem
Šī raksta uzdevums bija stāstīt 

par latviešu sabiedrisko un polī-
tisko darbību Venezuelā, viņu  or -

ganizācijām u.tml., varbūt ar 
domu salīdzināt ar šādu darbību 
citās emigrācijas zemēs. Personis-
ki varu salīdzināt tikai ar ASV, kur 
esmu ilgāku laiku dzīvojis dažā -
dās pilsētās (Losandželosā,  Ņu -
jor kā, Vašingtonā, Bostonā), bet 
ie  spē jams, ka ASV apstākļi līdzinās  
tiem, kas bija citās lielajās an  glo-
sakšu kultūras emigrācijas zemēs. 

Manuprāt, atšķirības ir šādas:
Vairākums latviešu, kuŗi ieradās 

Venezuelā, bija labi izglītoti un va -
rēja daudzmaz turpināt savas pro-
fesionālās gaitas. Līdz ar to vaja -
dzība pēc “biedrībām”, kur izvērst 
savu personību, bija mazāka.

Attiecībā uz pasaules polītiku, 
īpa ši “auksto kaŗu”, Venezuela bija 
nenozīmīga un drīzāk neitrāla 

valsts. Tātad nebija nedz vaja dzī bas. 
nedz iespēju veidot organi zā cijas, 
kas varētu ietekmēt valsts polītiku.

Kopējais latviešu skaits bija pā  -
rāk mazs, lai uzturētu aktīvas or  -
ganizācijas – koŗus, teātŗa grupas 
utt., bet drīzāk mudināja sadarbo-
ties ar cittautiešiem – īpaši drau-
dzes un baznīcas jautājumos.

Kopīga ar latviešiem pārējās 
emigrācijas zemēs bija vajadzība 
saglabāt latviešu valodu un kul tū-
ras vērtības – tātad baznīcu un 
sko lu. Mazai kopienai to nebija 
viegli veikt. Ar Pasaules Luterāņu 
federācijas (Lutheran World Fede-
ration) palīdzību 50.  gadu sāku-
mā izveidojās Venezuelas luterā -
ņu Baz nīca ar trīs draudzēm – 
vācu, latviešu un ungāru. Latvie -
šu draudzi apkalpot ieradās māc. 
Alfrēds Gulbis. Baznīcas ietvarā 
izveidojās arī svētdienas skola un 
viena otra kultūras nodarbība bēr-
niem un jauniešiem. Baznīcas ie -
tvarā darbojās Dāmu komiteja, 
kas vāca līdzekļus vietējam lab-
klājības darbam un vēlāk, kad tas 
kļuva iespējams, arī atbalstam 
tautiešiem Latvijā. Vēlākos gados 
radās arī sadarbība ar Ņujorkas  

ev. lut. draudzi, īpaši Katskiļu va -
saras nometnes uzturēšanā. Vene-
zuelas latviešu ģimenes, kas to 
varēja atļauties, sūtīja savus bēr-
nus uz Katskiļu nometni un vēlāk 
arī uz “2x2” un “3x3” nometnēm, 
kuŗas pamatā organizēja ASV un 
Kanadas latvieši. Par to īpaši prie-
cājās nometņu vadītāji, jo bērni, 
nevarēdami sazināties nedz angļu, 
nedz spāņu valodā, bija spiesti 
savā starpā runāt latviski.

Septiņdesmitajos  gados pasaulē 
sākās nopietnākas polītiskas no  -
darbības, kuŗām vēlāk īpašu im  -
pulsu latviešiem deva Helsinki 86 
kustība. Šajā laikā Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) arī pa  -
stiprināja savu darbību, un tās ie -
tvarā izveidojās Dienvidamerikas 
latviešu apvienība ar kopām Ar -
ģentīnā, Brazīlijā un Venezuelā. 
No Venezuelas latviešu puses šajā 
darbībā gandrīz visi nopelni pie-
rakstāmi vienai personai – tagad 
arī Latvijā labi pazīstamajam Vi -
lim Ansim Vītolam. Kārtējo reizi 
Venezuelas latviešu darbība izcē-
lās ar individuālu – un šoreiz vie-
nas atsevišķas personas, nevis kol -
lektīvu sniegumu.

V. Vītola firmas būvētas dzīvokļu mājas Los Dos Kamīnos, Ka -
rakasā, Venezuēlā, 1978. gadā. Kompleksā ir 475 dzīvokļi, liels 
skaits veikalu, biroju, automobiļu novietnes utt.

Vilis Ansis VītolsVilis Vītols

Tautasdeju ansamblis “Lies-
ma”  18.oktobrī  devās uz Lon-
do nu, lai līdz 22. oktobrim pie-
dalītos deju festivālā un satiktu 
Londonas latviešu dejotājus 
“Londona dejo’’, ar kuŗiem mūs 
jau 25 gadus saista cieša drau-
dzība.

Jau pirmajās stundās Londonā 
jutāmies gaidīti, kā mājās, – drau-
dzīgi latviešu taksisti, pozi tīva 
gaisotne, zupa un rupjmaize ar 
latviešu mūziku fonā. Radās tāds 
nedaudz smieklīgs jautājums – 
vai mēs tiešām esam Londonā? 
Protams, par to mums atgādināja 
nedaudz svešā vide un arī auto-
mašīnas, kas izdomājušas braukt 
mazliet citādi nekā Rīgā,  bet tas 
nebija traucēklis. Lai arī tikko 
nolaidušies Londonā, drīz jau 
ķē  rāmies pie mēģinājuma, kas 
pa  gāja draudzīgā gaisotnē kopā 
ar “Londona dejo”,  pēc mēģi nā-
juma turpinājām kopīgo vakaru 
Daugavas Vanagu mājas pagra-
biņā jau brīvākā gaisotnē!

Otrā dienā bija pienācis ilgi 
gaidītais koncerts, uz kuŗu bija 
ieradušies vairāki svarīgi ciemi-

Draudzība dejā ar Londonas elpu!
ņi, vietējie latvieši, mūsu draugi 
Londonā, kā arī tādi viesi kā Lat-
vijas vēstnieks Lielbritanijā un 
pazīstamās choreografes no Lat-
vijas – Maruta Alpa un Gunta 
Sku ja. Koncerts sākās ar Imanta 
Magones choreografēto “Ģēr-
bies, saule, sudrabota’’, kur vie-
no tā solī sadejojām ar Londonas 
dejotājiem. Vēlāk mēs sniedzām 
savu dāvanu “Londona dejo’’ va -
dītājām Viktoram Grigulim, iz  -
dejojot viņa deju “Saules rats’’, kā 
arī uzdāvinot šīs dejas video, lai 
tas glabājas ne tikai siltās atmi-
ņās. Koncertā izdejojām gan par 
klasiku kļuvušās dejas, gan sava 
vadītāja Jāņa Marcinkeviča cho-
reografijas. Koncertu visi klāt-
eso šie uztvēra visai emocionāli. 
Lai arī tas bija fiziski grūts, to -
mēr smaids nenozuda, un bi - 
jām gatavi līksmot līdz rītam, jo 
Londona taču nekad neguļ!

Koncerts palika aiz muguras, 
un mēs varējām ļauties Londo-
nas burvībai, – mazās ieliņas, 
grez nā architektūra un smaido-
šie cilvēki. Kaut gan pa dienu 
Lon donu iepazinām katrs pēc 

saviem ieskatiem, vakarus vien-
mēr pavadījām kopā, - mēs nebi-
jām vieni, jo, protams, uz  kopī-
ga jiem vakariem aicinājām arī 
“Londona dejo” dejotājus, kuŗi 
nu jau mums ir kļuvuši par la -

DAIGA PODA

biem draugiem un bija ar mums 
vienmēr kopā!

Šīs piecas dienas “Liesmas” de -
jotājiem paliks siltās atmiņās. 
Tāpēc mēs vēlamies pateikties 
visiem “Londona dejo” dejotā-

jiem kuŗi mūs silti uzņēma savās 
mājās, un, protams, arī vadītā-
jam Viktoram Grigulim! Ceram, 
ka šī draudzība tikai stiprināsies 
un jau drīzumā redzēsim jūs cie-
mos Latvijā!

PĒTERIS
BOLŠAITIS

(Turpinājums no Nr. 44)
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Drošais tilts starp ALA un 
Latvijas Bērnu fondu ir drošāks 
par drošu. Par to atkal varējām 
pārliecināties 15. novembrī, kad 
Latvijā vie sojās ALAs nozares 
Sa  dar bība ar Latviju (SAL) va -
dītājs Ēriks Krūmiņš. Kā vienmēr, 
informāciju par tiem, kam šodien 
pasniegs stipendijas, Ēriks man 
ir jau atsūtījis e-pastā.

 Šoreiz sarīkojums notiek Berga 
viesnīcā, 5. stāva Stik la zālē, un 
atbalstu saņem 16 daudzbērnu 
ģimenes un astoņi studenti. Ar 
lepnumu gribu teikt, ka četri no 
šiem studentiem saņem tās orga-
nizācijas stipendiju, kuŗā vēl 
tagad esmu mūža biedre, - no 
Klīvlandes Latviešu bied rības 
(KLB),  lai gan jau 14 gadus 
dzīvoju Latvijā. Trīs no studen-
tiem  pazīstu pēc ie  priekšējām 
stipendiju pa  sniegšanas reizēm. 

Vislabāk atceros Jāni Opin cā-
nu, kas  biedrībai ar manu starp-
niecību raksta tik gaŗas un skaid-
rojošas vēstules, ka, tās pārlasot 
un pārrakstot, es jau pati jūtos   
kā medicīnas studente. Viņš vē s- 
 t ules raksta vairākas reizes gadā, 
un tāpēc viņa sekmes mums ir 
zināmas vienmēr. Jānim šis ir 
tre šais gads medicīnas studijās, 
un, šķiet, tur mums dienās būs  
ļoti labs ārsts, jo viņš par savām 
studijām  runā ar lielu sajūsmu. 
Otrs ir Ervins Dzērve no Viļakas, 
viņš studē Rīgas Techniskajā 
universitātē (RTU) arī jau trešo 
gadu un drīz būs slavens inženie-
ris transportā un mašīnzinībās. 
Arī pārējie divi KLB stipendiāti 
ir jau trešajā kursā, un vēl pēc 
gada Baiba Vaivode būs tekstil-
materiālu dizainere un Matīss 
Makulēns - elektronikas un tech-
noloģiju inženieris.

Mani un māsu uz sarīkojumu 
aizved Bērnu fonda viceprezi-
dentes Vairas Vucānes dēls Vies-
turs. Tā viņam nav pirmā reize, 
jo Vaira vienmēr par mani rū  pē-
jas kā par savu  mammu. It se  viš-
ķi tagad, kad tikko esmu pār dzī-
vojusi smagāko operāciju savā 
mūžā un mugurkaulā dabūjusi 
četras skrūves. Kad mēs ieejam 
sarīkojumu zālē, tur vairākums  
saaicināto ģimeņu jau ir  priekšā. 
Redzu arī savus iepriekš iepazītos 
studentus.

Kā parasti, Ēriks publiku vis-
pirms iepazīstina ar sevi un 
Ame rikas latviešu apvienību un 

DROŠAIS TILTS
īsumā pastāsta, ko un kā ALA 
dara, lai palīdzētu Latvijas ģime-
nēm. Nekas cits kā tikai Latvijas 
bērni ir Latvijas pastāvēšanas ga -
rants, viņš saka un apstiprina, ka 
ALA viņiem palīdzēs, cik ilgi 
vien tas būs iespējams.

Šīsdienas 16 ģimenēs ir 67 bēr-
ni, un pirmā stipendiju saņem 
Monta un viņas vecmāmiņa Olga 
Orlova, kuŗas abas audzina asto-
ņus mazgadīgus bērnus. Montai 
pašai ir tikai 20 gadi, un viņa ir 
aizbildne trim no savām jaunā-

kajām māsiņām un diviem brā-
līšiem. Vecākais  brālis ir tikai trīs 
gadus jaunāks par Montu, un 
jaunākā māsiņa vēl nav sasnie-
gusi četrus gadiņus. Vecmāmiņa 
Olga ir aizbildne pārējiem trim 
bērniem, turklāt viens  no tiem - 
16 gadus vecais Signis jau kopš 
mazotnes ir slimīgs bērns, kas 
pārcietis smagu galvas operā ci ju. 
Mazmeitu Ēru viņa ir izsko lo -
jusi vidusskolā un tagad palīdz 
meitenei studijās RTU Liepājas 
filiālē. Monta  par savu māsu un 
brāļu aizbildni kļuvusi jau 18 ga -
du vecumā, kad viņu mamma 
Ramona nonāca alkohola varā. 
Meitene lūdza iestādes  atstāt 
pie  cus mazākos brālīšus un mā -
s i ņas viņas gādībā. Galvenā mo -
tī vācija bija: „Es nevēlos, lai mani 

mazie brāļi un māsas tiktu iz -
šķirti vai aizvesti pie svešiem cil-
vēkiem.” Par šo uzņēmību Mon-
tai pagājušajā gadā tika piešķirts  
pelnītais apbalvojums „Latvijas 
lepnums”. Tagad, paldies Die-
vam, viņa ar visu savu lielo saimi 
ir nonākusi Zvannieku saimnie-
ku - mācītāja Juŗa Cālīša un viņa 
dzīvesbiedres  Sandras Dzenītes-
Cālītes sirsnīgā gādībā. Visi seši  
dzīvo atsevišķā mājā Cēsu no  -
vadā, un Monta tagad var turpi-
nāt mācības vidusskolā.

Vairākām ģimenēm ar trim 
bērniņiem dažādā vecumā kat -
rai ir savas problēmas, kuŗu dēļ 
viņi ir pelnījuši atbalstu. Vienā 
bērnu tētiņam ir veselības sarež -
ģī  jumi, otrā bērnus audzina tikai 
māmiņa,  citā kāds no bērniem ir  
smagi slims vai invalids.

Jāņa un Inetas Andžānu ģime-
nē ir septiņi bērni. Viņi dzīvo 
Dagdā, lauku tipa vienstāva koka 
mājā ar malkas apkuri, bez lab -
ierīcībām. Ūdens  jānes no akas, 
bet pašiem toties pagalmā ir sava 
pirtiņa. Mamma algotu darbu 
nestrādā, bet tētis ir šoferis Dag -
das autoostā. Diemžēl tēta alga 
nespēj segt lielās ģimenes vaja-
zības. Vecākajai māsiņai Kristī-
nei ir tikai 14 gadi, bet jaunākā 
Ginta sasniegusi pirmo gadiņu. 

ASTRĪDA

Starp viņiem ir brālītis Juris (12), 
brālītis Aigars (10), māsiņa Anna 
(9) un brālītis Kaspars (7).

Ģimenē valda labvēlīga gaisot-
ne bērnu augšanai un attīstībai, 
pozitīvas attiecības starp vecā -
kiem un laba saskarsme ar vec-
vecākiem, kuŗi dzīvo turpat tu -
vu mā. Ģimene ir katoļticīga, ap -
meklē baznīcu un kultūras un 
sporta sarīkojumus. Lielākie bēr-
ni piedalās pašdarbības grupās, 
uzstājas novadā rīkotajos kon-
certos un vasaras brīvlaiku pa -

aprit pieci  mēneši, un visu sa  rī-
kojuma laiku viņa pavada mā -
miņas kazotē.

Pēc ierastajām uzrunām mūs 
iepriecina bērnu teātris „Zīļuks”, 
kur mūsu acu priekšā „Sprīdītis” 
izglābj bērnu pulciņu no milža 
Lutauša izsalkušā vēdera. Stipen-
diju izdalī šanas laikā „Sprīdītis” 
man pienes  katrai ģime nei fon-
da sagatavoto lielo dāvanu maisu. 
Kā parasti šādos sarīkojumos, 
kad klāt ir pats SAL nozares va -
dītājs Ēriks Krūmiņš, aploksnes 
ģimenēm un studentiem pa -
sniedz viņš pats un man jāizdala 
grā matas. Šoreiz grāmatas ir ti -
kai studentiem, bet man  ģime-
nes jāapdāvina ar dā  vanām no 
lielā maisa. Par to es no māmi-
ņām un studentiem saņemu mīļu 
apskāvienu. Kad visas ģi   menes 
un studenti ir ap  dāvināti,  jāķeŗas  
pie at   spir  dzinājumiem. Šoreiz 
viesnīca Bergs Latvijas bēr  niem 
ir sagādājusi pār steigumu – ame-
 rikā nis kus hamburgerus. Lat-
viskie pīrādziņi un cepumi, ma  -
nuprāt, aizvien ir garšojuši la -
bāk. [Bet tas nekas, vienmēr jau  
ne  var visu gribēt. Kā dziesmā ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem: „Viss 
jau nekad nav viss,” - tāpēc nav 
vērts to gribēt.]

Pirms apdāvināšanas ceremo-
nijas beigām fonda prezidents 
Ērikam un man sagādā pārstei-
gumu – Ēriks saņem skaistu grā-
matu par Rīgu, bet man par lielu 
prieku tiek „50 Latvijas glez nie-
cības Meistardarbi. 20. gadsimts”. 
Nezinu, vai esmu to pelnījusi, jo  
sadarbība ar Latvijas Bērnu fon-
du vienmēr man ir darījusi tikai 
prieku. 

Kamēr  baudu Berga hambur-
geru un gardo kafiju, jau piemi-
nētie studenti atkal man pastāsta 
par savām gaitām un, samīļojuši 
mani, steidzas atpakaļ savās stu-
diju gaitās. Un tad jau arī mums 
ir laiks doties mājās. Viesturs 
mūs vēl pieved pie Brīvības pie-
minekļa, kur mēs noliekam  lie-
lāko daļu no  mums pasniegta-
jām puķēm.  Līdzi paņemam ti -
kai sarkanbaltsarkano mārtiņ -
rožu pušķi un  eksotisku sarkanu 
gerberu un baltu mārtiņrožu  sa -
kārtojumu  uz lielas puķu lapas. 
Tie tagad manu tumšo Rīgas dzī-
vokli dara daudz gaišāku. Un es 
atkal jūtos priecīga, ka esmu tur, 
kur esmu.

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda 
2014. gada marku zīmējis Uldis 
Puriņš. Šī ir fonda izdotā 50. 
marka. 2014. gada markas mude 
ir „Mantojums” – angliski Heri -
tage. Šo mudi izvēlējāmies, lai 
at   balstītu 11. Lielo nometni, kas 
2014. gadā notiks Ņudžersijā ar 
nosaukumu „Mantojums”. 

Kopš 1961. gada ar divu gadu 
pārtraukumu katru gadu no  -
vemb  rī tiek izsūtītas izdotās pie-
miņas markas un 2. aprīlī pazi-
ņoti balvu ieguvēji par jaunatnei 
piemērotiem jaundarbiem lite -
rātūrā, mūzikā, tēlotājās mākslās 
un darbiem, kas neatbilst šīm 

Latvijai un latvju jaunatnei
Bijušā Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonds

katēgorijām, tomēr ir nozīmīgi 
jaunatnes nacionālai audzinā ša-
nai. Līdz šim apbalvoti vairāk 
nekā 110 autori un piešķirti pāri 
par 40 Atzinības raksti.

2013. gadā Goppera fonds 
ASV $1000,- balvu piešķīra di  -
riģentam Robertam Zuikam par 
viņa mūža ieguldījumu latviešu 
dziesmas populārizēšanā un iz  -
platīšanā latviešu tautai kā ārze-
mēs, tā arī Latvijā. Atzinības raks-
tus piešķīra vad. Richardam Rol-
l  im par viņa ilggadējo darbu, sa  -
glabājot skautu/gaidu materiā -
lus un veidojot skautu/gaidu 
mū  zeju Gaŗezerā.

2013. kalendāra gadā Goppera 
fonds piešķīris līdzekļus šādiem 
pasākumiem:

Gaŗezera vasaras vidusskolai 
$2700,-

Gaŗezera sagatavošanas skolai 
$1400,-

Gaŗezera bērnu nometnei 
$600,-

Gaŗezera biz-biz bērnudārzam 
$300,-

Kursas vasaras vidusskolai 
$1000,-

Saulgriežu vasaras vidusskolai 
Latvijā $1500,-

Latvijas bērnu nometnēm 
$3000,-

Gaidu/skautu mūzejam Ogrē, 
Latvijā, $500,-

Okupācijas mūzejam $2000,-
Ģen. Goppera dzimšanas vie-

tas uzturēšanai Latvijā $1000,-
6. Lielās nometnes Latvijā at  -

balstam $2000,- 
Draudzības ziedojums Latvijas 

Skautu/gaidu fondam $1000,-
„Lakstīgalas” projektam $300,-
Mūzeja nakts (Gaŗezerā) bro-

šū  rai $300,-
Skautu/Gaidu mūzejam Gaŗ -

eze rā bilžu digitālizēšanai $1000,-
Ņudžersijas latviešu pamat-

skolas skaņu sistēmai $800,-
Kopā $19 400,-

Goppera fonda padome sirs  nī-
gi pateicas visiem, kuŗi līdz šim 
ar saviem ziedojumiem par mar-
kām un grāmatām ir darījuši 
iespējamu līdzšinējo darbu un 
ļāvuši iecerēt turpmāko.

Aicinām arī šogad jūs Goppera 
fonda darba talkā. Nosūtām jums 
vienu loksni marku un lūdzam 
ziedojumu. 

Lūdzu, ziedojiet, cik varat at -
ļauties vai cik nosaka jūsu sird s-
apziņa. Esiet, lūdzu, devīgi! Ir 
grūti noraidīt palī dzības lū  -
dzējus, jo katram ir savi panā-
kumi.  

UĢIS GRĪNBERGS, Goppera fonda valdes un padomes priekšsēdis
PĒTERIS AIVARS, Latviešu skautu priekšnieks

Te nu ir visa mūsu draudzīgā saime!

vada dažādās nometnēs. Pēdē - 
jos divus gadus ģimene sociāla-
jos die nestos pēc palīdzības nav 
vērsu sies un cenšas iztikt pašu 
spēkiem. Andžānu ģimeni rak - 
s turo augsta atbildības izjūta, reāla 
savu iespēju izvērtēšana, lab  sir-
dība, darba mīlestība un drau-
dzība. Palīdzību un atbalstu no 
Amerikas latviešiem viņi vērtē 
ļoti augstu un patiesi priecājas, 
ka pasaulē ir cilvēki, kas labprāt 
palīdz pilnīgi svešiem bērniem.

Vēl manu uzmanību saista 
Gunitas un Vidvuda Ābo liņu 
ģimenīte ar sešu bērnu  pul ciņu, 
kuŗā vecākā meitiņa Liāna ir 
deviņus gadus veca, bet jau nā- 
kā - sīciņā Selva var lepoties ar 
jaunākās šī sarīkojuma viešņas 
godu. Meitenītei 18. novembrī  
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 44) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Neveikls. 5. Sa  -
raksts. 9. Kancis. 10. Tirāde. 11. 
Intriga. 12. Skart. 14. Anita. 15. 
Maska. 19. Tamborēt. 20. Tade-
nava. 21. Palienēt. 23. Attīstīt. 25. 
Sērst. 27. Treks. 28. Pelve. 32. 
Alianse. 33. Krekls. 34. Luters. 35. 
Sasteigt. 36. Skatiens.

Stateniski.  1. Noklusēt. 2. Vīn- 
o ga. 3. Kāsis. 4. Sastingt. 5. Sacietēt. 
6. Rotas. 7. Stāvus. 8. Slepkava. 13. 
Robains. 16. Aknīste. 17. Arona. 
18. Edīte. 21. Pusnakts. 22. Tur-
pināt. 23. Alksnājs. 24. Tiesisks. 
26. Rudens. 29. Lācene. 30. Naski. 
31. Delna.          

Līmeniski. 3. Novada centrs 
Lat  vijā. 9. No rupja maluma kvie-
šu vai miežu miltiem cepta maize. 
10. Satrupējusi koksne. 11. Ap  dzī-
vota vieta Aizputes novadā. 12. 
Celtnes sānu daļa. 13. Ūdensrožu 
dzimtas augs. 14. Ķīlnieks, kas 
tika dots, lai nodrošinātu kāda lī -
guma izpildi (senajā Krievzemē 
un dažās austrumzemēs). 17. Žur-
nāls Latvijā. 20. Svinīgs sarīko-
jums ar lūgtiem viesiem. 23. Ierīce 
smagu priekšmetu mešanai (se -
najiem grieķiem un romiešiem). 
25. Kalnu masīvs Viduseiropā. 26. 

Zinātnes darbinieka pakāpe. 27. 
Sabiedrības organizācijas forma 
pirmatnējās kopienas iekārtā. 28. 
Īpaša prece, kuŗai ir vispārēja ek -
vi valenta nozīme. 29. Lētticīgi. 30. 
Pilsēta Kazachstānā. 31. Speciāli 
izbūvēts celiņš ātrumsacīkstēm. 
34. Saslietu labības kūļu kopas. 37. 
Tbilisi agrākais nosaukums. 41. 
Lieli vēršu dzimtas dzīvnieki. 42. 
Apdzīvota vieta Limbažu nova -
dā. 43. Organisma dīglis. 44. Mit-
ras. 45. Graudzāļu dzimtas labības 
augs. 46. Katoļu klosteris ar tam 
piederošajiem īpašumiem. 

Stateniski. 1. Pieklājīga, labvē-
līga. 2. Sabrukt. 3. Poļu aktrise (dz. 
1941). 4. Pilsēta Krimas pussalā.    
5. Mūžzaļš arāliju dzimtas krūms. 
6. Latviešu rakstnieks, literātūr-
vēsturnieks (1901-1942). 7. Bikla, 
nedroša. 8. Neizpaust, neizteikt. 
15. Transportlīdzekļi. 16. Amu-
lets. 17. Sautēt. 18. Apdzīvota vieta 
Amatas novadā. 19. Īss dunčveida 
zobens. 20. Burves. 21. Astrono-
mijas aizbildne sengrieķu mīto lo-
ģijā. 22. Vāveŗu dzimtas grauzēji. 
24. Zviedrijas premjērministrs 
(nogalināts atentātā 1986.g.). 32. 
Latviešu rakstnieks un sabied ris-
kais darbinieks (1865-1929). 33. Ap  -
ģērba gabals. 35. Pūšamie mūzi-
kas instrumenti. 36. T. Heijerdāla 
kuģis. 37. Valsts iestāde. 38. Papīr-
masa, ko lieto, piem., par ādas 
aiz stājēju. 39. Bridējputni, ko se -
nie ēģiptieši uzskatīja par svētiem. 
40. Sievietes vārds (jūn.). 

Pirms 94 gadiem Rīga tika at  -
brīvota no bermontiešiem un pie-
 pildījās Andreja Pumpura pare-
ģo jums par Lāčplēša uzvaru pār 
Melno bruņinieku. Latvijas aug- 
s  tākais apbalvojums - Lāčplēša 
Ka  ŗa ordenis tika piešķirts vīriem, 
kas nosargāja Latvijas valsti. Par 
kaujām ar bermontiešiem daudz 
uzrakstīts, mazāk zināmi atseviš-
ķu Brīvības cīnītāju vārdi un viņu 
nopelni. Arī viņu vēlākais traģis-
kais liktenis. Mūsu svēts pienā-
kums ir pieminēt bojā gājušos 
Lāč plēšus, kuŗi nenolika savu gal-
vu uz ežiņas, sargājot savu tēvu 
zemi, bet gāja bojā divdesmit ga  -
dus vēlāk no okupantu rokas. Lat-
vijas vadošie virsnieki bija vieni 
no pirmajiem, kuŗi tika sistēma-
tiski iznīcināti Baigajā gadā.

Tagad varam apstaigāt atjauno-
tās cīņu piemiņas vietas Pārdau-
gavā. Bumbu kalniņā 1919. gada 
1. novembrī Krišjānis Berķis, to -
rei zējais pulkvedis, vēlāk ģenerālis, 
deva pavēli sākt Rīgas atbrīvoša-
nu. Cīņās ar bermontiešiem viņš 
pats vadīja savu Latgales divīziju, 
bez sevišķiem zaudējumiem ieņē-
ma Bolderāju un Daugavgrīvas 
cie toksni, tādējādi dodot ienaid nie -
kam nozīmīgāko triecienu. Brī  vī-
bas cīņu varonis, viens no nedau-
dzajiem visu triju šķiŗu Lāčplēša 
ordeņa kavalieŗiem un Latvijas 
brīv valsts pēdējais kaŗa ministrs 
Krišjānis Berķis, Baigajā gadā ap -
cietināts, no  mira cietumā 1942. 
ga   da vasa rā. Krišjāņa Berķa vārds 
Latvijas vēsturē ir pelnījis lielāku 
vērību; viņa nopelni šodien vēl 

Lāčplēša diena Rīgā

nav pilnīgi apzināti. Neatkarīgās 
Latvijas gal vaspilsētā viņa pie  mi-
ņas vietas nav, un Berķa vārdā nav 
nosaukta neviena iela, ne laukums. 
Ir bē dīgi un nožēlojami, ka pilsē -
tas vidū stāv tikai no krievu impe-
rijas manto tais ģenerālis Barklajs 
de Tolli.

Brāļu kapos pie Brīvības cīnītā-
jiem Krišjāņa Berķa vārds mūsu 
neatkarīgajā valstī ir atrodams 
tikai nepilnu gadu. Nozīmīgi mū -
su tautai ir arī citu izcilu ģenerā -  
ļu un Lāčplēša Kaŗa ordeņa kava - 
lie ŗu vārdi: Arturs Dannenbergs, 
kas personiski vadīja cīņas pret 
Ber montu Daugavmalā; Andrejs 
Krus tiņš, apbalvots par cīņām 
Tor ņakalnā; Mārtiņš Hartmanis, 
apbalvots par cīņām pie Juglas 
tilta; Hermanis Buks, Latvijas 

jaunākais ģenerālis, apbalvots par 
cīņām Bolderājā; Jānis Liepiņš; 
Hugo Rozenšteins; Vilis Spandegs, - 
viņi visi tika apcietināti un no -
šauti. Fricis Virsaitis, apbalvots 
par cīņām Pārdaugavā, un Jānis 
Ezeriņš gāja bojā ieslodzījumā, 
nometnē. No izsūtījuma viens no 
ne   daudzajiem atgriezies, Latvijā 
no  mira visu triju šķiru Lāčplēša 
ordeņa kavalieris ģenerālis Jānis 
Balodis. Latvijas Bruņotie spēki 
zaudēja ļoti daudz virsnieku, starp 
tiem bija 24 ģenerāļi un viens ad -
mirālis. Daudzi Lāčplēši tika iz  sū-
tīti, nošauti vai nomira ieslodzī-
jumā. Viņu kapi ir nezināmi, un 
varoņu vārdi nekur nav ierakstīti.

Baigo gadu pārdzīvojušie Lāč-
plēši cīnījās atkal - šoreiz pret 
sarkanajām briesmām. Lestenes 

kaŗavīru Brāļu kapos tiek godi -
nāti 29 Lāčplēši, kas krituši, sar-
gājot Latviju. Pulkvedis Kārlis 
Aperāts, apbalvots ar LKO par cī -
ņām pret lieliniekiem Latgalē 
1920. gadā, krita, otru reizi aiz sar-
gājot  Latvijas austrumu robežu 
no komūnistiem ceturtdaļgad-
sim tu vēlāk. Viņš ir vienīgais Lāč-
plēsis, kas saņēmis vācu augstāko 
apbalvojumu - Bruņinieka krustu. 
Toreizējos sabiedrotos – vācu oku-
pantus neviens nevarēja izvēlēties.

Ģenerālis Jānis Kurelis un kap -
teinis Kristaps Upelnieks bija pir-
majā un vienīgajā vienībā, kuŗas 
kaŗavīri gāja kaujā pret abām oku-
pācijas armijām. Kapteini Upel-
nieku vācieši notiesāja uz nāvi un 
nošāva 1944. gada novembrī.

Lāčplēši Antons Gedušs, Jānis 
Ozoliņš un Eduards Sebris krita 
pēc kaŗa cīņās ar čekistiem.

Jāpiemin arī  igauņu ģenerālis Jo -
hans Laidoners, ko Latvijas valsts 
apbalvoja ar trijiem Lāčplēša or -
deņiem. Izsūtīts uz Krieviju, Lai-
doners nomira Vladimiras cietu-
mā 1953. gadā. Ģenerālis Nikolajs 
Rēks, apbalvots ar diviem Lāč-
plēša ordeņiem, tika nošauts.

Paturēsim varoņu vārdus atmi-
ņā un leposimies ar tiem. Mēs 
pa  teicamies viņiem par izcīnīto 
un nosargāto Latvijas valsti. Lai 
go  dinātu kaŗavīru piemiņu, katru 
gadu Lāčplēša dienā tiek rīkots 
Uguns rituāls. Uguns - dzīvības 
sim bols - kaŗavīru piemiņai tiek 
iedegta Rīgas Brāļu kapos. Lāč plē-
ša dienā pie Svētās uguns aizdegto 
lāpu gājiens dodas cauri Rīgai. 

Lāpu gājienam apstājoties pie 
Brīvība pieminekļa, šogad tika 
sarīkots Svētbrīdis, lai pieminētu 
Brīvības cīnītājus un noliktu vai-
nagu. Dziesmās tika ieskandināts 
kaŗavīru varoņgars. Lāpu gājiens 
beidzās Strēlnieku laukumā pie 
Okupācijas mūzeja. Ar dziesmām 
tika pieminēti cīnītāji,  uzrunas 
teica Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes Pārstāvības Latvijā vadītāja 
Solvita Sekste un Daugavas Vana  gu 
Kanadas priekšnieks Juris Eglītis.

Pirmo reizi notika Daudzinā-
jums Brīvībai. Brīvība ir neatkarī-
gas valsts pamatnosacījums, un 
mūsu pienākums ir rūpēties par 
brīvības nosargāšanu. Daudzinā-
juma būtība ir rituāls, kuŗā tiek 
stiprināta cilvēku griba būt mod-
riem par savu zemi, par savu tautu, 
par savu ģimeni. Rūpēties par lat-
viešu tautas kopības saglabāša nu un 
būt īstiem savas zemes patriotiem.

Beidzoties daudzinājumam, ar 
lāpām tika aizdegts uguns plosts, 
un to palaida likteņupē Dauga -      
vā pie tiem Brīvības cīnītājiem un 
latviešu kaŗavīriem, kuŗu kapu 
vietas mums nav zināmas.

Apmeklētāji tika cienāti ar Dau-
gavas Vanagu sarūpēto tēju. 

Nobeigumā pie ugunskura ne  -
jauši noklausīta saruna krievu va  -
lodā. Jauns puisis pa tālruni stāsta, 
ka atnācis krastmalā un svin svēt-
kus. Kad  droši vien tiek jautāts, 
kas tie par svētkiem, puisis priecīgi 
stāsta: nu tie, kad mūsējie sasita 
jūsējos. Mūsu bija maz, bet ar 
gudru komandieri un jūsu - 
daudz. Mēs uzvarējām.

SOLVITA SEKSTE, JĀNIS ATIS KRŪMIŅŠ

Lāpu gājiens sasniedz Brīvības pieminekli

Daugavpilī 17. novembrī Latvijas valsts 95.dzimšanas dienai vel tī-
tajā svinīgajā sēdē Latgales plānošanas reģiona (LPR) augstāko ap  bal-
vo jumu - Atzinības rakstu pasniedza Latvijas Republikas Ministru 
prezidentam Valdim Dombrovskim, vides aizsardzības un reģionālās 
at   tīstības ministram Edmundam Sprūdžam un Latvijas Republikas 11. 
Saeimas deputātam Jānim Klaužam - par ieguldījumu reģiona izaug- 
s mes veicināšanā.

Barikāžu piemiņas zīmes valde aicina pieteikt 1991. gada bari kā-
žu dalībniekus Pateicības raksta saņemšanai. Pateicība pienākas per-
sonām, kas barikāžu laikā parādīja drošsirdību, ieguldīja lielas pūles 
organizātoriskajā un apgādes darbā, kā arī materiāli atbalstīja neatkarī-
bas aizstāvjus. Ar  1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm līdz 
šim  apbalvoti vairāk nekā 30 000 neatkarības aizstāvju. 

Salaspilī Latvijas 95. dzimšanas dienas svinības 16. novembrī sā  -
kās ar lāpu skrējienu no trīs novada vietām līdz jaunuzceltajai Sporta 
hallei, virs kuŗas iededza galveno lāpu. Halles būvniecībā ieguldīti 3,1 
miljons latu. Ietaupītos 28 000 latus izlietoja Sporta halles iekārtošanai 
un aprīkojuma iegādei.

Daugavpils sadraudzības pilsētā Vitebskā (Baltkrievijā) novembŗa 
svētku laikā notika tradicionālās „Latvijas dienas”, kuŗās piedalījās Dau-
gavpils domes delegācija un mākslinieki, kas sniedza koncertu. Tika 
parakstīts līgums par sadarbību starp Daugavpils Marka Rotko māks -
las centru un Vitebskas Marka Šagala mūzeju. 

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Jēkabpils komiteja par godu LSK 
95. dzimšanas dienai 20. novembrī atklāja Veselības istabu. Šeit iedzī -
votāji varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs un saņemt 
kon sultācijas veselības jautājumos. No 22. līdz 29. novembrim, Eiro -
pas HIV testēšanas nedēļā, katru darba dienu varēs bez maksas veikt 
HIV testu. Šeit notiek arī pārtikas paku izsniegšana mazturīgajiem un 
technisko palīglīdzekļu noma. 

Latgales Kultūrvēstures mūzejā Rēzeknē 15. novembrī 18. reizi 
atklāja tradicionālo Latgales mākslinieku darbu izstādi „Rudens 
2013”. Piedalās 69 Latgales profesionālie, aktīvi strādājošie un Lat -     
vijas Mākslas akadēmijā studējošie jaunie mākslinieki ar 90 mākslas 
darbiem.  Pārstāvēti dažādi mākslas žanri.

Rēzeknē 2016. gada vasarā notiks Eiropas tautu festivāls. Tā  no  -
lemts Vācijas pilsētā Badzēgebergā, kur novembrī notika festivāla rī  -
kotājvalstu tikšanās. Aptuveni tūkstotis dalībnieku no dažādām Eiro-
pas valstīm sniegs koncertus un sacentīsies mākslas, sporta, kulinārijas 
u.c. konkursos. Pirmo reizi Eiropas tautu festivāls Rēzeknē norisinājās 
2008. gadā. Pilsētā Latgales sirdī tas atkal atgriezīsies 2016. gadā.  

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Valsts svētki
Saginavā

Andra Zvārgule

Roberts Kukainis

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Bostonas Valsts svētku atcere 
iesākās ar dievkalpojumu Trim-
das draudzes baznīcā. To vadīja 
mācītāji Dace Zušmane, Jānis 
Keggi un Māris Ludvigs. Ērģel-
nieks bija Pēteris Aldiņš, Svētos 
rakstus lasīja Ināra Suuberga. 
Pie baznīcas durvīm bija izlikti 
karogi, un arī dievkalpojuma sā -
    kumā skautu un gaidu vadītāji, 
ienesa Latvijas karogu. Pirms 
tam ve  cāko paaudzi iepriecināja 
Lat viešu skolasbērnu iesoļošana, 
viņi piepildīja dievnama priek-
šējos solus.

18. novembri Bostonā rīko 
Lat  vijas Valsts svētku komiteja, 
šogad tie notika Trimdas drau-
dzes un Lat  viskā Mantojuma 

VISAS PAAUDZES SVIN VALSTS SVĒTKUS
18. novembŗa svinības Bostonā

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei 120 gadi. 
Vēsture un izstāde 

fonda izkārtojumā.
Pēc karogu ienešanas un ASV 

himnas, Latvijas 95. dzimšanas 
dienu ar īsu uzrunu atklāja 
priekšniece Ināra Suuberga. Tra   -
dicionālo svētku runu aizstāja 
Bostonas latviešu skolas bērnu 
priekšnesumi. Jaunākajām kla-
sēm bija tikai pa teikumam.

Vecākās deklamēja „Tālavas 
taurētāju”. Skolēnu koris dzie-
dāja Raiņa un Norviļa „Daugav’ 
abas malas” un Ē. Ešenvalda 
„Dvēse les dziesmu”. Klātesošie 
priekš nesumus uzņēma ar 
sajūsmu un aplausiem.

No igauņiem sveica Igaunijas 
goda konsule Masačusetas un 
Rhode Island štatos Anne-Reet 

Annunziata, no lie  tuviešiem 
Rima Girnius. Pēc Lat vijas prez-
identa video uz  ru nas uz ekrāna 
palika plīvojot Latvijas karogs, 
kamēr svētku dalībnieki dzie-
dāja Latvijas Valsts himnu.

Akta norisi vadīja Ināra Suu-
berga. Viņa arī paziņoja PBLA 
balvas laureāti Valentīnu Las mani 
no Zviedrijas un ALA Atzinības 
raksta saņēmēju Dzidru Knecht.

Vēl apbalvojumus saņēma 
Bos tonas Latviešu skolas pār-
zine Krisīte Skare no Latvijas 
izglītības un zinātnes ministri-
jas un no Amerikas latviešu 
apvienības Anna Aldiņa par 
izcilām zinā šanām gramatikā. 

Akts beidzās ar kopīgi dzie-

dātu „Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija” Pēteŗa Aldiņa pavadījumā, 
tad tika iznesti karogi.  

Pēc starpbrīža bija svētku 
kon  certs „Trīs zvaigznes”. Sop-
rā na Agneses Linartas un alta 
Anetes Adams priekšnesumā 
dziedā jumi mijās ar deklamā-
cijām.

Abas jaunās dziedātājas aplie-
cināja sevi par māksliniecēm, 
kas spēj valdzināt klausītājus. 
Kon certs deva svētku svinībām 
arī laikmetīgāku dimensiju. 
Abu dalība deva iespēju teikt, 
ka Bos tonas svētku norisē 
piedalījās visas paaudzes. 

Svētku programmas greznoja 
attēls no Latvijas valsts neatka-

IVARS GALIŅŠ

RUTA ZADZIORSKA

IEVA O HARTWELL, SLK Kasiere

rī bas pasludināšanas akta 1918. 
ga  da 18. novembrī Rīgas Nacio-
nālajā teātrī. Skatuves dekorā-
tīvo ietēr pu toreiz bija devis 
profesors Jānis Kuga un izpil-
dījumu ska tuves meistars Er  -
nests Ūdris. Abi savus svešnie-
cības gadus dzīvoja Bostonā. 
Vēl dibināšanas akta lieciniece 
bija Valda Švanka, vē  lāk Jāņa 
Lejiņa (aktieŗa, reži sora, drā ma-
tiķa, gleznotāja) dzīves biedre. Viņa 
pēc baleta mēģinā juma teātrī ar 
citiem bija aicināta palikt uz 
aktu, lai svinīgajam no  tikumam 
būtu vairāk skatītāju.

Tagad pēc 95 gadiem līdzīga 
Latvijas karoga vija rotāja Trim-
das draudzes skatuvi.

„Atcerēties, pieminēt, pateik-
ties!” – Ar tādiem vārdiem Andra 
Zvārgule uzrunāja ap 50 sa  pul-
cējušos tautiešus. Dievkalpojumā 

būt svarīga mūsu baznīcā, kā tas 
redzams eksponātos. Māc. Šrē-
dera iedrošināts, Križe kopā ar 
citiem 1893. gada 20. oktobrī 

Daudzi no mums vēl atcerēsies 
šo rindu māju!

Amerikā ir saimnieciskā krīze, 
draudze iet mazumā: ir māja, 

pašreiz Ieva Dzelzgalve. Tika pie-
minēta arī latviešu skola, kuŗai ir 
tik liela un svarīga daļa mūsu 
draudzes dzīvē. Vislielākais sko-
lēnu skaits (80) bija māc.Siliņa 
laikā. Nevar nepieminēt skolas 
ilggadīgo skolas vadītāju un sko-
lotāju Elzu Zanti. Referāta no -
slēgumā Andra Zvārgule saka, 
ka ir bijuši gan labi, gan grūti 
laiki; ar naudu un arī bez – bet 
esam pastāvējuši 120 gadus! Un 
mums ir nākotne!

Klātesošie vēl kavējās atmiņās: 

piemēram, Austra Mežaraups 
atcerējās, kā mācītājs Siliņš no -
sēdināja trīspadsmitgadīgo Iman -
tu pie ērģelēm, kad toreizējā 
ērģelniece atteicās spēlēt. Ruta 
Ore atcerējās, kā kasieris Roberts 
Ķirsons glabāja naudu savā koka 
kājā, pirms to aizveda uz banku! 
Sveica arī vecāko draudzes lo -
cekli, 102 gadus sasniegušo Ernu 
Stūrīša kundzi. Apmeklētāji vēl 
ilgi uzkavējās, gan pētot lielisko 
izstādi, gan mielojoties ar gar-
dajām uzkodām.

nav mācītāja, dievkalpojumi reti 
un vāji apmeklēti, mazā draudzīte 
stāv uz izputēšanas sliekšņa! Bet 
– pēc Otrā pasaules kaŗa beigām 
sāk ierasties bēgļi no Vācijas. 
Viesojas mācītājs R. Zariņš no 
Ņujorkas, un 1949. gadā aicina 
mācītāju Jāni Siliņu no Vācijas. 
14. augustā notiek pirmais diev-
kalpojums. Nams kļūst arī par 
sabiedrisko centru. Var teikt, ka 
Siliņa laiks ir bijis arī baznīcas 
ziedu laiks. 1951. gadā Ziem-
svētku vakarā te bija 450 baznī-
cēni! Atjaunojas skola. Telpas 
kļūst par mazām, un 1967.gadā 
draudze nopērk Inkarnācijas 
baznīcu. Taču1973. gadā draudzi 
piemeklē liela traģedija: mācītāju 
Siliņu ievaino noziedzniekam 
domātā lode, un viņš mirst.

Pēc Siliņa draudzē kalpo: Uldis 
Cepure, Māris Ķirsons, Dāvis 
Kaņeps, Kristīne Sūna-Koro un 

Svēto Rakstu lasījumos skaitlis 
120 tika izcelts:  gan kā Mozus 
no  mira 120 gadu vecumā, gan kā 
augšistabā, kur pulcējas Jēzus un 
mācekļi, bija 120 cilvēku, – šis ir 
nozīmīgs skaitlis. Iesākot inte-
resanto referātu, Andra pateicās 
klātesošajiem par atbalstu un 
interesi, sevišķa pateicība Pēterim 
Dajevskim viņa meitai Dainai, 
Ivaram Mežgailim un nu jau 
mūžībā aizgājušajam Augustam 
Greizim par lielo darbu. 

Vēsture ir bijusi interesanta: 
pirmsākums bija Dāvids Križe, 
kuŗš, ieceļojot Filadelfijā 1890. 
gadā. sāka apmeklēt vācu Sv.Jāņa 
draudzi (Wharton & 6 ielā); tās 
mācītājs Olafs Šrēders kļuva par 
stipru latviešu atbalstītāju un 
atzina, ka ir vajadzīgs mācītājs, 
kuŗš sprediķotu latviešu valodā. 
Latviešu valodas nozīme turpina 

nodibina latviešu ev. lut. Sv. Jāņa 
draudzi. Pēc apmēram 2 gadiem 
ar Šrēdera gādību draudze tiek 
pie sava pirmā latviešu mācītāja 
Anša Rebanes, kuŗa tēvis ir igau-
nis, bet māte latviete. Pirmajā 
dievkalpojumā piedalās 115 baz-
nīcēni. Rebane apkalpo 4 drau-
dzes: Ņujorkā, Bostonā, Filadel-
fijā, Baltimorā. Mācītājs ceļoja 
un palīdzēja nodibināt draudzes 
daudzās vietās un pat paguva 
izdot vērienīgu avīzi Amerikas 
Vēstnesis. Pēc māc. Rebanes nā -
ves 1911. gadā, amatā tiek ievests 
Eduards Jurēvics, viņš dzīvo 
Bostonā un Filadelfijā ierodas 
reti. Draudze plaukst un zeļ nā -
košā mācītāja Jēkaba Graudiņa 
laikā. Diemžēl viņš pārceļas uz 
Bostonu, draudzes aktīvitātes 
mazinās, tomēr 1931. gadā drau-
dze nopērk savu namu 47. ielā. 

Maza, bet sajūsmināta grupa 
tautiešu 16. novembrī pulcējās 
Saginavas latviešu ev. lut. drau-
dzes namā, lai svinētu Latvijas 
valsts proklamēšanas 95. gada-
dienu. Svētku runu „Pasaules 
latviešu ekonomikas un inno-
vācijas forums; Atskaite un no -
vērojumi“ teica Roberts Ku  kai-
nis, Pakalpojumu attīstības 
nodaļas vadītājs, Michelin. R. 
Kukainis kodolīgi skaidroja iz -
maiņas polītikā un ekonomijā 
starp diasporas latviešiem un 
Latvijas iedzīvotājiem. Laiki 
mai  nās, līdz ar to vajadzības un 
iespējas. Agrāk mēs visus spē-
kus veltījām, lai Latvijai palī-
dzētu polītiski. Tagad, kad Lat-
vija pati rīkojas polītiskos jau-
tājumos, mēs atbalstām ekono-
misko darbību. Pēc svinīgā akta 
bija saviesīgs groziņu vakars 
draudzes sabiedriskajās telpās, 
kur visi varēja piedalīties pār-
runās.
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No kreisās: ALAs Atzinības raksta saņēmēja Ingrīda Lēvenšīteina, 
draudzes mācītāja Helēne Godiņa, svētku runas teicējs Pēteris 
Rācenis, svētku organizētāja Valda Lēvenšteina un akta vadītājs 
Gunārs Jākobsons // FOTO: Niklāvs Lēvenšteins
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Šogad Denverā Valsts svētkus 
svinēja sestdien, 16. novembŗa 
vakarā. Kad jaunieši – staltie ka -
rognesēji – bija novietojuši abu 
valstu karogus, sekoja ASV himna, 
draudzes mācītājas He  lēnes Go -
diņas lūgšana un viņas izvēlētā 
garīgā dziesma „Svētī, Kungs!”

Tad klātesošiem bija dota ie -
spēja noskatīties uz ekrāna, kā 
arī dzirdēt Latvijas prezidentu 
Andri Bērziņu apsveicam viņus 
Latvijas valsts 95 gadu dibināšanas 
atcerē un dziedāt līdz ar tautu 
Latvijā „Dievs, svētī Latviju!”

Sekoja ilggadējā Denveras sa -

Valsts svētki
Denverā jaunatnes 

zīmē

Ņudžersijas latviešu skola svin 
Latvijas Valsts svētkus

piemiņai. Lielākais piedzīvojums 
aiz prezidenta apciemošanas 
Rīgā bijis piedalīšanās kā klau-
sītājiem Mežaparkā XXV Vispā-
rējos latviešu Dziesmu svētkos 
un Daugavas stadionā kā ska tī-
tājiem XV Deju svētkos. Svinīgā 
akta dalībnieki, kam pašiem bija 
bijusi izdevība būt šajos svētkos 
Rīgā, reaģēja uz attēliem ar sa -
jūsmu. Pēteŗa priekšnesums bija 
pārliecinošs, sirsnīgs un tajā 
netrūka arī humora. 

Bet svētki nebūtu pilnīgi, ja 
pēc svinīgā akta ar pāris skaistām 
tautasdziesmām Mārtiņa Rubeņa 

Sestdiena pirms šā gada 18. no -
vembŗa Ņudžersijas latviešu skolā 
bija patriotisku nodarbību pilna 
diena. No rīta visa skola mācījās 
par dažādiem Latvijas simboliem, 
kamēr pēcpusdienā 7. un 8. kla -
ses skolēni uzstājās Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
rīkotajā Valsts svētku aktā.

Katrs skolas vecuma bērns sap-
rot, ka dzimšanas diena ir priecīgs 
notikums. Bērniem ir savi priekš-
stati par to, kā dzimšanas dienas 
svinamas, un katram bērnam ir 
noteiktas domas par to, kā vēlētos 
atzīmēt savu dzimšanas dienu. Kad 

rudenī vecāku sapulcē pārrunāja 
18. novembŗa, Latvijas dzimšanas 
dienas, atzīmēšanu skolā, visi 
piekrita, ka šie svētki ir jāsvin tā, 
lai bērniem tie paliek prātā kā 
priecīga svētku diena. Vecāki arī 
lēma – lai cik gribētos, ka visa 
sa  biedrība un visas paaudzes ir 
kopā šādā reizē, vispārējai sabied-
rībai rīkotais Valsts svētku akts 
jaunākos bērnos neizraisīs prieku 
un sajūsmu, daļēji arī tādēļ, ka 
daudzām ģimenēm tas dubultotu 
jau tā gaŗo ceļu uz skolu. Tomēr 
vecāki atzina, ka vecāko klašu skol -
nieki var atsaukties aicinājumam 

simbolizē. Sestā klase lietoja vien -
kāršu, no kastēm veidotu, Brīvī-
bas pieminekļa modeli, lai rādītu 
un stāstītu par visām skulptūru 
grupām, kas ir ap pieminekļa pa -
 matu un, protams, Brīvības tēlu 
pieminekļa pašā galā. Skolēni rā -
dīja Latviju gan pasaules kartē, 
gan Eiropas kartē, stāstot par to, 
kuŗā kontinentā tā atrodas un kas 
tai kaimiņos. Pēdīgi lielā Latvijas 
kartē rādīja galvaspilsētu Rīgu un 
četrus kultūrvēsturiskos novadus 
– Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un 
Latgali. Citā Latvijas kartē bija sa -
līmētas zvaigznītes, kas norā dīja 
visas vietas Latvijā, kur atroda mas 
skolēnu saknes Latvijā. Sastājušies 
aplī, katrs skolēns arī nosauca vienu 
vietu, kur viņa saknes atrodas, pie -
mēram, „Manas saknes ir Talsos” 
vai „Manas saknes ir Limbažos.”

Kas būtu dzimšanas diena bez 
kliņģeŗa?! Vecāku padome bija sa -
gādājusi lielu dzeltenmaizes kliņ-
ģeri ar 95 svecītēm. Kā skolā ie -
rasts sveikt jubilāru, visi nodziedāja 
„Daudz baltu dieniņu” Latvijai.

Vecākie skolēni ar steigu devās 
uz Jonkeriem, kur notika minē-
tais svētku akts. Mūsu skolas 7. 
un 8. klases skolēni deklamēja R. 
Blaumaņa „Tālavas taurētāju,” 
kuplinot savu devumu ar skaņu 
efektiem un īstā brīdī izslietu 
zobenu (koka). Vecākiem un sko -
lotājām bija liels gods uzzināt, ka 
vairāki 8. klases skolēni saņēmuši 
ALA Izglītības nozares apbalvo-
jumus par sekmēm pagājušā pa -
vasarī rakstītos pārbaudījumos. 
(Par tiem sīkāk rakstīts atsevišķi 

VALDA LĒVENŠTEINA

K. PUTENE

biedriskā darbinieka Gunāra Jā -
kobsona informatīva uzruna, ap -
sveikumi un balvu paziņošana. 
ALAs Atzinības rakstu par ilg -
gadēju sabiedrisku darbu šogad 
saņēma Ingrīda Lēvenšteina, kas 
ir Denveras latviešu sabiedrībā 
uzaugusi un vienmēr palīdzējusi 
gan ar savu padomu, gan darbu. 

Svētku runu šogad teica jaunās 
paaudzes pārstāvis, kādreizējais 
bostonietis, bet tagad jau vairā-
kus gadus denverietis Pēteris 
Rācenis. Viņš bijis šovasar Lat-
vijā, kur vadījis ALAs Heritage 
Latvia jauniešu grupu ar latviski 
nerunājošiem. Viņi bijuši vairā-
kās Latvijas pilsētās, ieskaitot arī 
Likteņdārzu Kokneses tuvumā, 
kur visi iestādījuši koku savu 
aizvesto un nomocīto radinieku 

vadībā neuzstātos vietējais koris 
un nedejotu ilggadējā tautasdeju 
grupa „Virpulītis”, ko ar entuzias-
mu vairākus pēdējos gadus ir 
vadījis Aleks Humeyumptewa. 
Viņš ir pratis piesaistīt jauniešus, 
kas latviski nerunā, bet labprāt 
piedalās tautiskos pasākumos. 
Dejotāji izpelnījās skaļus aplau sus, 
un vairākas dejas bija jāatkārto. 

Bagātīgu svētku mielastu bija 
sarūpējusi Centra prezidente 
Raita Jergensena ar palīdzēm. 
Netrūka arī Latvijas Aldaŗa 
Zelta alus svētku noskaņai, jo 
svētki vēl turpinājās, pateicoties 
vietējai deju grupai „Jūr mal-
nieki”. kas ar savu pazīstamo 
repertuāru ie  sais   tīja lielus un 
mazus griezties dejā. Svētki bija 
godam nosvinēti.

piedalīties sarīkojumā ar priekš-
nesumu. Mērķis bija visos skol-
niekos, kā nu katram vecumam 
piemērots, celt apziņu par to, ka 
šī ir reize, kad it sevišķi varam 
priecāties un reizē izrādīt cieņu 
pret Latvijas valsti, mācoties par 
tās simboliem. 

Skolotāja Māra Asta bija izplā-
nojusi katrai klasei un vecumam 
piemērotus uzdevumus, kas visi 
saistījās ar kādu Latvijas simbolu. 
Visjaunākie skolēni gatavoja katrs 
savu Latvijas karodziņu, veidojot 
sarkanbaltsarkanās strīpas no at -
 tiecīgā krāsā iemērktiem pirkstu 

klasei uzdeva sameklēt informā-
ciju par Latvijas karogu, ģērboni, 
Brīvības pieminekli un Latvijas 
valsts kontūru un vietu kartē, un 
par to pastāstīt pārējai skolai. Kā 
neliela atbalss Latviešu valodas 
aģentūras izziņotajam konkur sam 
„Manas saknes Latvijā,” bija sep-
tītās un astotās klases sakopotā 
informācija par katra skolēna 
„saknēm Latvijā”, t.i. par vietām, 
kur dzīvojuši vai dzīvo skolēnu 
senči un radi.

Pēc rīta posmā sagatavotā dar  ba 
visi pulcējās zālē, lai dalītos ar to, 
ko bija darījuši. Latvijas karogs, 

nospiedumiem. Bija viegli iegau-
mēt strīpu platumu attiecības – 
divas rindas sarkani nospiedumi, 
viena rinda balti un atkal divas 
rindas sarkani. Pirmās un otrās 

iespējams, skolēniem ir vispazīsta  -
mākais simbols, toties piektā 
klase sīki izstāstīja par pareizām 
karoga un tā līniju proporcijām 
un salīdzināja to ar līdzīgo, bet 

šai laikrakstā). Galvenā svētku runa, 
ja esam godīgi, nav tā akta daļa, 
ko bērni ar sajūsmu gaida. Šogad 
runu teica prof. Guntis Šmidchens 
no Vašingtonas štata universitātes, 
un, bērniem par patīkamu pār stei-
gumu, viņš savā runā, cita starpā, 
pieminēja un rādīja fotografijas 
no Brīvības pieminekļa skulptūru 
grupām, par kuŗām bērni bija no 
rīta mācījušies. Cik jauki, ka tas, 
kas skolā mācīts, tik drīz tiek 
sastapts un noder citur!

klases skolēni nesa uz skolu kar  tes 
un globusus, lai atrastu, kur Lat -
vija atrodas starp pārē  jām pasau les 
valstīm. Drusku vecāki skolēni 
sīki izpētīja Latvijas ģērboni, pār-
runāja, kas tajā redzams, un katrs 
izkrāsoja savu ģērboni. Ceturtā 
klase mācījās par Brīvības piemi-
nekli, centās katrs to uzzīmēt un 
sagatavoja faktus par pieminekļa 
tēlnieku Kārli Zāli, par materiā-
liem, no kā tas būvēts, un cik ilgā 
laikā tas uzcelts. Piektai un sestai 

atšķirīgo Austrijas karogu. Tāpat 
tika stāstīts par teiku, kā radies 
karogs, un par svarīgām reizēm 
vēstures gaitā, kad karogs lietots. 
Pirmklasnieki un bērndārznieki 
svinīgi apsoļoja telpai ar saviem 
karodziņiem, un tad visa skolas 
saime, pagriezusies pret skolas Lat -
vijas karogu, nodziedāja Latvijas 
himnu. Stāstījums turpinājās ar 
informāciju par Latvijas ģērboni. 
Mācījāmies jaunu vārdu „grifs” un 
to, ko dažādie ģērboņa elementi 

6. klases skolnieces stāsta par Brīvības pieminekli, kreisā  pusē 
Sintra Rumpētere, labajā Amanda Byron // FOTO: Linda Byron

Skolas saime ar kliņģeri // FOTO: Linda Byron
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Toronto
Toronto pensionāri parasti 

visas ievērojamās dienas svin 
pāris dienas iepriekš, lai labāk 
iejustos svētku noskaņā. Tā arī 
šogad 18. novembŗa svinības 
notika jau 14. novembŗa saietā.

Priecīgs pārsteigums bija 
simtgadnieces Emmiņas iera-
šanās pēc 3 mēnešu prombūt-
nes. Slimības dēļ viņas jubileja 
nevarēja notikt paredzētajā 
saietā, bet viņa pateicās visiem 
par labajiem vēlējumiem un 
paziņoja, ka svinības notiks 
23. novembrī.

Sarīkojumu vadītāja Liene 
Martinsone īsā uzrunā atgādi -
nāja, ka novembris ir trīs pār-
domu un piemiņu mēnesis. 
Pirmā ir Varoņu piemiņas diena 
(kuŗu pensionāri šogad piemi-
nēja tikai savās sirdīs), nedēļu 
vēlāk ir 18. novembris, un atkal 
nedēļu pēc tam – Mirušo pie-
miņas diena.

Tā kā svētku runas teicējs vēl 
nebija ieradies, visi kopā dzie-
dāja tautasdziesmas “Mazs bij’ 
tēva novadiņis” un “Jūŗiņ’ prasa 

Latvieši Kanadā svin Valsts svētkus

Pieredzes apmaiņa
par izglītības jautājumiem

Toronto
pensionāru svētki

smalku tīklu”.
Vīru ansamblis “Pusstunda” 

spēcīgi noskandināja “Nevis 
slinkojot un pūstot”, tai sekoja 
“Dziesma dzimtenei” un ilgu 
pilnā tautasdziesma “Bij’ man 
skaista tēvuzeme”.

Pa to laiku bija ieradies po -
lītisko zinātņu profesors Juris 
Dreifelds, kuŗš bija tikko pa  va-
dījis 5 mēnešus Latvijā, vērojot 
tautas polītisko noskaņojumu 
un valsts ekonomisko stāvokli. 
Viņš pieminēja, ka starptautiskā 
vērtētāju organizācija Freedom 
House novērtē Baltijas valstis 
par nobriedušām demokratijām, 
kā vienīgās no agrākajām PSRS 
republikām. Valsts labklājības 
augšupeju apstiprināja statistis-
kie piemēri, gan pieminot, ka 
parasti gan Igaunija ir pirmajā 
vietā, Latvija un Lietuva seko, 
bieži mainoties vietām.

Lektors runāja par tautas ne -
uzticību Saeimai un tās iemes-
liem. Palika iespaids, ka, pēc 
viņa domām, tautas polītiskā 
nosliece vēl ir svārstīga. To 
iespaido ārvalstu spiediens, kā 
arī materiālie apstākļi. Dau-

Toronto pensionāri, ierodot-
ies uz 31. oktobŗa saietu, bija 
pārsteigti, redzot puķēm, 
pudelēm un glāzēm rotātus 
galdiņus uz skatuves un arī tās 
priekšā.

 Vēlāk izrādījās, ka tur būšot 
latviešiem parastās vārdadienas 
svinības kādai dāmai, kuŗai 
vārds Halovīna. Kad sāka ie -
rasties “viesi”, tajos tikai ar 
piepūli varēja saskatīt “Rotas” 
un “Pusstundas” dziedātājus. 
Tā kā tieši šai pašā dienā bija 
kanadiešu Halovīna diena, kad 

atcelti visi laika, telpas un izdo-
mu ierobežojumi, tad arī grezni 
tērptie viesi bija no dažādiem 
gadsimtiem, arī no modernā 
laika. No Transilvānijas bija 
atlidojis Drakula. Koši sarkanā 
svētku tērpā bija ieradies pats 
elles valdnieks, divu aizplīvurotu 
raganiņu pavadībā.

 “Viesības” sākās, vīru balsīm 
dziedot rudenīgo “Nozied as -
teres”, tad visi kopā, publikai 
pievienojoties, dziedāja “Dzī -
vīte, dzīvīte” un “Šalc zaļais 
mežs”. Nevienam nebija liels 

pārsteigums, kad 17. gadsimta 
baronese fon Deguna, kuŗā 
varēja saskatīt Viju Vari, aicināja 
21. gadsimta golfistu Imantu 
Lapiņu nodziedāt kādu dzies -
mu. Pēc nelielas tielēšanās viņš 
arī skandēja “Virši zili, virši 
sārti”.

 Vīriem dziedot “Lai meiča 
atsaucas”, dāmas vilka no so -
miņām ārā naudaszīmes un 
vicināja gaisā, lai parādītu, ka 
viņām pūrā ir gan kaut kas, bet, 
kamēr vīri brīdināja: “To skaid-
ro ūden’ nejauciet”, gauži sā -

pinātas lika pie acīm smalkām 
mežğīnēm rotātus mutautiņus.

Viesības nevar būt bez jo  kiem 
un smiekliem, tādēļ Maija Ķuze 
nolasīja jokus par mīles tību. 
“Rota” domāja par nākotni: “Es 
ceru, ka kādreiz man dārziņš 
būs”. Tad atskanēja vīru balsis, 
stāstot, ka “Mežā sēnes dažādas”, 
un salīdzināja “Agrāk un tagad”, 
aicinot:

“...mīļā meitiņ, nāc pie manas 
krūts: tu velnu redzēsi...” Velns 
jau bija gan turpat pie galdiņa 
redzams...

dziem ir negātiva nostāja pret 
NATO un Eiropas Savienību. 
Tomēr iestāšanās tajās īstenībā 
ir polītiskais drošības solis, lai 
būtu lielo organizāciju pa -
spārnē.

Ir novērotas etniskās nesaska-
ņas, jo jaunajā paaudzē aug 
nacionālais gars.

Nobeidzot profesors aicināja 
visus vienoties Latvijas valsts 
himnā “Dievs, svētī Latviju”.

Sekoja koris “Rota” ar dziedā-
tājām tautastērpos. Šai dienai 
pieskaņotās dziesmas bija “Tikai 
viena dziesma mīļa man”, “Mans 
mantojums” un “Nāk rudens 
apgleznot Latviju”.
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Montreala
Latvijas vēstniecības Kanadā 

diplomātiskā korpusa pieņem-
šana Latvijas Valsts dibināša  -
nas 95 gadu svētkos notika 19. 
novembŗa vakara stundās Fair-
mont Chateau Laurier viesnīcas 
Laurier zālē. Pie ieejas zālē viesi 
parakstījās viesu grāmatā un tos 

sagaidīja vēstnieks Juris Auda-
riņš un 1. sekretāre Sanita Ul -
mane, tērpusies tautastērpā. 
Viņa arī vadīja īso formālo 
pieņemšanas aktu. To ievadīja 
Latvijas un Kanadas Valsts him-
nas. Tad pulcējušos Kanadas 
parlamenta, senāta un valdības 
un diplomātiskā korpusa pār-
stāvjus uzrunāja vēstnieks. Viņš 
pateicās par teicamo sadarbību, 
kāda aizvadītajos gados izveido-
jusies abu valstu starpā pēc 
neatkarības atjaunošanas 1991. 
gadā. Uzteica Kanadas jauno 
brīvās tirdzniecības līgumu ar 
Eiropas Savienību. Tas sevišķi 
palīdzēšot jaunu tirdzniecisko 
kontaktu izveidošanā. Par to 
runātājs saņēma aplausus. Tad 
uzrunu teica Kanadas parla-
menta konservātīvo partijas 
loceklis no Saskačevanas pro -
vinces un Kanadas un Eiropas 
Ziemeļvalstu sadarbības grupas 
vadītājs Garry Breitkreuz Arī 
viņš īpaši pasvītroja teicamo 
sadarbību, kāda notiek abu val-
stu starpā, un pakavējās atmiņās 
par savu neseno viesošanos 
Latvijā. Viņš to dēvēja par skais-

tu zemi. Viesu saimē bija arī 
labi Latvijas draugi, kā Peter 
van Loan (igaunis), kādreizējais 
parlamenta vadītājs Peter 
Mulligan un senātore Raynell 
Andreychuk, kas agrākos gados 
bija viena no vadītājām Baltiešu 
vakaru sarīkošanā Kanadas par-
lamenta Konfederācijas zālē. 
Diplomātiskā korpusa pārstāv   ji 
nāca un gāja. Mielojās ar da -
žādiem izmeklētiem ēdieniem, 
dzēra vīnu un dažādus citus 
dzērienus. Itin plaša bija lat-
viešu saime. Tajā pamanījām 
kādreizējo vēstnieku Jāni Lūsi 
un viņa kundzi, Goda konsulu 
Kvebekā Robertu Klaiši ar 
kundzi Katrīni un meitu Ināru, 
LNAK valdes priekšsēdi Andri 
Ķesteri. No Montrealas bija 
ieradušies vēl četri citi viesi. 
Otaviešu saime bija pārstāvēta 
ar ap 30 dalībniekiem. Vakara 
gaitā risinājās daudz sarunu, 
atkalredzēšanās un jaunas tik-
šanās. Sirsnīgā gaisotnē aizritēja 
vairākas stundas. Paldies vēst-
niecības darbiniekiem par tei-
camo sadraudzības vakaru. 

M. ŠTAUVERS

Tallinā, Igaunijas kultūras 
ministrijas telpās, 7. novembrī 
notika Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Izglītības pa -
  domes organizēta pieredzes ap -
maiņa par diasporas izglītī bas 
jautājumiem. No Latvijas puses 
piedalījās Dace Dalbiņa, Lat vie šu 
valodas aģentūras (LVA) direk-
tora vietniece, Aija Otomere, 
LVA diasporas projektu koordi-
nātore, Gunta Ro  bežniece, Kul-
tūras ministrijas Sabiedrības 

integrācijas departamenta infor-
mātīvās vides integrācijas noda ļas 
eksperte, Annija Senakola, Ār -
lie tu ministrijas Polītikas plāno-
šanas de  partamenta projektu 
koordi nā tore un PBLA pārstāves 
Anta Spunde un Ilze Garoza. 

Tiekoties ar Anni-Lī Reimu 
(Anne-Ly Reimaa), Igaunijas 
kul tūras ministrijas valsts sek-
retāri, Andero Adamsonu (An -
dero Adamson), Igaunijas izglī-
tības un zinātnes ministrijas va -

lodu polītikas departamenta di  -
rektoru, un Avi Harsingu (Ave 
Harsing), Izglītības fonda INNOVE 
vadītāju, tika pārru nātas jaunā-
kās aktuālitātes diasporas iz  glī-
tībā, īpašu uz  manību pievēršot 
abu valstu situācijai reemig rē-
jušo bērnu iekļaušanā dzimtenes 
skolās. 

Gan Latvijas, gan Igaunijas 
puse sastopas ar vairākiem 
izaicinājumiem šajā jomā, par 
galveno varētu minēt skolotāju 

nesagatavotību reemigrējušo 
bērnu apmācībai. Pārstāvji seci-
nāja, ka sliktās latviešu vai 
igauņu valodas zināšanas ir 
tikai viena no problēmām, ar ko 
sastopas skolotāji. Tika spriests 
par speciālu mācību plānu iz -
strādi katram skolēnam, par 
nepieciešamību piesaistīt psī -
cho logus, kā arī uzsvērta ne -
pieciešamība šiem mērķiem 
paredzēt financējumu valsts 
budžetā. Paidagogu izglītošana 

ANTA SPUNDE, PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietniece

darbam ar reemigrējušiem bēr -
niem ir kļuvusi par prioritāru 
nepieciešamību mūsdienu si -
tuā cijā, kad abas valstis visaug-
stākajā līmenī ir izteikušas at  -
balstu reemigrācijas procesam. 

Abas puses vienojās turpmāk 
sadarboties elektronisko mā  cī-
bu līdzekļu izstrādes un prak  tis-
kās testēšanas jomā, kā arī rīkot 
kopīgas diskusijas par dias poras 
vajadzībām piemērotu tālmācī-
bas programmu sagata  vošanu.

 Parastā diriğente Irisa Purene 
nebija ieradusies. Viņas vietā 
tikpat meistarīgi dziesmas va -
dīja no Lechāra operetes iz  kā-
pusī “jautrā atraitne”, arī pa -
stāstot pa jociņam. Viesības 
beidzās ar “Rotas “ dziesmām: 
“Lulu”, “Pa taciņu”, “Ai, cik grūt’ 
vienam būt” un visiem kopā 
dziedot “Viltīgās acis”. Vakara 
beigās visi viesi aizgāja atpakaļ 
katrs uz savu gadsimteni...

DA
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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-
dājumiem, rotām, grāmatām, 
cepumiem, piparkūkām u.c. la -
bumiem. Galdus pieteikt, zva not 
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, Philadel-
phia, 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 pie -
teikties, lai piedalītos FBLB or -
ganizētajā tirdziņā. Ar dalīb nie-
 ku palīdzību 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 
pusdienas, kuŗas visiem maksās 
$5. Ieteiktā līdzņemamo dāvanu 
vērtība, sākot ar $5. Visu vecumu 
viesi laipni gaidīti! 7. jan vārī 
2014. gadā nākamā rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

ŅUJORKA (NY)
Aktrise Laila Robiņa pabei-

gusi Ričarda Nelsona trīs agrā -
ko lugu atsevišķos uzvedumus 
Public teātrī Ņujorkā un uzsāk 
tēloto pēdējā Nelsona lugā 
„Regular Singing”. Tāpat kā 
iepriekšējās, tā norit kādas ģi -
me nes mājā Rainbekā (Rhine-
beck NY) drāmatisku notikumu 
laikā ASV, pieminot atentātu 
pret prezidentu Kenediju pirms 
50 gadiem. Izrādes 1.-13.dec. Ir 
iespējams 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 Nel -
sona lugu serija pamazām vei -
dojas par vienu no nozīmīgā ka-
jiem sasniegumiem Amerikas 
teātrī šajā gadu simtenī.” Teātŗa 
adrese (425 Lafayette St, New York, 
NY 10003), tālr.: 212-967-7555, 
mājaslapa: publictheater.org. 

7. decembrī 12:00 Ņujorkas 
Daugavas vanadzes ielūdz cie-
moties Ziemsvētku tirdziņā 
(115 W 183st, Bronks NY 10453). 

Piedāvājumā E. Šturmas grā-
matu galds, D. Vallenas latviešu 
senmantas, mūzikas tvarti, lat-
viska pārtika, Laimas šokolādes 
un citi stendi. Pie lejas kamīna 
latviskas svētku pusdienas, 
LIVA saldais galds un kluba 
bārs. Sīkāka informācija 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 gar-
dumus – piparkūkas, pīrāgus, 
rudzu maizi, dzeltenmaizi, put-
raimdesas, 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 
dievnamā (254 Valentine Ln, 
Yonkers NY) Ņujorkas latviešu 
koris ielūdz uz Adventa kon-
certu. Programmā: Kārlis Lācis 
„Ziemsvētku kantāte” (pirm at-
skaņojums)”, Selga Mence „Ziem-
  svētku zvanu dziesmas”, Jānis 
Lūsēns „Zvaigžņu bērns”. Pie-
dalās Laila Liepiņa Southard – 
soprāns, Sarma Dindzāne Van-
senta, Laura Padega Zamura – 
alti, Ņujorkas latviešu koris un 
Bronksas kamerorķestris. An -
drejs Jansons, Laura Padega 
Zamura – diriģenti. Visi laipni 
aicināti lejas zālē pēc koncerta 
uz Adventa mielastu. Ieeja $25 – 
par koncertu un mielastu, bēr-
niem līdz 13. g. v. ieeja brīva. 
Svētku tirdziņā varēs iegādāties 
skaistas dāvanas –ŅLK tvartus, 
Ziemeļnovada dāmu komitejas 
grāmatgalda veltes, kā arī citu 
tirgotāju piedāvāto maizi, pīrā gus 
un našķus. Info: aija@yahoo.
com, tālr.: 516-433-4137.

12. decembrī 19:00 Ņujorkas 
Greničvilidžas mākslinieku 
mītnē „West Beth” (463 West 
St./55 Bethune St., 1. stāvā Com-
munity Room telpās, dejotājas 
un choreogrāfes Vijas Vētras 90. 
dzimšanas dienas un 70 radošo 
gadu jubilejas izrādes filma 
(pag.vasarā Rīgā). Pieminot 
mūžībā aizsauktos West-Beth 
māksliniekus, filmas izrādi 
ieva   dīs Vijas Vētras dejots dze-
jas lasījums flautas pavadījumā.

SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu sabiedris-

kās telpas (128 N. Elm. Str, 
Saginaw MI).

7. decembrī 14:00 tradicio-
nālais Ziemsvētku tirdziņš, Sa -
ginavas latviešu kluba dāmu 
izkārtojumā. Būs nopērkami 
gardumi un Ziemsvētku dāva-
nas. Visi pakavēsimies pie kafi-
jas tases un garšīgiem cepu-
miem. Gūsim svētku 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.

30. novembrī 16:00 Vladimi -
ra Hohlova jubilejas koncerts: 
Vladimirs un draugi ielūdz! 
Koncertā piedalīsies Aleksandra 
Rituma – soprāns, Floridas sim-
 foniskā orķestŗa mūziķi: vijol-
nieks Oļegs Geijers(Oleg Geyer), 
alta grupas koncertmeistars 
Bens Markvels (Ben Markwell), 

koka pūšamo instrumentu gru-
pas koncertmeistars, klarnetists 
Braiens Murheds (Brian Moor -
head), jaunā vijolniece Maija 
Hohlova un Latviešu biedrības 
koris, skanēs Mocarta, Bētho-
vena, Šūberta un citu kompo-
nistu skaņdarbi, kā arī koŗa 
dziesmas Vladimira Hohlova 
apdarē. Visu vakaru pie kla  vie-
rēm pats jubilārs. Pēc koncerta 
klausītāji tiks cienāti ar glāzi 
vīna un uzkodām. Ieejas ziedo-
jums, 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 tradicio nā-
lais Ziemsvētku tirdziņš, kuru 
kopīgi rīko DV un draudze.

10. decembrī 13:00 videoiz-
rāde – deju lielkoncerts „Tēvu 
lai  pas” Daugavas stadionā ar 
15 000 dejotāju piedalīšanos.

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

VAŠINGTONA (DC)
7. decembrī 11:00-13:00 Lat-

vijas vēstniecība Vašingtonā ai -
cina uz Bērnu piparkūku rītu.
Paši cepsim un dekorēsim gar-
das piparkūkas, gatavosim 
svētku rotājumus egles pušķo-
šanai.Pieteikties līdz 4.decem-
brim pa e-pastu: rsvp.embassy.
usa@mfa.gov.lv 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco)
Katru otrdienu 20:00 koŗa 

mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim -

das dr.: (58 Irving St, Brookline 
MA 02445). 1. decembrī 11:00 
1.Adventes svētd. dievk. ar 
dievg., māc. Māris Ludviks. 8. 
decembrī 11:00 2. Adventes 
svētd. dievk., māc. Māris Lud-
viks. Pēc dievk. Ziemsvētku 
tirdziņš. 15. decembrī 11:00 3. 
Adventes svētd. dievk. ar dievg., 
māc. Māris Ludviks. Pēc dievk. 
draudzes eglīte. 22. decembrī 
11:00 4. Adventes svētd. dievk. 
ar dievg., māc. Artis Burovs. 24. 
decembrī 17:00 Ziemsvētku 
svēt vakara dievk., māc. Artis 
Burovs. 25. decembrī 11:00 
Kristus piedzimšanas svētku 
dievk. ar dievg., māc. Artis 
Burovs. 29. decembrī dievk. 
nenotiks. 31. decembrī 15:00 
Vecgada vakara dievk. ar dievg., 
māc. Artis Burovs.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā   -
cītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa, tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
Draudzes 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 
Lutheran Church (1909 E Com-

mercial Blvd, Ft. Lauderdale, 
FL). 29. decembrī 14:00 Ziem-
svētku dievk., māc. Aivars Pelds. 
19. janvārī (2014.g.) 14:00 
dievk., prāv. Gunārs Lazdiņš. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational 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). 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 kafi-
jas galds. 15. decembrī 11:00 
trešā Adventa 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. 30. novembrī 16:00 Bī -
beles 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 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 570-
629-6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 21. decembrī 13:00 
dievk., sekos tradicionālais 
Ziemsvētku eglītes sarīkojums. 
11. janvārī 11:00 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: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-536-
0358. Info: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 1. decembrī 11:00 
pirmā Adventa dievk., sekos 
sadraudzība. 7. decembrī 11:00 
-15:00 Ziemsvētku tirdziņš. 8. de  -
cembrī 11:00 dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu, sekos sadraudzība. 15. 
decembrī 11:00 dziesmotais 
dievk. kopā ar skolas bērniem, 
sekos pusdienas. 19. decembrī 
11:00 Bībeles stunda. 22. de -
cembrī 11:00 dievk., sekos sa -
draudzība. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., spre-
diķis angļu valodā. 25. decembrī 
11:00 Ziemsvētku dienas dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 29. decembrī 
11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu, 
sekos sadraudzība. Vecgada va -
karā dievk. nebūs. 5. janvārī 
11:00 Zvaigznes dienas dievk., 

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

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas 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 pen sio-
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

. Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: 1. decembrī 
12:30 dievk. Leikvudā, Igauņu 
bazn. (607 E 7th St, Lakewood). 
8. decembrī 11:00 dievk. drau-
dzes bazn. Īstbransvikā, seko 
draudzes eglītes sarīkojums un 
groziņu pusdienas. 15. decem-
brī 12:30 dievk. ar dievg. Leik-
vudā. 24. decembrī 12:30 Ziem-
svētku vakara dievk. Leikvudā. 
24. decembrī 18:00 Ziemsvētku 
vakara dievk. draudzes bazn. 
Īstbransvikā. 29. decembrī 
13:30 Vecgada dievk. ar dievg. 
Draudzes bazn. Īstbransvikā. 
Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko. 
Tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat -
vianlutheranchurch@gmail.com

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 22. decembrī 13:00 Ziem-
svētku 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 
Latvijas Valsts dibināšanas at  ce-
res dievk. Svētku programma 
sarīkojumu telpās un pusdie-
nas. 21. decembrī Ziemsvētku 
dievk., kafijas galds. Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. 
pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 1. decembrī 10:30 1.
Adventa svētd., angļu valodas 
dievk. ar dievg., sekos Bībeles 
stunda. 8. decembrī 10:30 2.
Adventa svētd., dievk. ar dievg., 
sekos Ziemsvētku dziesmu dzie -
dāšana pie kamīna lejas zālē. 
14. decembrī 17:00 Adventa 
svecīšu dievk.. Dziedās ’’Sigul-
das Balsis’’ Maijas Riekstiņas 
vadībā, sekos latviešu skolas un 
draudzes eglīte nama zālē. Gro-
 ziņu vakars. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk., dzie-
dās Katriāna Zommere, ērģel-
nieks Dr. Andris Āboliņš.

(Turpināts 21. lpp.)
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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.

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

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

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

Meklējam latviešu vecmeistaru darbus –
gleznas, grafikas, skulptūras, porcelānu u.c. 

Novērtējam, pērkam un pārdodam.
Aicinām uz sadarbību kolekcionārus.

Garantējam konfidencialitāti un privātumu.

Galerija Birkenfelds, Rūpniecības iela 3-2, Rīga
Tālr. +371 29141605, e-pasts: info@birkenfelds.lv

29. decembrī 10:30 Vecgada 
dievk. ar dievg., Bībeles stunda.
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian -
church.org

• Skenektedijas latv. ev. lut.dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Furman 
St, Schenectady, NY 12308). 22. 
decembrī 14:00 dievk. ar dievg., 
dz. lapiņas. Prav. O. Sniedze, 

asistē Linda Sniedze-Taggart.
• Sv.Pēterburgas (FL) latv. 

ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). 1. de -
cem brī 14:00 dievk.. 8. decem-
brī 11:00 Bībeles stunda bied-
rības 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: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 

11:00 dievk. Kafijas galds. Grā -
matu galds. 1. decembrī Adven ta 
1.svētd., dievk. ar Sv. vakarēd-
ienu. Pie kafijas galda sveiksim 
novembra un decembra jubi-
lārus! Latviešu skolai Pateicības 
dienas brīvdiena. 8. decembrī 
dāmu komitejas gadskārtējais 
Ziemsvētku tirdziņš.

(Turpināts 23. lpp.)
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Latviešu bēgļi, kas bija 
ieguvuši ģimnazijas izglītību 
latviešu skolās un tad turpināja 
mācīties Rietumu universitātēs, 
dzīvoja divās pasaulēs – latviešu 
un jaunajā, svešajā. Šie divpa-
saulnieki bija par veciem lai 
aizmirstu dzīvi Latvijā un ru -
nātu jaunajā  valodā bez latviešu 
akcenta, bet pietiekoši jauni, lai 
ar labiem panākumiem iedzī-
votos svešajā pasaulē. Nav zi -
nāms, cik daudz mūsu bija, bet 
tagad esam veci un mūsu rindas 
kļūst arvienu retākas. Nesen 
zaudējām vēl vienu Amerikas 
latvieti, akadēmiķi un zinātnieci 
Dr. Vilmu Kārinu Jansoni, dz. 
Lasmani, kuŗa aizgāja mūžībā 
2013. gada 8. augustā Ņudžer-
sijā.

Vilma Lasmane dzimusi Rīgā, 
1926. gada 21. septembrī pulk-
veža Aleksandra Lasmaņa un 
viņa sievas Paulīnes ģimenē, 
viņai bija vecākā māsa Helēna 
un jaunāks brālis Mārtiņš. 
Vilma mācījās 1. Rīgas Valsts 
ģimnazijā, kur spēja pabeigt 
tikai 4. klasi. 1944. gada rudenī 
viņa ar ģimeni zvejnieku laivā 
aizbēga uz Zviedriju, tur ap -
precējās ar inženieri Ansi Jan-
sonu un audzināja meitu Māru. 
Zviedru valodu Vilma iemācījās 
ātri un drīz ieguva zviedru 

Vilma Jansone
Pieminot raženu mūžu divās pasaulēs un ilgu draudzību

Vērtīgs latvieša mūžs
Oļģertu Visvaldi Krastu pieminot

ģimnazijas diplomu. Viņa sāka 
strādāt kādā bioloģijas labora-
torijā, un tā bija sēkla Vilmas 
zinātniskai karjerai mikrobio-
loģijā. Piecdesmito gadu sā -
kumā Jansoni pārcēlās uz Mont-
realu Kanadā. Vilma atkal strā-
dāja laboratorijā un pamatīgi 
iemācījās ģimnazijā iesākto 

ratorijas darbu Rokfellera in -
stitūtā. Vienlaicīgi viņa ņēma 
kursus Bruklinas kolledžā, kur 
1961. gadā ieguva bakalaura 
gradu ar uzslavu. Tam sekoja 
studijas Ratgersa universitātē, 
kas vainagojās ar doktora gradu 
mikrobioloģijā. Pēc tam zināt-
nisks darbs Prinstonas univer-
sitātē, tad akadēmisks postenis 
Mikrobioloģijas fakultātē Ņu -
džersijas medicīnas universi -
tātē. Tur vairāk nekā divdesmit 
gadus, līdz aiziešanai pen si-
jā,Vilma mācīja studentus un 
laboratorijā risināja ar dažādām 
slimībām saistītas problēmas. 
Viņas zinātniskie darbi lasāmi 
profesionālos žurnālos un grā -
matās. 

Bez zinātnes Vilmai bija 
daudz interešu un zināšanas 
par daudzām lietām, tostarp 
literātūrā, mākslā, svešvalodās. 
Viss latviskais viņai bija tuvs un 
tāds palika visu gaŗo mūžu. 
Jaunākos gados Vilma piedalījās 
daudzās latviešu volejbola sa -
cīkstēs, iestājās Imerijā, brauca 
uz Dziesmu svētkiem un vie -
sojās Ņudžerzijas Priedaines 
latviešu sarīkojumos. Daudzus 
gadus Vilma bija vadošā lomā 
Īstbransvikas latviešu draudzes 
literārā kopā, kur lasīja un iz -
tirzāja latviešu grāmatas, ne  reti 

ar ielūgtu latviešu literātu pie -
dalīšanos. Līdz mūža beigām 
viņa lasīja latviešu avīzes un 
žurnālus. Kad Latvija atvērās 
Rietumu pasaulei, viņa ar vīru 
vairākkārt ciemojās pie radiem 
Pabažos un Rīgā un ar devīgu 
roku palīdzēja kādai daudz -
bērnu ģimenei un slimai sko-
lasbiedrenei. Vilma zaudēja 
savu vienīgo bērnu Māru de  -
viņdes mitajos gados un vīru 
Ansi pirms pieciem gadiem. 
Viņas trīs mazbērni (Larisa, 
Jenny, Russell), ko viņa un Ansis 
lu  ti  nāja, vedīs Vilmas pelnus uz 
Lat  viju un apglabās Pabažos 
blakus vīram.

Vilma un es bijām draudze -
nes septiņdesmit piecus gadus, 
no pirmās sagatavošanas klases 
ģimnazijā. Visus šo laiku es 
viņu saucu par Inci, viņa mani 
par Ausi. Ģimnazijā viņa bija 
laba skolniece ar gudras mei -
tenes slavu. Viņa īpaši izcēlās 
latviešu valodā un literātūrā, 
daļēji varbūt tāpēc, ka dievināja 
mūsu lielisko skolotāju Nikolaju 
Kazeku. Mēs viņu saucām par 
Apalīti, jo viņš mūs pārliecināja, 
ka latviešiem „rundštiks” ir 
apalītis. Vilmai un man nebija 
grūtību ar svešvalodām, izņe -
mot krievu valodu, ko mums 
bija jāmācās pirmajā krievu 

laikā. Krievu valodas diktātos 
Vilma pelnīja divniekus un es, 
no viņas špikodama, vieninie-
kus. Acīmredzot no mūsu puses 
tā bija sabotāža. Mēs daudz 
skraidījām pa Rīgu, slēpojām 
Ogrē, un viena otrai glaimojām, 
ka esam meitenes ar skaistākajām 
kājām klasē, utt. Mūsu ceļi šķī -
rās, kad Vilmas ģimene aiz  bēga uz 
Zviedriju un mana – uz Vāciju.

Vācijā pēckaŗa pusbada ga -
dos, kad Vilma man no pār-
tikušās Zviedrijas atsūtīja pa 
pakai ar gardumiem, mans 
prieks bija īslaicīgs, jo es gardu-
mus pārāk ātri notiesāju un 
dabūju nelabu dūšu. Kanadā 
tikāmies vairākas reizes un kā 
apsēstas runājām dienu un 
nakti par idejām, izlasītām grā -
matām un citiem ar ikdienu 
nesaistītiem jautājumiem. No 
sešdesmito gadu sākuma abas 
dzīvojām Ņudžersijā un tad ērti 
varējām kopt savu draudzību. 
Es sadraudzējos arī ar Ansi, 
viņas nelaiķi meitu Māru un vi -
 siem trīs mazbērniem. Varbūt 
vēl būs laiks iedraudzēties ar 
šogad jūnijā dzimušo Vilmas 
maz mazdēlu Graydon, Dženijas 
dēlu.

Tagad skumjās varu tikai teikt, 
lai Tev, Ince, vieglas smiltis 
mūsu dzimtajā zemē.

AUSMA RĀBE

ILMĀRS KRASTS

franču valodu. Šajos gados viņa 
daudz lasīja un spēlēja volejbolu.

Pēc dažu gadu nodzīvošanas 
Montrealā Jansoni pārcēlās uz 
Ņujorku. Vilma turpināja labo-

Kā jau visi ieceļotāji Amerikā, 
arī latvieši mēģināja turēties 
kopā un veidot savu sadzīvi un 
kultūru, sevišķi lielajās pilsētās. 
Iedzīvojoties jaunajos apstāk -
ļos, tieši jaunajai paaudzei vei -
dojot savu personīgo dzīvi, 
nācās pārcelties prom no lat-
viešu sabiedrības vai nu studiju, 
vai darba dēļ. Daudzi no vi  ņiem 
nav pazīstami plašākā sabied-
rībā, bet viņi var būt lepni uz 
saviem sasniegumiem darbā, 
profesijā vai arī mākslās, dodot 
mītnes zemei savu pienesumu. 
Viens no tādiem ir inženieris 
Oļģerts Krasts, kuŗš aizgāja 
mūžībā šī gada 30. septembrī.

Oļģerts ar vecākiem un brāli 
ieradās Amerikā 1949. gada ok -
tobrī Montanas štatā. Oļģerts, 
jeb labāk pazīstams kā Olis, bija 
pazīstams kā labs basketbolists 
un vieglatlēts Hersbrukas no -
metnē Vācijā. Pēc ierašanās ASV 
Olis apprecēja savu vidus skolas 
klases biedreni Montu Gaili, un 
ģimenē izauga divas meitas. 
Brigita, kas beidza ķīmijas fa -
kultāti Arkansas universitātē, 

un Sandra, kas ir beigusi 
Louisiana State University, 
Monroe un ir licenzēta farma-
ceite. 1960. gadā Olis beidza 
Minnesotas universitāti un 
ieguva BS gradu būvinženieŗu 
zinātnēs. Pirms universitātes 
beigšanas viņš spēlēja basket-
bolu Minea poles latviešu ko -
man dā “Starts”, kas veiksmīgi 
piedalījās vairākās vidējo valstu 
meistarsacensības. Skolas gadi 
nebija viegli, un Olis vasarās 
strādāja uz būvēm, kamēr viņa 
kundze Monta, strādāja pilnu 
laiku kantorī, lai uzturētu ģi -
meni. Pēc universitātes studiju 
beigšanas, Oļģerts uzsāka savas 
profesionālās būvnieka gaitas 
būvfirmā ”Johnson & Johnson” 
Minneapolē, kas tolaik bija 
viena no lielākām privātām 
būvfirmām ASV. Šī būvfirma 
būvēja tiltus, ceļus, dambjus un 
spēkstacijas, un lielākoties visi 
šie darba līgumi bija ASV dien-
vidu pavalstīs. Pēc nepilna gada 
Oļģerts tika paaugstināts par 
projekta inženieri un pāris 
gadu vēlāk jau par projekta 

menedžera vietnieku. Atbildība 
bija liela, jo šo projektu vērtība 
sniedzās vairākos miljonos 
dolaru! Ģimene bija spiesta 
bieži pārcelties tur, kur bija 
solīts nākamais būvprojekts, 
kas nozīmēja dzīvot lauku 
vidienē vai kādā mazā pilsētiņā. 
Ir maz tādu lielu tiltu, ceļu vai 
dambju ASV dienvidu pavalstīs, 
pie kuŗiem Olis nebija pielicis 
savu roku. Olim vienmēr bija 
loti labas attiecības, kā ar 
priekšniecību, tā strādniekiem, 
jo pats bija strādājis uz būvēm 
un labi izprata strādnieku vaja-
dzības un problēmas. “Jonson & 
Johnson” būvfirma augstu vēr-
tēja Oļģerta spējas sastrādāt ar 
padotajiem, kā arī viņa tech-
niskās zināšanas, un nedaudz 
vēlāk viņš tika paaugstināts par 
projektu menedžeri (Project 
Manager), uz kuŗa pleciem gul-
stas visa atbildība par būves 
pabeigšanu paredzētajā ter  -
miņā un noteiktā budžetā. Šis 
paaugstinājums bija katra būv-
inženieŗa sapnis – kļūt par gal-
veno menedžeri, kam atbildība 
par visu būvi!

Pēc vairāku būvju sekmīgas 
beigšanas ģimene pārceļas uz 
dzīvi Luling pilsētiņā, Jaunor-
leānas pilsētas tuvumā, kur 
brīvā laikā Olis nodarbojās ar 
medībām, zvejošanu un golfa 
spēli. Pēc beidzamā projekta 
beigšanas šai apkārtnē būv  fir -
ma viņam piedāvāja pārcelties 
uz Mineapoli un uzņemties 

operātīvā viceprezidenta amatu. 
Apspriežoties ar ģimeni, Olis 
tomēr nolēma, ka nevēlas at -
grie  zties Minesotas ziemās, jo 
ģimene bija pieradusi pie dien-
vidu saules un maiga klimata. 

Olis palika uz dzīvi Luling 
pilsētiņā un uzsaka darbu “T.L. 
James &Co., Inc.” būvfirmā par 
operāciju menedžeri. Šī būv-
firma bija guvusi $25,4 mil-
jonu līgumu 2 jūdzes gaŗas 
Misisipi tilta pieejas būvei. Tikai 
viena problēma – Luizianas  
pavalsts uzstādīja īpatnas pra -
sības sakarā ar šo būvi – nedrīk-
stēja lietot parasto konstrukci-
jas mašinēriju uz zemes, kas 
īstenībā bija purvs. Līdz šim 
tikai viena būve ASV bija pa -
beigta ar mazliet līdzīgām pra-
sībām. Līgums paredzēja darbu 
pabeigt 750 dienās. Olis uzņē-
mās operātīvo atbildību par šo 
loti komplicēto projektu un uz -
sāka intensīvu plānošanu, jo 
nevienam nebija pieredzes, kā 
tādu projektu uzsākt. Plānošana 
un priekšdarbi prasīja vienu 
gadu un vairāk nekā  2 miljonus 
dolaru būvplānu maiņām, un 
1miljonu dolaru, konstruējot 
speciālu mašinēriju šim kompli-
cētajam darbam. 

1992. gada aprīlī būve tika 
pabeigta – 265 dienas pirms 
noteiktā termiņa. Olis saņēma 
uzslavu un atzinības rakstu no 
Luizianas pavalsts gubernātora, 
kā arī atzinību no inženieŗu kol-
 lēģiem! Šos Oļa sasniegumus 

ievēroja arī “Engineering News 
Record” – žurnāls, kas katru 
gadu godināja labākos ASV in -
ženiertechnikas sasniegumus 
lielo celtņu būvrūpniecībā. Olis 
ar kundzi Montu tika ielūgti uz 
Ņujorku, kur viņš par šo tech-
nisko sasniegumu saņēma Go -
da rakstu greznā banketā New 
York Plaza viesnīcā. Šis bija Oļa 
beidzamais lielais būvdarbs, un drīz 
pēc tam viņš beidza savas celtnieka 
gaitas un aizgāja pen  sijā. Oļģerta 
Krasta mūža darbs kalpos gan 
būvniecības profesijai, gan ASV 
dienvidu iedzīvotājiem vēl ilgi.

Vairākus gadus Oļģerts vadīja 
vietējo “Habitat for Humanity” 
pasākumus savā apkārtnē un 
visbeidzot uzņēmās arī vadīt 
“Senior Center” Luling pilsētā. 
Olis un viņa kundze Monta savā 
mājā ar lielu prieku uzņēma 
ciemiņus no tuvienes un tā  lie-
nes. Katru gadu viņi ielūdza 
vietējos latviešus, lai kopīgi 
svinētu 18. novembŗa Valsts 
svētkus. Visus ciemiņus Olis 
labprāt cienāja ar pagatavotiem 
vietējiem “Cajun” ēdieniem un 
vārītiem vēžiem.

Savus trīs beidzamos dzīves 
gadus Olis ar kundzi Montu 
pavadīja Little Rock, Arkansasā, 
kur bija pārcelies, lai būtu tuvāk 
pārējai ģimenei. Viņa bēŗu pie-
miņas dievkalpojumā bija pul-
cējušies daudzi vietējie draugi, 
kā arī kolēģi, ar kuŗiem Olis bija 
strādājis pie daudziem būv-
darbiem.
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Mūžībā aizgājis mūsu mīļais radinieks
Minesotas Universitātes profesors, agronomijas zinātņu doktors

JĀNIS GRAVA
Dzimis 1920. gada 24. janvārī Vecgulbenē, Latvijā,

miris 2013. gada 23. oktobrī Siguldā, Latvijā

Dieva mierā aizgājis

ALFREDS 
ŪDENĀNS

Dzimis 1923. gada 24. februārī Višķu pagastā, Daugavpils apriņķī,
miris 2013. gada 9. novembrī Detroitā, Mičiganā

Dieva mierā aizgājusi mūsu ilggadīgā
un iemīļotā bērnudārza skolotāja

AUSMA KURLANDE
Dzimusi 1923. gada 17. jūnijā Dundagā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 28. oktobrī Shrewsbury, MA

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā tautiete

KATRĪNA
PUĶĪTE REYNOLDS

Dzimusi 1960. gada 5. aprīlī Milvokos,
mirusi 2013. gada 25. oktobrī Milvokos

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

ĀRIJA KRIEVIŅŠ,
dzim. AUDRIŅŠ

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

Viņu dārgā piemiņā paturēs
LAIMONIS UN BIRUTA SPROĢI

UN MEITU ĢIMENES

Par viņu sēro 
SIEVA MIRDZA, MEITA VIJA

TUVINIEKI DZIMTENĒ

Sirsnībā piemin 
BOSTONAS LATVIEŠU SKOLA

Sērojot piemin
KORP. DAUGAVIETE

Mīlestībā pieminot
AINA, ALEX, MELISSA UN SIBILLA

No mums šķīries mūsu ilggadīgais valdes loceklis

Prof. Dr. JĀNIS GRAVA
1920-2013

Sirsnīgi viņu piemiņā paturēs
MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS VALDE

Lai mūsu draudzība un mīlestība
Tevi mūžībā pavada!

Augšā aiz zvaigznēm Tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeit ar cerēji, sasniegts tur būs.

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

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds. 
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.

No dzīves nemierīgās steigas
Tu mūža miegā iemigi,
Kur nav ne ciešanu, ne smeldzes,
Tik klusais svētais miers.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121). 
11. decembrī 19:30 padomes 
sē  de. 15. decembrī 11:00 Skolas 
eglīte, dievk. un sarīkojums. 24. 
decembrī 17:00 Ziemsvētku va -
kara dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 
25. decembrī 11:00 Ziemsvētku 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. 31. de -
cembrī 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, Williman tic, 

CT). 30. novembrī 11:00 Mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg., 
māc. Daina Salnīte. 15. decem brī 
13:00 Adventa dievk., diak. In  dri -
ķis Kaņeps. Pēc dievk. drau dzes 
Ziemsvētku eglītes sarīkojums. 
24. decembrī 16:00 Ziemsvētku 
vakara dievk., ko vadīs Imants 
Gorbants. Dr.pr. Vija Bachmute, 
tālr.: 860-644-3268.

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Tikai izlasot ģimenes ievietoto 
bēru sludinājumu laikrakstā Laiks, 
uzzināju, ka nepilnu mēnesi pēc 
savas deviņdesmitās dzimšanas 
dienas svinībām ģimenes lokā šā 
gada 5. septembrī Ilinojas pa -
valsts veco kaŗavīru mītnē miris no 
ASV armijas atvaļinātais vecā  kais 
administrātīvais jeb technis  kais 
virsnieks Rūdolfs Pauls Salenieks.

Varbūt, ka tas liekas drusku 
savādi, ka Salenieka ģimenes lo -
cekļi nav formāli iestājušies kādā 
latviešu organizācijā. To traucēja 
biežā dienesta vietas maiņa, caur -
mērā reizi divos gados. Otrs iemesls 
bija aizrādījums, ka iestāšanās 
citās valodās runajošās organi zā-
cijās var būt par šķērsli augstākās 
slepenības pieejamības atļaujas 
iegūšanai. Arī no otras puses trūka 
pretimnākšanas, jo pēc Vietna-
mas kaŗa beigām kaŗavīri nebija 
populāri pat citkārt konservātīvā 
latviešu sabiedrībā ārzemēs.

Dzimis Jelgavā, viņš savas mi -
litārā dienesta gaitas iesāka kā 
iesauktais Latvijas armijā un tur-
 pināja Latviešu leģionā. Angļu va -
lodas prasme viņam deva iespēju 
tikt paaugstinātam par leitnantu 
Baltiešu darba vienībās pie ASV 
armijas Rietumvācijā. Tur viņš iz  -
cēlās kā sardžu vada komandie ris 
elitārajā Virsaiša Viestura vārdā 
nosauktajā 8920. latviešu sardžu 
rotā. Šī ir vienīgā latviešu vienība, 
kuŗai Otrā pasaules kaŗa Sabied-
roto valstu augstākā militārā 
vadība pirms 65 gadiem uzticēja 
ievērojamu vācu kaŗa noziedz-
nieku apsardzi leģendārajā Nirn-
bergas Tiesu pils cietumā.

Rūdolfs Salenieks bija viens no 
pašiem pirmajiem latviešiem, ku -
ŗam izdevās pāriet uz ASV armijas 
aktīvo dienestu ne vien par in -
struktoru, bet gan administrātīvo 
jeb technisko virsnieku. Viņa 

Krietno vīru
Rūdolfu Salenieku 

pieminot
brālēns, kareivis Aivars Kārlis 
Salenieks, krita Korejas kaŗā, pēc 
varoņa nāves saņemot Izcila die -
nesta krustu. Tas ir otrs visaug-
stā kais ASV bruņoto spēku ap -
balvojums, tūlīt aiz Kongresa 
goda medaļas. Rūdolfs jeb Juris, 
kā draugi bija viņu iesaukuši, 
eskortā pavadīja Aivara mirstīgās 
atliekas kuģa ceļojumā no Japānas 
uz ASV. Tur Trejupes kapsētā, ne -
tālu no Gaŗezera Aivaru apbedīja 
ar militāru godu. Šo rindiņu au  tors 
atceras, kā kopā ar Rūdi esam 
piedalījušies vairākos Ai  va ra at -
ceres sarīkojumos Kalamazū un 
Čikāgā. Citu militāru pienākumu 
starpā, Rūdis kā vācu valodas pra-
 tējs vairākkārt ir bijis stacionēts 
lielajās ASV militārajās nolikta vās, 
kā arī apmācījis Rezerves virs-
nieku apmācību korpusa (ROTC) 
kadetus De Paul universitātē un 
studējis tur arī pats. Rakstījis 
ame  rikāņu presē par komūnistu 
briesmu darbiem Latvijā un arī 
izpelnījies pirmo vietu ar diplo-
mu un godalgu  gadu ilgajā eseju 
konkursā, ko sarīkoja liela 
Heritage Foundation “labā 
spārna” organizācija.

Rūdolfa pelnus 11. oktobrī ar 
militāru godu apbedīja Eibra-
he ma Linkolna Nacionālajā 
kapsētā ceļā no Čikāgas uz 
Džolietu (Joliet). Blakus guldīja 
arī jau agrāk mi  rušās viņa sievas 
Zigridas pelnu urnu. Tradicio-
nālo militārās ap  bedīšanas cere-
moniju izpildīja as  toņi kar-
ŗavīri, seši no tiem brīvprātīgie 
veterāni un divi no aktīva die-
nesta. Klāt bija tikai Salenieku 
ģimenes loks – dēls Edgars, 
meita Zuzanna un ne  laiķa maz-
dēls. Nebija neviena latviešu 
sabiedrības pārstāvja, lai gan 
Čikāgas latviešu sabiedriba par 
apbedīšanu bija informēta.

VILMARS KUKAINIS  
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē
Mairis  Briedis 

kļūst par pasaules 
čempionu IBA 

versijā
Latvijas labākais bokseris Mai-

ris Briedis 22. novembrī kļuva 
par vakantās pasaules čempiona 
jostas Starptautiskās Boksa aso ciā-
cijas (IBA) versijā otrajā smagajā 
svarā īpašnieku. Briedis pārlie ci-
noši uzveica pieredzējušo čechu 
bokseri Ļubošu Šudu. Jau pirma-
jos raundos aktīvāks bija Briedis, 
lai gan abi bokseŗi vairāk pirmajā 
raundā bija novērotāju lomās.

Otrajā un trešajā raundā Lat-
vijas labākais bokseris uzņēma 
apgriezienus, izdarot vairākus la -
 bus sitienus gan pa Šudas kor-
pusu, gan galvu. Šuda lielākoties 
darbojās kā otrais numurs un acīm-
 redzami vēlējās redzēt, kā Briedis 
pagurst, lai pēcāk izmantotu lat-
vieša kļūdas. Tomēr lū  zu ma punkts 
pienāca piektajā raundā, kad Šuda 
pēc labas Brieža sitienu serijas 
pakrita, taču spēja piecelties. Pēc 
tam Mairis turpināja iesākto, bet 
čechs sagaidīja piektā raunda 
beigas. Tomēr pēc tam Šuda cīņu 
vairs nespēja turpināt, un Briedis 
pirmais Latvijas vēsturē kļuva 
par pasaules čempionu boksā.

IBA pasaules čempiona josta 
gan nav starp četrām nozīmīgā-
kajām boksa pasaulē. Aiz vado ša -
jiem četriem tituliem ir vēl sep ti-
ņas starptautiski atzītas pasaules 
čempiona jostas, viena no kurām 
ir arī IBA versijā. Tikai tiekot pie 
kādas no šīm septiņām jostām 
un piesakot sevi 12 raundu cīņā, 
sportists var pretendēt uz cīņu 
par kādu no četrām visaugstākā 
prestiža jostām.

Savā profesionālajā karjērā, ie -
skaitot cīņas Bigger’s Better sacen-
sībās, Briedis ir uzvarējis 22 cīņās, 
14 reizes pretinieku nokautējot, un 
cietis tikai vienu neveiksmi. Otrā 
smagā svara katēgorija ir pēdējā 
pirms smagsvaru katēgorijas, un 
tieši tajā Briedis plānojis aizvadīt 
savu turpmāko karjēru.

Tikmēr 37 gadus vecais Šuda 
karjēras laikā ticis pie 30 uzvarām, 
no kuŗām 22 gūtas ar nokautu, 
vienreiz cīnījies neizšķirti un 
piedzīvojis astoņus zaudējumus. 
Čechs 2003. gadā kļuva par Pa -
saules Boksa asociācijas (WBA) in -
terkontinentālo čempionu, 2006. ga -
dā par Starptautiskās Boksa fe  de-
rācijas (IBF) interkontinentālo čem-
 pionu, bet pirms trim gadiem arī 
par Eiropas Boksa savienības 
(EBU) čempionu smagsvariem.

Plēsniekam jauns 
Latvijas rekords un 

trešā vieta
Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēs-

nieks ar jaunu Latvijas rekordu 
izcīnīja trešo vietu Maskavā Pre-

zidenta kausa izcīņā. Plēsnieks 
startēja svara katēgorijā līdz 105 kg, 
raušanā tika galā ar 180 kg smagu 
stieni, kas ir jauns Latvijas rekords. 

Savukārt grūšanā Plēsnieks pie -
veica 220 kg smagumu, bet kop-
summā tika pie 400 kilogramiem, 
sasniedzot  jaunu Latvijas rekor-
du. Uzvarētājs Krievijas sportists 
Maksims Šeiko summā pacēla 
413 kg (187+226).

Grigorjeva uzvar 
Golden Grand Prix 

finālposmā
Latvijas cīkstone Anastasija Gri -

gorjeva uzvarēja Golden Grand 
Prix sacensību finālposmā Baku, 
Azerbaidžānā. Svara katēgorijā 
līdz 63 kg Grigorjeva vispirms 
pārliecinoši pārvarēja ceturtdaļ-
finālu, bet pusfinālā ar 9:2 pie-
veica Japānas sportisti Rio Vatari. 
Finālā Grigorjeva tikās ar Zvied-
rijas sportisti Hennu Jūhansoni.

Izšķirīgajā cīņā Grigorjeva iz  cī-
nīja uzvaru ar 3:0, tādējādi trium -
fējot Golden Grand Prix fināl-
posmā otro gadu pēc kārtas.

Girgensons
var būt universāls 

hokejists
Uzbrucējam Zemgum Girgen-

sonam šī ir debijas sezona Na -
cionālajā hokeja līgā (NHL) Bu  -
falo Sabres vienībā. Šo sezonu Gir-
gensons sāka kā malējais uzbru -
cējs, lai gan pirms tam ilgstoši 
bija spēlējis centra uzbrucēja po -
zīcijā. Novembŗa vidū Sabres vie-
 nību pārņēma Latvijas izlases 
galvenais treneris Teds Nolands, 
kas latviešu uzbrucēju pārvirzīja 
uz centra posteni. Tomēr jau pēc 
dažām spēlēm Girgensons atkal 
iejutās malējā uzbrucēja lomā.

iespēlē. Pēc dažiem gadiem viņš var 
būt ļoti spēcīgs malējais uzbrucējs”

Tikmēr pats Girgensons pauda, 
ka tā viņam ir jauna pieredze. 
„Treneŗi zina, ka varu spēlēt gan 
centrā, gan malā. Nekad neteikšu, 
ka nevaru spēlēt kādā no pozi-
cijām. Tas ir tikai labāk man. Es 
varu būt universāls hokejists, kad 
vien komandai tas ir vajadzīgs,” 
sacīja Girgensons. „Daudziem spē-
 lētājiem labāk patīk spēlēt centrā, 
taču būtiski ir tas, cik daudz ko -
mandā ir centra uzbrucēju un kā 
viņiem izdodas spēle. Esmu tikai 
priecīgs, ka esmu šajā līgā un 
pieņemu to lomu, kas man ir,” 
izteicās 19 gadus vecais latviešu 
uzbrucējs. Viņš  atklāja, ka arī 
pērn, uzsākot gaitas Amerikas 
hokeja līgā (AHL), klājies grūti. 
„Tomēr, turpinot smagi strādāt, 
iespējas būs un vārti tiks gūti.”

Girgensons šosezon NHL aiz -
vadījis 24 spēles, vienreiz pār spē jis 
pretinieku vārtsargu un piecas rei -
zes rezultātīvi piespēlējis komandas 
biedriem. Tāpat uzbrucēja kontā 
negātīvs lietderības koeficients - 3, 
kas ir viens no labākajiem Sabres 
komandā. Bufalo vienībai šī se -
zona pagaidām nav izdevusies, jo 
tā ar 25 spēlēs iekrātiem 11 punk-
tiem ne tikai ir pēdējā Atlantijas 
divīzijā, bet arī visā līgā.

UEFA draud sodīt 
Skonto futbola 

klubu
Eiropas Futbola federāciju aso-

ciācija (UEFA) turpina izmeklēt 
Skonto futbola kluba finanču lietu, 
kas saistīta ar parādiem, kādēļ 
organizācija draud ar sankcijām. 
UEFA mājaslapā minēts, ka no 
iepriekš uzraudzītā 31 kluba jo   pro-
 jām tiek pētīta situācija sešos klu -
bos, tostarp Skonto, kas neesot no -
kārtojis parādsaistības. Iepriekš 
tika ziņots, ka spēlētājiem ilgāku 
laiku nav izmaksātas algas un ir 
parādsaistības ar Valsts ieņē mu mu 
dienestu (VID) par nesamak sā-
tiem nodokļiem. Soda sankcijas 
tikšot pieņemtas līdz šā gada bei-
 gām. Ja netiks atrisināts finanču 
jautājums, UEFA draud ar izslēg-
šanu no Eirokausu turnīriem, 
prē miju izmaksu par dalību Eiro-
kausos un naudas sodu.

Latviešu spēkavīrs Dainis Zā -
ģeris Malaizijā Čempionu līgas 
finālsacensībās izcīnīja sesto vietu.

Zāģerim sestā vieta spēkavīru 
Čempionu līgas finālsacensībās

Četrinieku saensībās Žaļima 
ekipāža ierindojās sestajā vietā

Ulla Zirne

Bobslejs
Latvijas bobsleja pilota Uģa 

Žaļima divnieku ekipāža izcīnīja 
piekto vietu jaunās sezonas Ei -
ropas kausa pirmā posma pir-
majās divnieku sacensībās Alten-
bergā. Žaļims kopā ar Vairi Lei -
bomu pirmajā braucienā sasnie-
dza septīto laiku, otrajā sasniedza 
piekto rezultātu, kas uz šo vietu 
ļāva pakāpties arī summā. Uzvaru 
izcīnījušā vācieša Albrechta Klam -
mera ekipāžai Žaļims zaudēja 
1,63 sekundes. Vācu ekipāžas iz -
cīnīja pirmās trīs vietas, bet ce -
turtā palika krievu sportista Jev-
geņija Paškova ekipāža.

Atlase Soču olimpiskajām 
spēlēm ilgs līdz 19. janvārim. Ja 
Latvija pasaules rangā būs vis-
maz devītajā vietā, tā olimpiadai 
kvalificēsies ar divām divnieku 
un četrinieku ekipāžām, bet 
labāko trijnieks dos iespēju 
piedalīties pat ar trim ekipāžām.

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu braucēja 

Elīza Tīruma pēc veiksmīga otrā 
brauciena izcīnīja augsto ceturto 
vietu sezonas pirmajā Pasaules 
kausa izcīņas posmā Norvēģijā, 
Lillehammerā. Ulla Zirne ierin-
dojās 14. vietā. Tīruma pirmajā 
braucienā trasi veica 48,151 se -
kundēs, kas deva devīto labāko 
rezultātu, bet Zirne sekoja uzreiz 
aiz viņas ar 48,212 sekundēm. 
Ot  rajā braucienā Zirnei vairs 
neizdevās tik veiksmīgs starts un 
viņa nespēja saglabāt vietu labāko 
desmitniekā, jo trasi veica 48,351 
sekundēs, kas otrajā braucienā bija 
tikai 15. labākais rezultāts. Savu-
kārt pēc tam Tīruma otro brau-
cienu veica 48,117 sekundēs, kas 
bija labāks laiks nekā pirmajā 
braucienā. Līdz ar to bija pamato-
 tas cerības, ka latviete sacen sī bās 
varētu pakāpties par kādu vietu 
augstāk. Tā arī notika, jo vairākas 
konkurentes otro braucienu veica 
lēnāk, kas Tīrumai deva iespēju 
pakāpties un pirmajā Pasaules 
kausa izcīņas posmā izcīnīt ce -
turto poziciju.

Vīru konkurencē pirmajā 
posmā Mārtiņš Rubenis ierin-
dojās 8., Kristaps Mauriņš – 12., 
Inārs Kivlenieks – 18.vietā, otrā 
posmā attiecīgi 17., 31. un 20.   

Divnieku sacensībās brāļi Juris 
un Andris Šici divu braucienu 
summā izcīnīja 12., Oskars Gud-
ramovičs/Pēteris Kalniņš – 20. 
vietā. Otrā posmā Šici izcīnīja 
sep tīto vietu.

Stafetes sacensībās Latvijas vie-
nība izcīnīja sesto vietu. Šīs bija 
pirmās jaukto komandu sacen-
sības šajā Pasaules kausa izcīņas 
sezonā. Latviju sacensībās pārstā-
vēja Elīza Tīruma un Mārtiņš Ru -
benis, kā arī divnieks Andris un 
Juris Šici. Viņi distances beigās sa -
sniedza laiku divas minūtes un 
13,378 sekundes. Latvieši par 
1,580 sekundēm zaudēja uzvaru 
izcīnījušajai Vācijas vienībai – Gei-
 zenbergere, Lochs, Egerts/Benekens.

Kamaniņu braukšanā olimpis-
ko spēļu atlase ilgs līdz 31. decem-
 brim jeb pirmajos piecos sezonas 
posmos, kad Sočiem kvalificēsies 
37 labākie vīri, 27 p dāmas un 17 
ekipāžas. Labākās astoņas ko  man-
das piedalīsies stafetes sacensībās, 
kas olimpisko spēļu programmā 
iekļautas pirmoreiz.

Kalnu slēpošana
Latvijas vadošais kalnu slēpo-

tājs Kristaps Zvejnieks izcīnīja 
otro vietu Somijā FIS katēgorijas 
sacensībās slaloma disciplīnā. 
Zvejnieks abus braucienus sum mā 
veica minūtē un 25,67 sekundēs, 
par 0,16 sekundēm piekāpjoties 
Maksam Lūko no Somijas.

Biatlons
Biatlonisti sākuši sacensības 

IBU kausa izcīņā. Pirmajā posmā 
sprintā Zviedrijā Edgars Piksons 
ierindojās 43., Toms Praulītis – 
102., Daumants Lūsa – 115.vietu 
140 dalībnieku konkurencē. 

Dāmu konkurencē labākā no 
Latvijas sportistēm 7,5 km sprin  tā 
veiksmīgākā bija Baiba Bendika, 
kura ar divām kļūdām šautuvē ie -
rindojās 73. vietā. Inga Paško v  ska 
ar trim kļūdām šaušanā ieņēma  85. 
pozīciju. Startēja 107 biatlonistes.

Teniss
Latvijas labākais tenisists Er  nests 

Gulbis ATP pasaules rangā (vērtē-
jumā) saglabājis 24. vietu. Pērno 
gadu Gulbis beidza 139. vietā, bet 
12 mēnešu laikā veicis iespaidīgu 
kāpumu. Tieši 24. vietā Gulbis pa -
beidza arī 2010. gadu, bet citas rei  -
zes nav spējis sezonas beigās atras-
ties pirmajā piecdesmitniekā. No 
citiem Latvijas tenisistiem Andis 
Juška ir 495., Miķelis Lībietis – 696., 
Mārtiņš Podžus – 725. vietā.

Basketbols
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) vājākā vienība Jūtas 
Jazz, kuŗu pārstāv Andris Bied-
riņš, piedzīvojusi 14 zaudējumus 
aizvadītajās 15 meistarsacīkšu 
spēlēs. Jazz basketbolisti ar re -
zultātu 73:95 viesos piekāpās 
Ok  lahomasitijas vienībai Thun -
der. Arī šajā spēlē 27 gadus vecais 
Latvijas centra spēlētājs potītes 
savainojuma dēļ nebija koman-
das pieteikumā. Jau tuvākajā 
laikā viņš varētu atgriezties 
ierindā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

„Manā ieskatā Zemgus ir viens 
no tiem hokejistiem, kas labi 
izskatīsies gan centrā, gan malā,” 
portālā Buffalo News citēts No  lans. 
„Mums tikai ir jāizdomā veids, 
kā panāksim to, lai viņš izmanto 
savas labākās īpašības. Ja vēla mies, 
lai viņš spēlē malējā uzbrucēja 
pozīcijā, mums viņš tajā arī ir jā -

Astoņu vingrinājumu summā 
par uzvarētāju ar iegūtu 91 punk-
tu kļuva lietuvietis Židrūns Sa -
vicks, bet viņam ar 86 punktiem 
sekoja amerikānis Maiks Burks. 
Trešajā vietā ar 74 punktiem ierin -
dojās Kšištofs Radzikovskis no Po  -
lijas, tālāk ar 73 punktiem sekoja 
serbs Arvins Katona, bet pieci-
nieku ar iegūtiem 71,5 punktiem 
noslēdza Hafthors Bjornsons no 
Islandes. Zāģeris sacensības bei-
dza ar 70 punktiem.

Par sacensību uzvarētāju sest-
dien kļuva vāciete Natālija Geizen-
bergere, kuŗai Tīruma zaudēja 
0,421 sekundes. Izcīnīta ceturtā 
vieta ir Tīrumas visu laiku labākā 
rezultāta atkārtojums kādā no 
Pasaules kausa izcīņas posmiem.

Otrā posmā mūsu kamaniņu 
braucējām neveicās: Tīruma ierin-
dojās 18., Zirne – 22.vietā. 


