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Bostonas bērni ar savām bērzu ainavām // FOTO: Dace Micāne Zālīte
Bostonas latviešu skolas 3. un 

4. klases audzēkņi savu 8. marta 
skolas dienu papildināja ar jauku 
notikumu – tika sarīkota izstāde 
“Bērzi”. Zālē uz  gaŗiem galdiem 
skolēni izvietoja savus mākslas dar-
 bus – gleznotu ainavu ar bēr ziem.

Jau 1. martā gleznošanas no  dar-
bību vadīja Aija Dreimane Holo-
han. Aija aktīvi un radoši piedalās 
skolas norisēs, viņas gleznotie darbi 
jau labu laiku Bosto nas latviešu 
skolas dzīvei piedod krāsainu un 
bērnu acīm saprotamu vizuālo 
valodu. Tās ir scēnografijas Ziem-
svētku lu  gām: Gaŗās Pupas panno 

DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE

ceļas ar pamatīgu melnās otas trie-
pienu – nešaubīgi, tas ir bērzs un 
bērza tāss! Paši skolēni ne tikai ap -
lūko rūpīgi tapušos mākslas darbus, 
bet mācās arī izstādes apmek lē-
juma saviesīgo pusi. Viņi bauda 
mazās glāzītēs pasniegtu atspir dzi -
nājuma dzērienu un saldu cepumu, 
tai pašā laikā apru nā joties ar citiem 
māksliniekiem. Populārākais jau -
tājums, ko iz  stā des apmeklētājiem 
jautā gandrīz ikviens apmeklētājs: 
“Kur aug tavi bērzi?” Un atskan 
vienotas gleznu autoru atbildes: 
”Latvijā”. 

Edvards bērzu vietā izvēlējies at -
ainot pamatīgu ūdenskritumu, arī 
tas savus ūdeņus spēcīgi veļ Lat-
vijā. Savukārt Žaklīnas bērzi aug 
tieši Smiltenē, tur ik vasaru viņa 
dzīvo savas mātes Renātes Krū ma-
les Kenney dzimtajā pil sētā. Iz  stāde 
ļauj pakavēties do  mās, kādas iz -
jūtas var izraisīt vienkārša ainava ar 
bērziem. Bērzi aug arī tepat pļa -
viņā pie Bostonas Trimdas draudzes 
nama, pie tiem mēs fotografējamies 
svēt kos un strapbrīžos skolasbērni 
pašūpojas bērzu zaros. Savukārt 
draudzes nama zālē pie sienas ir lat-
 viešu vecmeistaru gleznas ar Lat-
vijas motīviem – lauku sētu, bēr-

ziem un ziedošiem ābeļdār ziem. Tā 
vien šķiet, tie laipni sveicina lat viešu 
skolas bērnu mazās glez niņas un 
to darinātājus – jauno paaudzi, kas 
no tālienes gara acīm glezno un iz -
jūt Latvijas dabas noskaņas. Kas 
zina? Pēc glez no šanas klases Aijas 
vadībā, šķirstot latviešu mākslas 
grāmatu, bērnus uzrunās, piemē ram, 
Vilhelma Purvīša glezna “Kad si -
lava mostas”, arī tur pakalnos bērzu 
stumbri tinušies tumši violetā pum-
  puru apmetnī un, spoguļojoties pa -
vasaŗa ūdeņu atspulgos, uz  smaržo 
pavasaŗa atmodas aro mā tu. Gri bējās 
vēl izstādes noskaņā aizdomāties 
par to, kā mūsu latviskajā ainavā 
dzīvo birzs, birz tala, birzīte, svēt-
birze, ko latvieša dvēselei sniedz 
bērzu puduris ar bērzu baltumu 
un birzs dzidrumu:

Caur sidraba birzi gāju,
Ne zariņa nenolauzu,
Būt zariņu nolauzusi,
Tad staigātu sidrabot’.

Paldies skolēniem un Aijai Drei-
manei Holohan par izstādi “Bērzi” 
Bostonā. Tā deva spēku un gan-
darījumu, jo redzējām, ka bērnos 
aug un dzīvo latviskās izjūtas.

Latvijā 25. marts ir sēru diena, 
kad tiek pieminēti 1949. gada 
deportācijas un komūnistiskā 
genocīda upuŗi. Pie namiem iz -
kārti karogi ar melno sēru lenti, 
daudzviet notiek piemiņas sarī-
kojumi.

“Atceres un piemiņas dienas 
nav tikai cieņas un līdzjutības 
ap  liecinājums represijās cietu ša-
jiem – šīs dienas ir skaudrs at -
gādinājums visai pasaulei par to, 
kas Latvijā ir noticis lielvaru 
ambīciju dēļ,” 25. martā, piemi-
not 1949. gada deportāciju upu-
ŗus, pie Brīvības pieminekļa 
sacīja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš.

“Visu deportāciju upuŗu vārdā 
un visu to cilvēku vārdā, kuŗu 
dzīves ir nežēlīgi izpostījis kaŗš, 
ir jādara viss, lai nepieļautu, ka 
konflikts Ukrainā izvēršas lī  dzī-
gās cilvēces traģēdijās, kādas no -
tika pagājušajā gadsimtā, kad 
pasaule piedzīvoja divus kaŗus,” 
uzsvēra prezidents.

“Mēs esam šo traģēdiju lieci-
nieki un to mantinieki, mūsu 

25. marts – skaudrs atgādinājums pasaulei
pienākums ir atgādināt, prasīt un 
rīkoties, bet pats galvenais – ne -
bai dīties, jo bailes nav labs sabied-
rotais. Mēs esam stipri, jo Latvija 
šobrīd ir tik stipra, kā nekad 
iepriekš. Būsim gudri un tālre-
dzīgi! Tikai tā mēs būsim brīvi 
un neatkarīgi laiku laikos,” uzru-
nājot komūnistiskā genocīda 
upuŗu piemiņas gājiena dalīb-
niekus, pauda Andris Bērziņš.

“Ir 21. gadsimts. Cilvēce ir pie-
dzīvojusi divus pasaules kaŗus, 
neskaitāmus bruņotus konfliktus 
un traģēdijas, ko raisījusi lielvaru 
varaskāre un ambiciozas apsēs-
tības plāni. Veselais saprāts liek 
cerēt, ka reiz tam visam tiks pie-
likts punkts, ka cilvēki ir mā  cī-
jušies no vēstures skaudrākajiem 
notikumiem un nekad nenovēlēs 
to piedzīvot saviem bērniem. 
Diemžēl mūsdienu notikumi liek 
aizdomāties par gluži pretējo. 
Tepat Eiropā, visas pasaules acu 
priekšā, pat televīzijas tiešraidēs 
redzam, kā nogalina, draud, de -
monstrē spēku un gatavojas jau -
nām sadursmēm.”

LR Valsts prezidents Andris Bērziņš: „Atceres dienas ir skaudrs atgādinājums pasaulei par to, kas 
noticis lielvaru ambīciju dēļ.” // FOTO: Valsts prezidenta kanceleja

gleznojums un Brīnumputns, kas 
kon struēts tā, ka tam cilājas spārni 
un kustas galva, un trīs aktieŗi to 
var pārvietot. Krāšņi apgleznotais 
pa  saku putns ienesa patiesu brī -
numu skolas Ziemsvēkos. Aija 
darinājusi arī sniegpārslas Zvaig-
znes dienas labdarības koncertam 
Bostonas trimdas drau dzē. Viņas 
darbi pauž daiļumu un mī  ļumu. Pa -
 matus savam pasaules redzēj umam, 
kas atspoguļojas mākslas darbos, 
Aija guvusi Lat vijā, savulaik strā-
 dājot kinofilmu uzņemšanas gru -
pās, bet tuvību bērnu uztverei un iz -
tēlei mācījuši viņas pašas trīs bērni.

Darbam ar skolēniem Aija iz  vē-
 lējusies ainavu ar bērziem, kas jau -
najiem māksliniekiem bija jāatda-
rina. Viņu rīcībā arī vie  nota krāsu 
gamma – zils debes jums, zaļa pļava 
ar dzelteniem pieneņu ziediem, 
upes līcis un krastā augoši bērzi.

Kad darbi pabeigti un izlikti 
izstādē, skaidri saredzams katra 
skolēna savdabīgais rokraksts. Bērzu 
silueti ir tik dažādi – citi slaiki, ar 
viegliem zaru vainagiem, citās glez-
nās bērzos iesēdies liels pamatī gums, 
un stiprā koka stumbru turpina 
tikpat smag nēji un spēcīgi zari. 
Bērza tāss raksti dažos darbos iz -
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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 –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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
596 MIDDLESEX AVE, METUCHEN, NJ 08840
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
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

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: ____________________________

Pieteikties pasta balsošanai
Eiropas Parlamenta vēlēšanās ārvalstīs varēs 42 

diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvībās

Vēlreiz par 
Eiroparlamenta 

vēlēšanām
Vēlamies informēt, ka pasta bal -

sošanai līdz 2014. gada 27. aprī-
lim var pieteikties arī tiešsaistē 
Pilsonības un migrācijas lietu pār -
valdes mājaslapā, sadaļā “Vēlētāju 
reģistra e-pakalpojumi”<https://
vr-epak.pmlp.gov.lv/>. Lai lietotu 
e-pakalpojumu, nepieciešams elek -
troniskais paraksts vai internetban  -
kas (SEB, Norvik, Nordea, Swed bank, 
DNB, Citadele) autentifikācija.

Papildu informācija: http://
cvk.lv/pub/public/30730.html.

VITA BRIŽE
Centrālās vēlēšanu komisijas

Informācijas nodaļas
vecākā referente

Tālr.: +371 67814899

Centrālā vēlēšanu komisija 21. feb-
 ruārī atbalstīja Ārlietu ministrijas 
priekšlikumu noteikt 42 Latvijas 
Republikas diplomātiskās un kon-
sulārās pārstāvības 37 valstīs, ku  ŗās 
vēlētāji ārvalstīs var iesniegt pi  e tei -
kumus balsošanai pa pastu Eiro pas 
Parlamenta (EP) vēlēšanās. Pie tei-
kumi pārstāvībās iesniedzami 
līdz šā gada 12. aprīlim.

Šajās vēlēšanās pasta balsošanai 
būs iespējams pieteikties 35 vēst-
niecībās – Amerikas Savienotajās 
Valstīs (Vašingtonā), Austrijā (Vīnē), 
Azerbaidžānā (Baku), Baltkrie vijā 
(Minskā), Beļģijā (Briselē), Čechijā 
(Prāgā), Dānijā (Kopenhāgenā), 
Ēģiptē (Kairā), Francijā (Parīzē), 
Grieķijā (Atēnās), Gruzijā (Tbi li si), 
Igaunijā (Tallinā), Īrijā (Dublinā), 
Italijā (Romā), Izraēlā (Telavivā), 
Japānā (Tokijā), Kanadā (Otavā), 
Kazachstānā (Astanā), Krievijā 
(Maskavā), Ķīnā (Pekinā), Lielbri-
tanijā (Londonā), Lietuvā (Viļņā), 
Nīderlandē (Hāgā), Norvēģijā 
(Oslo), Polijā (Varšavā), Portugalē 
(Lisabonā), Somijā (Helsinkos), 
Spānijā (Madridē), Šveicē (Že -
nēvā), Turcijā (Ankarā), Ukrainā 

(Kijevā), Ungārijā (Budapeštā), 
Uzbekistānā (Taškentā), Vācijā (Ber -
līnē) un Zviedrijā (Stokholmā).

Tāpat pasta balsošanas pieteiku-
mus varēs iesniegt ģenerāl kon-
sulātā Sanktpēterburgā un Lat vi-
jas Republikas vēstniecības Krie-
vijā Konsulārās nodaļas kancelejā 
Kaļiņingradā, kā arī četros goda 
konsulātos Austrālijā (Brisbanē, 
Adelaidē, Melburnā, Pērtā) un 
goda konsulātā Čīlē (Santjago). 

Lai pieteiktos balsošanai pa pastu, 
vēlētājam līdz 12. aprīlim pārstā vī-
bai jānosūta vai jānogādā iesnie-
gums, kuŗā jānorāda vārds, uz  vārds, 
per sonas kods, dzīves vie tas ad -
re  se un adrese ārvalstī, uz kuŗu 
nosūtāmi balsošanas dokumenti.

Pasta balsošanu EP vēlēšanās 
organizēs vēlēšanu iecirkņa ko -
misija balsošanai pa pastu Rīgā. 
Komisija strādās Ārlietu minis-
trijas Konsulārā departamenta 
telpās, Elizabetes ielā 57. Tādējādi 
līdz šā gada 24. aprīlim pasta bal-
sošanas iesniegumus vēlētāji var 
sūtīt pa pastu vai arī iesniegt  vē -
lēšanu iecirkņa komisijai balso-
šanai pa pastu Rīgā.

EP vēlēšanas Latvijā notiks šā 
gada 24. maijā.

KRISTĪNE BĒRZIŅA,
CVK Informācijas

nodaļas vadītāja
Tālr.: 67814900, 29406604

e-pasts: kristine.berzina@cvk.lv

Latvijas vēstniecības 
ASV paziņojums

Informācija par pārvieto-
jamo pasu darbstaciju 

Ņujorkā – pieteikšanās līdz 
2014. gada 15. maijam

Sākot ar 2012.gadu Latvijas vēst-
niecība piedāvā Latvijas valsts pie -
derīgajiem (tiem, kuŗiem ir pie -
šķirts personas kods) iespēju sa -
ņemt Latvijas pasi dažādos ASV 
reģionos. Šim nolūkam ir iegā dā ta 
pārvietojamā pasu darbstacija, kas 
ļauj iepriekš atsūtot savus doku-
mentus pases nomaiņai uz vēst-
nie cību, fotografēties pasei un 
nodot biometrijas datus ārpus 
Latvijas vēstniecības telpām.

Pārvietojamās pasu darbstacijas 
nākamais pieturas punkts 2014. 
gadā iecerēts Ņujorkā. Lai pie  teik-
tos apmeklējumam Ņujorkā, do -
kumenti uz Latvijas vēstniecību 
jānosūta līdz 2014. gada 15. maijam.

Precīzs pārvietojamās darbsta-
cijas darba laiks Ņujorkā tiks pa  zi-
 ņots vēlāk. Iespējams vienlaicīgi ar 
pasi arī pieprasīt personas apliecību.

*** Šī iespēja pieteikties pasei (vai 
pases atjaunošanai) attiecas tikai uz 
personām, kuŗi ir Latvijas pilsoņi 
vai nepilsoņi ar personas kodiem!

Dokumenti jāsūta uz consulate. 
 usa@mfa.gov.lv<mailto: con su-
late.usa@mfa.gov.lv> vai pa faksu 
(202)328-2860, obligāti norādot 
savu kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu). Sīkāka informācija par 
dokumentiem, kuŗi jāsūta uz vēst-
niecību, lai pieteiktos pases apmek-
lējumam, pieejama: www.latvia-
usa.org<http://www.latvia-usa.org> 
(zem Konsulārās informācijas).

Jautājumu gadījumā lūdzam sa -
zināties ar vēstniecības Konsulāro 
nodaļu pa tālruni (202)328-2881 
vai (202) 328-2840 vai izmantojot 
e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv< 
mailto:consulate.usa@mfa.gov.lv>
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JURIS ĶENIŅŠ
Dziesmu svētku rīcības komitejas

Mūzikas nozares vadītājs

Kristus katedrāle, kur notiks garīgās mūzikas koncerts

No kreisās: Ilana Rovner, Maruta Bergmane, Vaira Vīķe-Freiberga, Roberts Blumbergs

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Lieldienu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 11. aprīlim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

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

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Jau kopš Pirmajiem Vispārī-
gajiem dziesmu svētkiem Rīgā 
garīgās mūzikas koncerts ir bijis 
nepieciešama svētku sastāvdaļa. 
Pirmo svētku garīgais koncerts 
notika 1873. gada 27. jūnijā 
Māras baznīcā, “kuŗā līdz tam 
tikai retais latvietis bija spēris 
kāju. Bet tagad šai nepieejamā 
vietā sanāca tūkstošiem, it kā 
iedami cīņā par jaunu, saulai-
nāku nākotni.” (Valentīns Bērz-
kalns, 1914-1975). Latviešu ga -
rīgās mū  zikas skaņdarbi ska-
nēja reti, ērģelnieki un koŗi 
atskaņoja tikai sveštautiešu 
(Bacha, Bēt hovena, Glika, Men-
 delsona un citu) skaņdarbus, 
latviešu kompozicijas (Jurjānu 
Andrejs) pa  rādījās tikai III 
svētkos 1895. gadā.

XIV Latviešu dziesmu svētku 
Kanadā garīgā programma 
piemin šo vēsturi, iekļaujot mū -
ziku no svētku pamatlicējiem 
(Jurjānu Andreja Mūsu Tēvs) 
un no neatkarīgās Latvijas 
(Jāzepa Vītola Jēzus pie akas). 
Padomju okupācijas ga  dos ga -
rīgā mūzika Latvijā klu sēja, 
uzdevums to uzturēt palika uz 
trimdas autoru pleciem. Tie 
atsaucās ar lielu klāstu varenas 
mūzikas, šiem skaņdarbiem 
vienmēr bija nozīmīga vieta 
svētkos: Viktors Baštiks, Tāli-
valdis Ķe  niņš, Arvīds Purvs... 
Godinām arī ilggadējo Toronto 
mūzikas darbinieku Jāni Barušu 
(1921-1984). Bet Latvijā beidza-
mos divdesmit gados garīgā 

Dziesmu svētkos Hamiltonā
skanēs garīgā mūzika

mūzika ir uzplaukusi no jauna, 
Latvijas izcilāki komponisti to 
rada ar iedvesmu un drosmi. 
Svētku garīgā koncertā dzir-
dēsim Richarda Dubras, Ērika 
Ešenvalda, Raimonda Ti guļa 
un Pēteŗa Vaska skaņ darbus. 

Pieminam komponistu, kas 
labi pazīstams abos jūras kras-
tos, – nelaiķi Imantu Meža-
raupu. Viņš dzimis Filadelfijā, 
bet savā laikā bijis Talsu ev. lut. 
draudzes koŗa Amenda diri-
ģents. Tas bija pirmais koris, 
kas pieteicās šiem svētkiem. 
Garī gais kopkoris arī pārstāv 
gan tēvzemi, gan diasporu, 
Amendai piebiedrosies Sonore 
no Rīgas, kā arī Ziemeļamerikas 
latviešu garīgie koŗi.

Virsdiriģenti arī ieradīsies no 
tālienes, Kanadas saimniecei, 
Toronto Sv. Jāņa draudzes An -
sambļa diriģentei Brigitai Alkai 
pievienosies Gunta Plost niece, 
Filadelfijas koncertkoŗa māk-
slinieciskā vadītāja, Amendas 
diriģents Raimonds Felšs un 
Sonores diriģents (arī Latvijas 
Nacionālās Operas galvenais 
diriģents) Mārtiņš Ozoliņš. 
Viņam līdzi atbrauks un solo 
partijas dziedās Latvijas operas 
zvaigznes – soprāns Inga Šļu-
bovska un tenors Raimonds 
Bramanis. Kādreizējā  hamilto-
niete Karmene Lūse arī dziedās 
solo, ērģeļu pavadījumu spēlēs 
mūsu Toronto zvaigznes Anita 
Gaide un Dāvids Šmits.

Koncertā būs pārstāvēti trīs 

paaudžu Ķeniņi: Tālivalža Ķe -
niņa Pastorale no Kanadas ra  dio-
fona pasūtinātās Luterāņa ko -
rāļu partitas (šai daļā meditācija 
par korāli Skaistais Jēzu, korāļa 
meldija, silēziešu tautasdziesma) 
svētku kamerorķestŗa atskaņo-
jumā, mūzicēs arī Tālivalža dēls 
Juris ar moteti Es miera Dievu 
redzēju, kam komponista tēva 

Atsaucoties uz Čikāgas tiesne-
ses Ilanas Rovner un viņas dzī  ves -
biedra Dr. Paul Freedman uzai ci-
nājumu, LR Goda konsuls Ilinojā 
Roberts Blumbergsun Čikāgas lat -
viešu sa  biedrības pārstāve Maruta 
Berg mane piedalījās vakariņās 
res torānā Bistro 157 Valparaiso, 
In  diana par godu bijušās Latvijas 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes 

Ata Ķeniņa vārdi.
Mūzikologs Bērzkalns secina, 

ka jau Pirmajos dziesmu svētkos 
garīgā koncertā Rīgā bijusi 
korāļu dziedāšana (Dievs Kungs 
ir mūsu stiprā pils), šī tradicija 
turpināsies arī Hamiltonā ar 
divām draudzes dziesmām, kam  
klausītāji piebiedrosies koncer-
ta noslēgumā Arvīda Purva 

Vakariņas ar prezidenti

Psalmu kantātē, visiem dziedot 
korāli Teici to Kungu. Purva vis-
vairāk atskaņotais skaņdarbs ir 
skanējis Kanadā, ASV un Aus-
trālijā, kamerkoris Ave Sol to 
dziedāja Latvijas XXII Dziesmu 
svētkos, kad vēsturiski iedibi-
nātais garīgo koncertu cikls 
norisinājās  Māras baznīcā.

Freibergas vizītei. „Tas bija neaiz-
mirstams vakars kopā ar izcilo 
Latvijas prezidenti un viņas vīru 
Imantu Freibergu. Vairāku stundu 
gaŗumā mēs pārrunājām situāciju 
Ukrainā, kā arī prezidentes aktī-
vitātes, vadot Madrides klubu. 
Prezidente mums stāstīja par 
bēgļu gaitām caur Vāciju uz 
Maroku, kā arī par korrupcijas 

problēmām tiesu sistēmā Latvijā. 
Es biju priecīgs nodot ielūgumu 
no Gaŗezera padomes uz lielo – 
50 gadu jubileju 2015. gada jūlija 
sākumā. Cerams, ka Freibergas 
kundze varēs piedalīties,” stāsta 
R. Blumbergs.

Prezidente viesojās Indianā, lai 
vadītu semināru Valparaiso un  i-
versitātē.                            (Red.)
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Māsas Laila un Lalita Saliņas, kas laureāti godinās ar mūzikas 
priekšnesumiem

Lalita Muižniece

ELEONORA
ŠTURMA

VIKTORS
HAUSMANIS

Ieskatot valodas nozīmīgumu 
ikvienas tautas pastāvēšanā, dzej-
nieka un žurnālista Ērika Rais-
tera piemiņas fonda (ERPF) 
valde šī fonda 44. pastāvēšanas 
gadā ar gandarījumu ziņo, ka šī 
gada balvas saņēmēja ir valod-
niece, laviešu valodas spodri nā-
tāja un pētniece, lingvistikas 
doktore dzejniece Lalita Muiž-
niece. Viņa ir daudzu latviešu 
valodas izpētei veltītu publikā-
ciju (angļu un latviešu valodā) 
autore, kā arī ilgus gadus bijusi 
universitātes mācībspēks valod-
niecības nozarē baltu un latviešu 
valodās. Atsevišķi pieminams 
viņas pedagoģes darbs Rietum-
mičigenas universitātē Kala ma zū 
Mičigenā, īpaši izveidotā lat viešu 
valodas mācības program mā no 
1970. līdz 1980. gadam. Tajā 
laikā uz latviešu valodas studi jām 
tur pulcējās latviešu jaunieši arī 
no citām Amerikas universi tā-
tēm. Šajās latviešu valodas stu-
dijās iegūtās zināšanas, manu-
prāt, lielā mērā ir veicinājušas 
latvietības apziņas nostiprinā-
šanos daudzos mūsu „jaunās 
maiņas” latviešos, no kuŗu vidus 
nāk patlabanējie mūsu organi-
zāciju vadītāji un darba darītāji.

Uzdrīkstēšos pievienot arī se -
cinā jumu – ja mūsu organizāciju 
darbinieku un darbības saziņas 
valoda vēl arvien ir iz  glī totas 
latviešu valodas līmenī, tad tam 
ir tieša vai netieša sa  saiste ar Dr. 
Lalitas Muižnieces veikumiem 
un viņas panāku miem peda-
goģes darbā. Pieņe mot uzaicinā-
jumus lasīt lekcijas arī Latvijas 
augstskolās, viņa ir varējusi pie-
vienot arī savu artavu kopīgajam 
un mums visiem tik nozīmīgajam 
latviešu valodas izpētes un ba -
gātinājuma pūram.

Laureātes godināšana un bal-
vas pasniegšana notiks gads kār-
tējā ERPF pavasaŗa sarīkojumā 
ar koncertu svētdien, 13. aprīlī 
plkst. 14.00 Priedainē, Ņudžer-
sijā. Fonda valde (ar darbības 

Dr. Lalita Muižniece – Ērika Raistera 
piemiņas fonda 2014. gada laureāte

Brīnumi notiek!

bazi Ņujorkā) šos sarīkojumus 
jau vairākus gadus pēc kārtas 
rīko Ņujorkas apkaimes tautiešu 
un ņudžersiešu iemīļotajā lat-
viešu kultūras un sabiedriskajā 
centrā. Priedaines saimnieki – 
Ņudžersijas latviešu biedrība 
priekšnieka Jāņa Studenta ros-
mī gajā vadībā ir iedzīvinājuši 
gaisotni, kuŗā jūtams, ka ikviens 
latvietības uzturēšanai veltīts 
sarīkojums ir patiesi gaidīts. 
Ērika Raistera piemiņas fonda 
darbība arī ir veltīta latvietības 
saglabāšanai svešatnē.

Savlaik latviešu sabiedrībā dar-
bīgā žurnālista, laikraksta Laiks 
kādreizējā līdzredaktora dzej-
nieka Ērika Raistera (1905-1967) 
piemiņas fonda balvas mērķis ir 
izraudzītam izcilniekam (-cei) 
apliecināt sabiedrības atzinību 
par nozīmīgu devumu latviešu 
kultūras un latvietības jomā, it 
sevišķi jomos, kuŗos Raisters 
pats bija darbojies – publicistikā 
un literātūrā. Šī gada balvas 
saņēmēja Dr. Lalita Muižniece 
šo jomu apcirkņus pildījusi jo 
bagātīgi.

Lalita Muižniece – dzejnieces 
Rūtas Skujiņas un rakstnieka 
Jūlija Lāča meita, dzejnieces, 
gleznotājas, sabiedriskās darbi-
nieces Sarmas Muižnieces Lie-
piņas māte, publicisktes Māras 
Celles māsa, – dzimusi Latvijā, 
ar Otrā pasaules kaŗa bēgļu vilni 
nonākusi Vācijā, kur Fišbachas 
un Dillingenas nometnēs aizsā-
kušās viņas skolas gaitas Kārļa 
Skalbes pamatskolā un 1. vidus-
skolas klasē ar turpinājumu 
amerikāņu skolās pēc ģimenes 
pārcelšanās uz Savienotām Val-
stīm 1950. gadā. Pirmie akade-
miskie gradi iegūti Rietum mi-
čigenas universitātē Kalamazū, 
Mičigenā, bet doktores grads 
(PhD) lingvistikā iegūts Miči-
genas universitātē Anarborā, 
Mičigenā 1981. gadā. Viņa pre-
cējusies ar plaši pazīstamo, ne  no-
 gurdināmo sabiedriskā darba 

darītāju, mūžībā aizsaukto Dr. 
Valdi Muižnieku, un ģimenē 
izaudzināti dēls un meita.

Laureāte jau kopš 1959. gada 
iesaistījusies latviešu valodas 
mācīšanā pamatskolniekiem 
Ka    lamazū  latviešu lokā, bet, jau 
strādājot akadēmisku darbu 
Rietummičigenas universitātē, 
savu sirdi un dvēseli izliek jau 
pieminētajā latviešu studiju 
programmā, kuŗas idejisko un 
praktisko izkārtojumu īsteno-
šanā lieli nopelni arī dzīves-
bied ram Dr. Valdim Muiž-
niekam. 

1993. gadā Lalita Muižniece ir 
vieslektore Latvijas Universi-
tātē, mācot kursus „Latviešu 
tau  tas dziesmu valoda” un 
„Trimdas latviešu literātūra”; no 
1995. līdz 1998. gadam vieslek-
tore Latvijas Kultūras akadē-
mijā, bet no 1999. līdz 2004. 
gadam Latvijas Universitātes 
maģistrantūras un doktorantu 
programmā vada kursu „Trim-
das latviešu dzeja”. Lalitai 
Muižniecei publicēti divi dze jo-
ļu krājumi „Žuburu rota”,1970, 
„Rikšiem ziloni es palaidu”,1975, 
un prozas grāmata „Pēdas”, 
1975, kā arī bērniem veltīta 
alfabētgrāmata ar Silvijas Štei-
neres illustrācijām „Cūka cil po” 
(izdota vairākkārtīgi). Ling vis-
tikas novadā ļoti noderīga ir 
rokasgrāmata latviešu valodas 
lietošanā „Turi pa rokai, iemet 
aci” (līdzautores R. Sināte un S. 
Kronīte-Sīpola) un citas pub li-
kācijas latviešu un angļu valodā. 
Pilnīgāku laureātes darba 
izvērtējumu dzirdēsim godinā-
šanas sarīkojumā dzejnieces 
Baibas Bičoles stāstījumā. Sarī-
kojumā piedalīsies arī dzejnie-
ces meita Sarma Muižniece 
Liepiņa un māsa Māra Celle. 
Koncertdaļā mūzicēs vienmēr 
gaidītās māsas Laila un Lalita 
Saliņas. Uz redzēšanos 13. aprīlī 
Priedainē!

Šis pavasaris Latvijā ir pilns brī-
  numiem, un vispirms par to pa  rū-
 pējās pati daba: marts tikko tā īsti 
bija iesācies, kad no sniega vairs ne 
vēsts, bet dārzos krāšņi uzplauka 
sniegpulkstenīši. Tad pašā marta 
vidū laiks krasi pār mainījās. Zeme 
tika noklāta ar pa  matīgu sniega kār-
 tu – viss balts kā pa Ziem svēt kiem, 
un šī brī nu mainā laika maiņa 
strauji notika 15. martā, kad gai  šā 
dienas laikā aizsoļoju līdz Rīgas 
Latviešu biedrībai, kur izrādīja 
Andreja Jansona mūziklu „Sprī-
dītis”. Mā  jup dodoties, bija jā -
brien pa sniega kupenām, taču 
visu to ne  kur nēdams pārvarēju, 
jo Latviešu biedrībā biju redzējis 
brīnumu. Ierodoties tur savlaicīgi, 
biju pār steigts, ka zāle gandrīz 
pilna skatītājiem, bet tie vēl jo -
projām nāca un nāca – jauni un 
veci, mazi un lieli; vajadzēja pat 
slēgt vaļā balkona durvis, un drīz 
vien arī balkons piepildījās līdz 

pē dē  jai iespējai. 
Un otrs brīnums – zāles galā pie 

skatuves bija izvietojies kriet ni 
liels simfoniskais orķestris, taču 
pie nošu pultīm sēdēja pa  visam 
jauni zēni un meitenes. Cik viņu tur 
bija, nepateikšu, taču katrā ziņā 
tas bija vērienīgs un plašs orķes-
tris, ko veidoja Rīgas 6. vidussko-
las audzēkņi. Pēc kāda brīža pie 
diriģenta pults nostājās Andrejs Jan-
 sons, sākās uvertīra, un jau nie šu 
orķestris skanēja brīvi, nepie-
spiesti, saska ņoti. Patiesi nezināju, 
ka pie 6. vi  dusskolas darbojas tik 
plašs un saskanīgs simfoniskais or -
ķestris, tas sniedza milzīgu gan da-
rījumu, jo tik bieži jādzird vai jā -
lasa sa  traucošas ziņas, ka daudzi 
jau nieši atstājuši dzimteni, pārce-
ļoties uz dzīvi svešatnē. Izrādē 
varēja pārliecināties, cik plašs ir 
talantīgu jauniešu pulks Latvijā.

Šoreiz notika taisni otrādi – pie 
mums ieradās ciemiņš no ārze-

mēm – mūsu tautietis – talan tī-
gais, daudzveidīgais mūzikas dru-
vas kopējs Andrejs Jansons un 
neklātienē arī pieredzējušais ak  tie-
 ris, vairāku mūziklu libreta autors 
Vilnis Baumanis. Viņu pašu gan 
Rīgā neredzējām, bet Andreja 
Jansona un viņa kopdarbs Rīgā 
bija skatāms – pēc Annas Briga-
deres lugas „Sprī dī tis” veidotais 
mūzikls, kas pirm izrādi 1978. ga -
dā piedzīvojis Bos tonā. Augstas 
cieņas vērts ir ta  lan tīgā un neno-
gurdināmā An  dreja Jansona, kom-
ponista un diriģenta, darbīgums 
un uzņē mī ba – uzsākt sadarbību 
ar Rīgas 6. vidusskolu un ar jau nie-
 šiem iestudēt pēc Brigaderes lugas 
mo  tīviem veidoto mūziklu. Pro-
tams, šo iestudējumu veidoja vie-
tējās režisores, cik nopratu – sko lo-
 tājas, taču kopumā iznākusi jau-
ka, skanīga izrāde. Jāatceras, cik 
grūts bija skolotāju un jauniešu 
uzdevums: skolnieku izrādes 

esam bieži redzējuši, taču šoreiz 
jauniešiem nācās atveidot ne 
tikai reālas, bet arī fantastiskas 
būtnes – Milzi Lutausi un pašu 
Nelabo, un arī dziedāt mūziklā 
paredzētās ārijas un dziesmas. 
Nu, protams, nevar sagaidīt, ka 
pusaudžu balsis skanētu kā mā -
cītiem vokālistiem, un tomēr ar 
saviem dziedājumiem viņi labi 
tika galā. Pats galvenais – jaunieši 
bija uztvēruši Brigaderes lugas 
„Sprīdītis” pamatdomu, ka nevar 
tāpat vien snauduļot vai rotaļāties, 
bet jānostājas pretim negātīva-
jiem spēkiem, nu kaut vai tādam 
Lutausim un Sīkstulim. Ir jādara 
labi darbi, jāaizstāv vājākie; un 
Sprīdītis atgriežas mājās jau kā 
daudzpieredzējis puisis, kaut arī 
naudu un mantu nav sapelnījis. 
Arī šī doma izrādē bija izcelta, jo 
pats galvenais ir darīt labus dar-
bus, neprasot, kas man par to 
būs. Līdz ar to Annas Brigaderes 

lugas „Sprīdītis” pamatidejas un 
pamatdomas izrādē labi izska-
nēja; un tajā pašā laikā tai bija 
gluži citāda versija – visam cauri 
audās mūzika un dziedājumi. Un 
var tikai apbrīnot, cik nopietni 
un vērīgi zēni un meitenes sekoja 
diriģenta Andreja Jansona rokas 
mājieniem. 

Protams, visu tēlotāju skanē-
jums nebija vienādi izteiksmīgs, 
bet nācās ņemt vērā, ka vairāki 
no jauniešiem uz skatuves bija 
pirmo reizi, un pozitīvi jāvērtē 
viņu entuziasms. Īpaši gribas 
izcelt Sprīdīša lomas tēlotāju 
Deividu Lagzdiņu, kas bija no  -
teikts un izdarīgs, un nekādā 
ziņā nekāds ņaudētājs. Lielu lie-
lais paldies noteikti jāsaka An -
drejam Jansonam – par entu-
ziasmu, pašaizliedzību un māk-
sliniecisko aizrautību, par to, ka 
mūzikls „Sprīdītis” Rīgā varēja 
tik jauki izskanēt.
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NO VIENAS PUSES TĀ…
Nikolajs Bulmanis (1929 – 2014)

„Skaista mana brāļa sēta...”
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes Toronto

lauku īpašuma Saulaine līdzekļu vākšanas sarīkojums

Nikolajs Bulmanis

RAIMONDS
STAPRĀNS

Viņš piederēja pie tās, ko septiņ-
desmitajos gados sauca par trim-
das vidējo paaudzi. Šī paaudze 
bija dzimusi Latvijā un izbrauku-
si uz Ameriku, būdami jaunieši 
vai bērni. Kontrastā – viņu vecāki 
jeb trimdas “vecā paaudze” bija 
iesviesta svešumā savas dzīves 
la  bākajos gados un lielākoties ar 
kā akmenī iekaltu polītisko skatī-
jumu un pasaules uztveri. Spiesti 
savas dzīves zenītā pamest grūtā 
darbā sapelnīto iedzīvi, tie vi   su mā 
ieņēma bezkompromisa poziciju 
pret pārmaiņām Latvijā un tur 
palikušajiem tautiešiem. Naidu pret 
dzimtenē palikušajiem vēl pavai-
roja arī tas, ka daudzi no viņiem, 
šeit atbraukuši, nevarēja turpināt 
strādāt savās profesijās un bija 
spiesti sākt pelnīt savu iztiku vien-
 kāršos, zemas kategorijas darbos.

Vidējā paaudze turpretim iz  glī-
tību ieguva šejienes skolās, kas de -
va plašāku pasaules uztveri, ne -
pie sārņotu ar Vadoņa garīgo un 
polītiski ideoloģisko mantojumu. 
Tā kā viņi nebija Latvijā līdz piln-
briedumam izauguši, viņi arī ne -
nēsāja sevī mītu par pazaudētās 
tēvzemes “labajiem gadiem”, kur 
visa kā bija pārpilnam un vienotā 
tauta bija varējusi dzīvot harmo-
niskā miera atmosfērā. Šinī ziņā 
nelaiķis Nikolajas Bulmanis bija 
viens no liberālākajiem savas vi -
dējās paaudzes pārstāvjiem.

Iesākumā Bulmaņa gaitas Ka -
nadā ne ar ko sevišķu neizcēlās un 
bija līdzīgas ar viņa savas paaudzes 
iebraukušajiem. Lai nopelnītu iz -
tiku, viņš ieguva bakalaura gradu 
Kvīnsas universitātē, tad maģistra 
gradu Toronto universitātē, un pēc 
tam trīsdesmit gadus nostrādāja 
par profesoru Raiersona univer-
sitātē. Lielai šīs paaudzes daļai ar 
to arī būtu pieticis. Tie iepirka 
īpašumus un vairojās turībā. Bet 
Bulmani urdīja vēl kas cits: blakus 
savai izvēlētajai profesijai viņš 
sāka studēt mākslas vēsturi To -
ronto mākslas kolledžā. Un ka  mēr 
citi sapirkās mājas, viņš sāka pirkt 
mākslas darbus. Un vienlaikus arī 

par to rakstīt. Viņa literārais de -
vums tagad apkopots izdev nie-
cības “Mansards” izdotajā vairāk 
nekā 500 lappušu biezajā sējumā 
ar virsrakstu “No vienas puses 
tā…” Bet tās nav tikai rutīnas 
kritikas – tās ir refleksijas par 
mākslu trimdā, Latvijā un pa -
saulē. Izlasījis šo grāmatu, lasītājs 
redzēs, ka tur ir kaut kas vairāk. 
Bulmanis raksta īsas, brīžiem 
romantiskas esejas gan galveno-
kārt par mākslu, bet ne vienmēr. 
Gandrīz visus Bulmaņa rakstus 
kā arī sarunas caurstrāvo viegla 
ironija. Piemērs: Atmodas laika 
sākumā Bulmani iztaujā kāds 
Latvijas intelektuālis: “Esmu pār-
steigts, ka runājat tik labi latvis-
ki.” Bulmanis (saklausījis pārā-
kuma pieskaņu jautātāja balsī): 
“Nu jūsu latviešu valodai arī nav 
nekādas vainas.” Klusums.

Tāpat astoņdesmitajos gados, 
vērojot Latvijas Mākslas akadē-
mijas studentu izstādi, viņš raksta: 
“Izstādīto gleznu klāsts dis cipli-
nēti rātns un tradicionāli gaŗlai-
cīgs – klusās dabas, sadzīves žanrs, 
interjēri, foksterjēri. Kaspars Za -
riņš analizē izstādīto visai šaurā 
narratīvas tradicijas garā.” Un 
cituviet, kad gleznotājs Mauriņš 
viņam cenšas iestāstīt par ab -
strak tās glezniecības neietilpību, 
lai ziedotu tai visu mūžu: “Un vai 
nevarētu būt, ka apkārtējās vides 
pretestība beigās noliec pat stip-
rākos zarus?” Un jau otrās neat-
karības laikā, apmeklējot Arsenāla 
kārtējo Rudens izstādi un ap  stā-
joties pie visiem zināma, vietējā 
sabiedrībā prominenta māksli-
nieka darba, atkal ieskanas bul-
maniskā ironija: „Tāda jauka 
glez nieciska flirtēšana primitī-
visma robežzonā.”

Bet tikpat nesaudzīgs viņš ir 
pret daudziem trimdas mākslas 
ražojumiem un izstādēm, kuŗās 
dominē Rīgas Daugavmalas pa -
norāmas, birzis, klētis un pirtiņas. 
Un par gleznotāja Oskara Skušķa 
izstādi: “Toronto publikā lielāku 
atsaucību guva “smukākie”, bet 

māk  slinieciski mazāk raksturīgie 
darbi, norādot, ka neesam vēl 
gluži izslimojuši 19. gs. krievu 
akadēmisma aizvējā izaugušo 
“bildīšu kulta.” Viņā nožēlu iz -
sauc bēdīgi slavenās Dziesmu 
svētku izstādes, kuŗas viņš sauc 
par pelnrušķītēm. “Tur tādas kā 
melnas līķauta drēbes krokoju-
mu fonā bija izkārti 22 Čikāgas 
Mākslas institūta bijušo audzēk -
ņu darinājumi. Iekārtojums šķita 
paviršs, kopiespaids drūmi no -
spiedošs. Izliktie mākslas darbi 
ne visai augstā līmenī.” 

Bet, kontrastā, runājot par dzim-
tenes ainavu, viņā šad tad ieska-
nas gluži romantiska stīga: “Saule, 
apjauzdama Vasaras saulgriežu 
tuvumu, vēl vēlu, vēlu ļāva ezera 
spulgmē mainīties retu mākoņu 
tautiskiem rakstiem. Un tad atli-
doja divi balti gulbji. Varbūt brī -
nums… Pēdējā īsā nakts Rīgā – 
nakts, kad atlidoja gulbji.” Un 18. 
novembrī Rīga Bulmanim šķiet 
stalta, skaista un svinīga. Vēr-
manes dārzā viņš nopērk trīs 
rozes un iekļauj tās lielajā puķu 
klāstā Brīvības pieminekļa pakājē.

Bet līdztekus mākslai un dabai 
Bulmani saistīja arī pašu māk-
slinieku latviskuma problēma: 
“Kad 1980. gadā pirmo reizi Ka -
lifornijā uzmeklēju Viju Celmiņu, 
runājāmies latviski, bet nupat 
Soho – angliski ar tikai atsevišķu 
latviešu vārdu iestarpinājumiem. 
Jāatzīstas, ka neatstāj sajūta, ka 
Celmiņa šajos gados krietni ame-
rikanizējusies, (..) Arī ar Imantu 
Tilleru runājām tikai angliski. 
Latviešu runātais vārds viņam 
esot izslīdējis, bet savu latvisko 
izcelsmi apzinoties tagad daudz 
dziļāk nekā tad, kad ar latviešiem 
bijis jāsatiekas visai bieži. Un tad 
ir jautājums: kā gan mērījams 
kāda cilvēka latviskums?

Sirmais profesors Jānis Siliņš 
pirms kādiem gadiem sacīja, ka 
Strautmanis nav nekāds latviešu 
mākslinieks, jo neabonē laikrak-
stu Laiks. Man šķiet, ka Straut-
maņa latviskuma izjūta ir iegu-

vusi stiprākas kontūras un kon-
krētākus apveidus pēc viesošanās 
Rīgā 1981.gadā. Varbūt loģisks 
secinājums, ka ciemos uz Rīgu 
aši vien jāsūta arī Celmiņa un 
Tillers? Katrā gadījumā, šie ir 
latviešu mākslā nozīmīgi vārdi, 
ko mūsu mazā tauta nevar at -
ļauties pazaudēt!”

Augstāk minētie ir tikai pāris 
piemēri no daudziem, kas norāda 
par nelaiķa Nikolaja Bulmaņa 
rakstu plašo diapazonu.

Viņa grāmatā pēdējā eseja 
rakstīta 2007. gada augustā par 
godu māksliniekam Laimonim 
Eglītim. Savā veidā tā ir nekro-

ca rakstīt. Atkārtoti skubināts 
turpināt, viņš atgaiņājas ar vār-
diem: “Kam tas viss vairs vaja-
dzīgs!” Vai vecuma depresija, kas 
viņa dzīves pēdējos gados izvēr-
tās par Alcheimeru – nežēlīgu, 
neārstējamu slimību, kas netau-
pa nevienu, pašus gaišākos garus 
ieskaitot?

Augšējo rakstot saņēmu e-pas-
tu no Nikolaja dēla Harolda:

“Pirmdien, 3. martā, mans tēvs 
Nikolajs Bulmanis aizgāja mū -
žībā. Mana māte kopā ar Vītolu 
fondu ir nodibinājuši stipendiju 
tiem, kuŗi studē Latvijas Mākslas 
akadēmijā.

logs, kas satur pāris biografiskas 
drumstalas par paša bērnību un 
saskari ar Viņsaulē aizgājušo 
vienaudzi. Par Eglīša mākslu 
tikai pāris rindas. Vai esejas auto-
ra baigās nākotnes nojautas? 

Pēc nesaprašanās ar pašreizējo 
žurnāla Jaunā Gaita redaktoru, 
kur par mākslas nodaļas redak-
toru Bulmanis sabijis piecpad-
smit gadus, viņš pēkšņi pārtrau -

Mēs aicinām visus, kuŗi vēlētos 
izteikt līdzjutību, nesūtīt puķes, 
bet ziedot Vītolu fondam Ni -
kolaja vārdā. Ņemot vērā mana 
tēva sirdsdegsmi par Latviju, par 
mākslu un it sevišķi par latviešu 
mākslu, domāju, ka šis solis būtu 
ļoti piemērots mana tēva pie miņai.”

Bet man un vēl vienam otram 
viņš paliks atmiņā kā esejists ar 
dažkārt labestīgu ironiju...

Latvietis ir vienmēr turējis sa  vas 
mājas kā svētu vietu, kā pasaules 
centru. Latvietis no tās iziet un 
atgriežas. Tā ir vieta, kur vienmēr 
kāds gaida mājās – vai bērnu no 
skolas, laulāto pāri no kāzām, vai 
izvadītājus no kapiem, kur aiz-
gājējs tika guldīts smilšu kalniņā. 
Visa mūsu personīgā esamība un 
drošība ir balstīta uz to, ka mājās 
var allaž meklēt patvērumu. Mā -
jas ir gādīga tēva, mātes un citu 
radu celtas. Tie ir ļaudis, kas viens 
par otru rūpējas vairāk nekā 
katrs pats par sevi. Kuŗā latviešu 
mājā nav katram sava vieta pie 
galda, sava iemīļota tējas krūzīte 
un šķīvis, iecienītas, daudz pār-
lasītas grāmatas plauktā pie ka -
mīna, sena bībele, kur ar roku ir 
rūpīgi ierakstīti ģimenes locekļu 
vissvarīgākie dati? Mājas ir fizis-
ka vieta, bet ar dziļi emocionālām 

saknēm.
Pēc Otrā pasaules kaŗa šīs sak-

nes tika pārrautas un latvietis tika 
padzīts no savas mājas – no savas 
lauku sētas un pašas dzimtenes 
Latvijas. Latvietim tika izjaukts 
iekšējais līdzsvars, un tas bija jā -
meklē no jauna – svešās malās. 
Tāpēc, ka bija tik stipra dziņa pēc 
kaut kā pazīstama un stabila, tauta 
ļoti drīz pēc ierašanās ārzemēs 
nodibināja draudzes, cēla sabied-
riskos namus un pirka lauku īpa-
šumus. Viens no tiem – mums dau -
dziem vismīļākā atpūtas vieta –  ir 
Sv. Jāņa draudzes Toronto Sau-
laine, ar saviem 252 akriem ze -
mes, brīvdabas baznīcu, kritušo 
kaŗavīru pieminekli, sabiedrisko 
namu, Saulšķūni, bērnu izgul di-
nāšanas ēkām, tramplīnu, spēļlau-
kumu, moteli, skaisto upmalu un 
pazīstamo grāmatu klētiņu. No 

1952. gada Saulaine, kā arī citas 
nometnes, izveidojās par iecie nī tu 
pulcēšanās vietu visām latviešu pa -
 audzēm. Un Saulaine tāda ir bi -
jusi gandrīz 65 gadus. Tā kā tau -

tasdziesmā dziedam „Skaista mana 
brāļa sēta”, Saulaines sēta nav ti -
kai tīkama skatam un jauki sa -
kopta, bet ir tuva sirdij un dod 
drošu atbalsta punktu.

Lai turpinātu lolot šo mājīgo 
Saulaini, nepārspējamie rūķi 
Elvigas Sebres vadībā atkal rīko 
līdzekļu vākšanas pusdienas – 
svētdien, 6. aprīlī, 12:30 pm, pēc 
dievkalpojuma, Sv. Jāņa draudzes 
sabiedriskajās telpās, 200 Bal mo-
ral Ave. Par garšīgu  maltīti gādās 
šefpavārs Ēriks Začs, būs Birutas 
Dirses dzejas lasījums, interesantu 
mantu laimīgā loze, kopdzie dā-
šana ar pavadītāju, rotaļas visām 
paaudzēm, īsa video filma un 
jauka kompanija.

Pievelciet krēslu arī jūs pazīs-
tamā vietā pie galda Saulaines 
„mājās”! Ieejas maksa: pieaugu-
šiem $25, studentiem $15, bēr-
niem līdz 12 g.v.: $10; ģimenēm ar 
2 pieaugušiem un līdz 3 bērniem 
zem 12 g. v.: $60. Pieteikšanās 
draudzes kancelejā pie Janas 
Kopmanes: 416-921-3327.

KRISTĪNE STIVRIŅA, Saulienes atbalstītāja
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ARTŪRS
SPIEDZIŅŠ

JAUNUMI NO TĒVZEMES MINISTRIJĀM

Pagājušā gada Dziesmu svētki 
atkal spilgti atgādināja, cik liela 
un nopietna problēma ir vīru 
augsto balsu trūkums mūsu 
koŗos. Visvairāk tas attiecas uz 
pirmajiem tenoriem, un to 
visspilgtāk izjūt vīru koŗos. 
Basi un baritoni stāv uz katra 
stūra, bet tenoru nav. Ciešā 
sadarbībā ar Latvijas Koŗdi-
riģentu savienību un Latvijas 
Veselības ministriju mēs snie-
dzam rūpīgi izstrādātu atrisi-
nājumu šai problēmai, cerībā, 
ka to varēs manāmi un ap -
mierinoši atrisināta, līdz nāka-
majiem Dziesmu svētkiem.

Aicinām Latvijas vī -
riem ie  griezties norā dī-
tās slimnīcās, lai veiktu 
speciālu operāciju, kas 
pārvērš zemu vīrieša bal-
 si par augstu. Bija laiki, 
ka operāciju veica salī-
dzi noši bieži un da  žā-
diem nolūkiem, bet laika 
gaitā tā pazuda no po -
pulārās medicīnas pro-
cedūru sarakstiem. Tagad 
mēs to atkal ceļam gaisā!

Operācija, kuŗas medicīnis-
kais nosaukums ir Vokalus 
tembralus manipulus, ir neat-
griežama modifikācija, kuŗa 
ilgst vienu stundu un prasa 
apmēram nedēļu, lai pilnībā 
atkoptos. Pēc tam vīrietis var 
droši stāties pirmo tenoru 
rindās un bezrūpīgi trāpīt pa 
visaugstākajiem toņiem. Mēs 
esam pārliecināti – ja pietieka-

Tās Augstās Balsis!
Visiem latviešu koŗiem,

to diriģentiem un vīriem!

Žargons būs universitātes
gala eksāmenos

Īsi pirms redakcijas slēgšanas 
saņemta šāda jauna ziņa.

Mūsu līdzstrādnieks Ivars Ga -
liņš ir iesniedzis likumprojektu 
LR Saeimā, saskaņā ar kuŗu 
augstskolu beidzējiem prasīs 
nolikt eksāmenu žargonā. Pro -
jektu jau caurskatījusi LR izglī-
tības un zinātnes ministre Ina 
Druviete, lingvistikas doktore 
Lalita Muižniece un žurnāliste 
Elīna Zalāne. Eksāmens žargonā 
varētu aizstāt krievu valodas ek -
sāmenu. Par katedras vadītāju 
pieteicies pats likuma iesniedzējs, 
par pirmo gadu neprasot algu. 
Viņš redakcijai piesūtījis parau-
glekciju publicēšanai.

SASODĪTS AR VIENU ACI 
– IET KĀ PA ĶEŠU

Učenē bijām atmetušies kā 
vatē. Davoļna Krastiņ! Učīšanās 
un zubrīšanās varēja iet ieskri-
eties. Štukojām paraut fugu un 
paflederēt frišā luftē. 

Čomim matenes eksītis bija 
aizgājis pa burbuli. Bļem, bļem 
učuks bija nosaucis par stulbuma 
ģēniju. Esot kājminamā domā-
šana un putniņi bēniņos. Eksītī 
cobera vietā bija ielicis štoku. Ar 
savu vistas kāju bija uzdevumu 
burtnīcā iekleķerējis bedovai piš ku. 
Kāda ruņa, ne bū, ne bē, ko teikt.

Man latenē bija fimberi, fim-
beri ar mišku un čoroki ar kruķi. 
Skolmeistariene bija anštendīga 
dāmiņa, cakīga kā bonbonga.

Uz bui-dui gribēju savai vēs tu-
res učenei piešlīherēties bez zie-
pēm un visu noklāt kā palagu. 
Bet šamā man iezāģēja ar div-
rindu fuksīti. Klases darbā ielika 
trīs ar šinu. Viņa bija vecas segas 

lāpītāja, kumeļkodēja ar uzrautu 
degunu. Piesēja bumbu par špi-
košanu. Tas man bija kā ar bomi 
pa pieri. Jutos kā ierāvis kreklu, 
bet nebija ko bimbāt, gan jau 
fāters atčohņīs. Bet fāters nebija 

krietnu štukatūru smiņķa. Plāna 
blūzīte bez tes meņ sargiem. Smai-
dīja kā sivēns sau lītē, gatava uz ami-
zieri. Nogrun tēja mums atmest 
astes pie letes. Nevarēja gaune rē-
ties, gribējām ieturēt šniti, bet bija 

nekāds džentelbeņķis. Je dritvai 
kociņ, bija gatavs lēkt no biksēm 
ārā. Ču, čut dabūju pa jecku. 
Nobēra šlagu – ja vēl tādi cunduri 
atkārtošoties, tad būs pa ādu tā, ka 
paliks tikai čupiņa un divas acis.

Tādu kāpšanu uz varžacīm bija 
grūti ķerpīt. Tas man uzrāva asini, 
jo nebiju nekāds jampampiņš vai 
diega bikse. Hoķ bijanko! Nekla-
pēšu ar ausīm un izlikšos, ka tas 
man kā kaķim zem astes.

Kad to izklāstīju čomim, tas 
smejoties palika bez iekšām. 
Draugs kā caurais trauks. Par sevi 
viņam nebija ko ņirgt. Bija iepiņ-
ķerējies ar savu čomeni. Attiecī-
bas bija nogājušas no sliedēm. 
Da  būjis norīt krupi. Šamā nosau-
kusi par čammu un teikusi, ka ar 
diegiem nav aršana.Tikai gram-
stoties kā mironis gar svecēm. 
Lai ņemot fraciņu, šļūcot pa 
diegu un vairs nekantējoties klāt. 
Čalis nu bija kā izšauta riepa. 
Štokarellī laiki manam spēka mit -
riķim, kad viss gāja tip – top un 
uz ūsiņu, nu bija fučikāto. A re če, 
te nu bija seksbumba – Daugav-
malas meitene! Vakars uz ezera.

Funktierējām ar čimbuli aiz kra-
tīties uz Ķoisi džumpot, iemest 
kādu ņurku no Kaizervaldes 
tramp līniem. Vispirms derēja iesist 
pa bunkuru, kaut ko iepaikot.

Šajā moļenē nekāda traktiera 
nebija. Tikai tāda mēnesnīcas 
kniepe. Žurku caurums, virtšafte 
nolaista līdz kliņķim.

Uz līdzenas vietas nolēmām dra-
 gāt iekšā. Nebijām nekādi fein -
šmekeri. Kādu pļocku vai kiš miš 
ar rozīnēm varējām droši stumt 
ģīmī. Oficiante bija uzpu cējusies ar 

švaki ar čun guru. Nebija arī no 
kā aizpumpēt. Pa frei un uz krīta 
neko nedeva. Bija jāsastiķē un 
jāizdžonglē ar to pašu ģengu, kas 
bija pie dvēseles. Pasūtīju špuh-
teri, un čomis pāris dziļum-
bumbas. Savā meldijā saš tim mē-
jām ziņģes par direktoru Kori-
doru, Žani Plēvi un viņa ķēvi, par 
kapteini, kas uzbraucis uz grunts.

Par varas makti mēģināju savu 
čomi piebremzēt, lai nepiemā-
lējas, bet tas aiz kreņķiem bija 
par daudz uzņēmis uz krūti. 
Dabūja dīrāt āzi. Labi, ka laikā 
izrāva šņudauku. Bārmenis obers 
lūrēja ar kaulainu aci. Mērkaķa 
ātrumā bija jāņem vaga, pirms mūs 
izfurķī laukā. Jei bogu, mamma mia, 
ķit vai nazīt, tikām no šurum-bu-
  ruma ārā, bez pūkas izmešanas 

Kad aiz rensteles pie sētas tai-
sījāmies piesiet zirgus, bitīt ma -
tos, kā velns ar vējlukturi klāt bija 
dvorņiks. Vārījās kā trumulis, 
bauroja, ka tādus Jeruzālemes 
dedzinātājus tikai sist un mērcēt. 
Atbrēcām, lai beidz čivināt un 
tura savas žaunas. Nosaucām par 
lauvu ar bleķa asti un piesolījām 
kartupeļa medāli.

Šis draudēja saukt kruķus, lai 
mūs ietupina ķurķī. Mans džeks 
bija nedaudz atskurbis un vecim 
uzkliedza, lai lasās kokos, ja ne  grib 
norauties caurvēju. Šamais notruh-
ņījās, un, uzmaucis žļe beni, purpi-
nādams piesita pēdu un nosvīda 
aiz stūra. Blefs vien bija. Pie vienas 
vietas ar tādu ēzeļgalvu klārēties. 
Pulveris bija izšauts. Tuvojās jau 
arī feierabends. Diezgan klen de-
rēts. Laiks, iekš viena miera, pli-
vināties mā  jās. Šlus un basta!

Katedras vadītājs Ivars Galiņš (pa labi) apspriež jaunieveduma fineses ar savu padomdevēju un 
draugu advokātu Jāni Boli

mi daudz vīriešu atsauktos uz 
šo piedāvājumu, augsto balsu 
trūkums Latvijas koŗos būtu 
dzēsts! Īpašu sajūsmu ir iztei-
kuši vīru koŗu diriģenti, kuŗiem 
šis ir bijis sāpīgs jautājums jau 
gadiem ilgi. Pazīstamais Rīgas 
vīru koŗa Gaudeamus diriģents 
Ivars Cinkuss sajūsmā saka: 
„Nu tad beidzot! Ir neviltots 
prieks, ka šis jautājums būs 
atrisināts! Atliek tagad iet tikai 
uz priekšu un uz augšu!“

Lai sniegtu vilinājumu vīriem 
veikt šo operāciju, Latvijas val-
dība ir paredzējusi pēc operā-
cijas izmaksāt katram vīram 
speciālu 2000 eiro Uzupurē ša-
nās prēmiju, kā arī izsniegt bez-
termiņa pasi, ar kuŗu pa brīvu 
varēs braukt visos Latvijas pub-
liskajos transportos, tādējādi arī 
veicinot nokļūšanu uz mēģinā-
jumiem. Būs arī ierāmējams 
Pateicības raksts „Varoņu“ te -
no riem no Saeimas.

Zināms, ka pirmo tenoru trū  -
kumu izjūt arī trimdas koŗi, 
tātad, līdzīgi balsošanas iecirk-
ņiem, Latvijas valdība piedāvās 
arī operācijas iecirkņus lielā-
kajos trimdas latviešu centros.

Latviešu kori ir viens no 
mūsu tautas izcilākajām vērtī-
bām, un viss, ko darām, lai 
uzturētu un celtu šo vērtību, ir 
mūsu nopietnais pienākums!

Pirmās operācijas veiks Rīgas 
Stradiņa slimnīcā, sākot ar šī 
gada 1. aprīli. Kultūras minis-
trija cer uz lielu atsaucību. 
Latvju vīri – atsaucieties! Ir 
labi būt pirmajam tenoram! 
Jums vīru korī visbiežāk sanāk 
dziedāt meldiju!

Patiesā cieņā
ARTŪRS SPIEDZIŅŠ,
pašreizējais otrais bass,
bet drīzumā – pirmais 

varoņtenors.
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1. APRĪLĪ LASĀMĀ LAPA

ZIŅAS NO GAŖEZERA

Latvian Ink! „Kur latvietis izgrezno latvieti!“ // FOTO: Silvija 
Kļaviņa-Barshney

Nozīmīga investīcija 
Gaŗezeram

Ziloņa skelets, ko pagājušā 
gadā nejauši atrada Gaŗezerā, ir 
pārdots Ķīnas mūzejam par 2,3 
miljoniem dolaru. Mūzeja per-

sonāls šo reto atradumu jau 
janvārī aizveda uz Lingaming-
doch paleontoloģijas mūzeju, 
kur studēs šo reto Mammuthus 
Proboscideans, zilonim līdzīgu 
dzīvnieku, kuŗš ir dzīvojis ap -
mēram 4 500 gadu pagātnē.

Naudas reģistrēto čeku Gaŗ-
ezera valde ir noguldījusi ban-
kas investīcijas kontā, kas dod 
14,7 procentus. Valde plānos, 
kā šo naudas summu varēs 
iz lietot. Ja jums, cienījamie 
lasītāji, ir kāda ideja, kā la  bāk 
apsaimniekot šo summu, lū -
dzu rakstiet Gaŗezera valdei!

Valdes vārdā –
JĀNIS DABARS

Slavenais latviešu tetovējumu 
(tatoo) mākslinieks Auseklis 
Adatiņa pavasarī atvērs jaunu 
tetovējumu studiju Čikāgā. 
Auseklis nesen pārcēlās turp no 
Rīgas, kur viņš desmit gadus 
vadīja savu slaveno tetovējumu 
salonu „Rīgas tinte“. Atstājis to 
mācekļu rokās, Auseklis nolēma 
spert lielo soli pāri okeānam uz 
Čikāgu, pilsētu, kuŗa viņu jau 
no bērnības uzrunājusi.

Jaunais salons ar angļu valo-
das nosaukumu Latvian Ink 

Latviešu tinte
atradīsies Ciānas draudzes 
īpašumā, Daugavas Vanagu 
mītnē. Mītni lieto reti, un, 
maksājot īri, Jānis atbalstīs DV 
kopu. Auseklis skaidroja, ka 
obligāti grib būt jau uz vietas, 
kad izveidosies jaunais latviešu 
centrs Ciānas īpašumā. 

Latvian Ink būs atvērts no 
12:00 līdz 3:00 no rīta katru 
dienu, atskaitot lielos svētkus 
un laiku, kad DV kopai ir valdes 
sēdes. Auseklis savus pakalpo-
jumus piedāvā visiem, bet 
latviešiem ir 20% atlaide. Māk-
slinieks arī veic tā sauktos 
pīrsingus, kad izduŗ un izrotā 
jebkuras ķermeņa daļas. No 
Latvijas līdzi atvesti visi dur-
šanas rīki un plašs klāsts ar 
latviskām pīrsingu rotām. 
Auseklis lepni saka: „Ja gribat, 
lai saulīte vai auseklītis jums 
karājas no jebkuras vietas, 
varam tajā izdurt caurumu un 
iekārt rotu!“

Papildu jau esošajam teto vē-

jumu inventāram Auseklis ga -
tavo visu Čikāgas latviešu 
organizāciju simbolus, tā sau-
camos logo. To starpā būs: 

Krišjāņa Barona Latviešu skola, 
Ciānas un Pētera draudzes, Či -
kāgas Latviešu biedrība, Dau-
gavas Vanagi, skauti un gaidas, 

Ilinojas Latviešu pensionāru 
biedrība, Čikāgas Latviešu ra  -
dio raidījumi, pirmsskola „Sta -
riņš,” ČLOA, u.d.c. Auseklis 
skaidro, ka tikai ar kādas or -
ganizācijas tetovējumu tautietis 
var pa īstam visiem pierādīt, ka 
viņš ir šīs organizācijas mūža 
biedrs. 

Blakus tūkstošiem interna-
cionālu musturu Auseklis pie-
dāvā arī visus latviešu mustu-
rus, zīmes un rakstus. Ir iespē-
jams sarunāt kādu oriģinālu, 
unikālu tetovējumu, pēc katra 
vēlmēm. 

Šis varētu būt visintere san-
tākais, pats unikālākais latviešu 
uzņēmums, kāds jebkad Čikā  gā 
ir redzēts. Salona grandiozā 
atvēršana ir otrdien, 1. aprīlī. 
Būs atspirdzinājumi, baloni 
un lieli pārsteigumi! Novēlam 
māksliniekam izcilus panā-
kumus! 

AB,
Čikāgā

Mīļie tautieši! Ar neviltotu 
sajūsmu varam jums ziņot par 
vēl kādu jaunatklājumu Gaŗ-
ezerā! Neatņemama Gaŗezera 

Purvu bridējs
Gaŗezera padomes ziņojums

Grimsta kopā ar savu ģimeni 
pavadīja atvaļinājumu Gaŗezerā 
un dzīvoja Dzintaros. Spēlē-
damās Laimdota meta bumbu 

un maiga, gludāka, skaistāka 
nekā agrāk. Nākamā sagadīša-
nās – Laimdotas vīrs Edvīns 
strādā pazīstamā amerikāņu 

sastāvdaļa ir mūsu slavenais 
dūņezers jeb purvs. Ar saviem 
odiem, vardēm un ūdensrozēm 
purvs ir sveicis katru mūsu 
ierašanos Dzintaros. No šī brīža 
purvam ir svarīga un liela loma 
mūsu nākotnē. Varam ziņot, ka 
dubļi no mūsu purva ir īpaši. 
Tiem piemīt izcilas spējas 
mitrināt ādu, vienlaicīgi veici-
not asinsriti un jebkādu ādas 
traumu vai pušumu sadzīšanu. 
Kā notiek ar daudziem zināt-
niskiem atklājumiem, arī šis 
bija pilnīgi nejaušs. Izskaid-
rosim, kā tas viss atklājās. Pirms 
gada detroitiete Laimdota 

savam deviņus gadus vecajam 
dēlam un nejauši iemeta dārgo 
bumbu purvā. Laimdotai nācās 
iebrist purvā, lai to dabūtu. 
Meklēšana ieilga, un viņa pa -
vadīja vairāk nekā divas stun-
das, bradājot par dūņezeru. No 
tā izkāpusi, ar bumbu un tukšu 
alus pudeli rokās, Laimdota 
nespējusi noticēt, cik labi viņas 
dubļainās kājas un rokas ir 
jutušās. Laimdota dubļus uzreiz 
nenomazgāja, bet atstāja uz 
kājām un rokām vairākas stun-
das. Kad dubļi vēlāk bija no -
mazgāti, Laimdota bija mēma... 
Sajūta dievišķīga! Āda mīksta 

firmā Oil of Okay, kas ražo 
plašu klāstu ar augsta līmeņa 
ādas krēmiem. Laimdota likusi 
Edvīnam iebrist purvā un sākt 
pētīšanu. Edvīns dubļu paraugu 
ielika burkā un aizveda uz 
darbu, kur speciālisti atklāja, ka 
dubļiem piemīt īpašas un retas 
vērtības, kuŗas spēcīgi ietekmē 
ādu. Izrādās, ka, pateicoties 
simtiem tūkstošu gadu ģeolo-
ģiskas evolūcijas, dūņezerā ir 
palicis slānis ar minerāļiem un 
citām vielām bagātiem dubļiem. 
Mēs esam mantojuši lielu dabas 
dāvanu.

Tagad apsveram visas iespējas 

šos dubļus izmanot, purvu 
nesabojājot. Pirmkārt, purvā 
izveidosim taku, pa kuŗu va -
rēsim izstaigāt līkumu. Būs, kur 
pieturēties un būs arī soliņi, uz 
kuŗiem apsēsties. Iesvētīsim taku 
jau šopavasar, 1. aprīlī! Iepriekš 
jāpiesakās Gaŗezera birojā.

Varam ziņot arī, ka purva 
dubļu kūrei ir jau pieteikusies 
pirmā grupa – „Daiļās Dāmas“! 
Dāmas, kuŗām atkal šogad būs 
sanākšana Gaŗezerā, ir rezer vē-
jušas visām dalībniecēm vietu 

purvā. 
Esam noskaidrojuši, ka vardes 

nekaitēs bridējiem, jo tās neesot 
ne indīgas, ne agresīvas. 

Nākamajā gadā mēs svinēsim 
Gaŗezera 50. jubileju. Aicināsim 
visus svinību apmeklētājus ie -
brist purvā! Būs gan visiem 
jānopērk Iebrišanas zīme, bez 
kuŗas purvā nevarēs iet.

Labāk tēva dubļus bridu, ne 
tautieša laipu gāj‘!

AB,
Gaŗezerā
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Kā sacīt jāsaka jeb kā varētu 
izteikties, tas notika tanī laikā, 
kad Vācijas DP nometnēs sāka 
tvarstīt „dievputniņus” darbam 
Eiropas brīvprātīgo darbos Ka  -
raļ valstī. Sagūstītos „dievput   ni -
ņus” uzlādēja uz kuģa, atveda uz 
Karaļvalsti un iebāza tādās pašās 
bijušo kaŗavīru nometnēs kā Vā  -
cijā, tikai šoreiz tās skaitījās lauk-
saimnieku palīdzības piegāde.

Darbs pie budžiem jau nebija 
pārāk slikts – nevienam nevilka 
ādu par acīm un kaulus nelauza. 
Budži cits par citu  bija la   -
bāki vai sliktāki. Dažs pat 
pusdienas laikā iedeva sil -
tu padzērienu pie līdz  pa-
ņemtām sviestmaizēm. 
Arī lauku darbs daudziem 
bija pazīstams, tikai ne    lai-
me bija tā, ka par maz tā 
čaukstošā, knapi iznāca 
sa  maksāt par uzturu, ba -
raku izslaucīšanu un aiz -
vešanu ar automašīnu uz 
darbu. Pašam kabatā pa -
lika maz. Bet nelaida jau 
prom no laukiem, par ko 
bijām parakstījušies uz 
vie nu gadu, bet to paga   ri-
nāja uz trīs gadiem. Visu 
acis vērsās uz pilsētām, 
kur fabrikās tās naudas 
esot čupām, bet kā tur lai 
tiktu? Vienīgā iespēja bija 
ar poridžu, ar ko  mieloja 
rītos, nosmērēt koman-
danta logu, tad izrakstīja, 
ka lauku darbiem nepie -
mērots.

Vīriešu kārtas cilvēkiem 
nepiemērots un neparasts 
darbs bija grābstīšanās ar 
lupatu gar govju pupiem. 
Pupus gan nevajadzēja 
staipīt. Tiem uzmauca vir-
 sū tādus puptuŗus, un pie-
niņš tecēja kā no avota. 
Pēc tam kad tos lopiņus 
izlaida ārā, tad gan gaiss 
bija piesātināts ar  pārstrā-
dātās zaļbarības smaržu. 
Pārstrādātā viela bija jāiz-
stumj ārā un cementa grī-
da jāizmazgā ar ūdens 
šļauku. Tad laida ārā pie 
„sabiedrotām” – Landarmy 
meitenēm, kas kaplēja un 
ravēja cukurbiešu lauku. 
Viņas jau bija meitenes uz 
goda, un kā varētu teikt, – 
pat ēda  no rokas. Viņas 
nē    sāja kaut kādu armijas 
formai līdzīgu uniformu 
un kaŗa laikā bija aizstā-
jušas kaŗā iesauktos zēnus.

Kad atgriežos Lāčulejas 
nometnē, mani gandrīz ar 
varu grib aizdzīt uz citu, 
tālāku nometni par Lan  d-
armijas komandieri, jo 
man esot kaut cik tā angļu 
lingo. Ka tu velns par te -
kuli paliktu! Kā lai es lais-
tos tādā harema lauvu bedrē! Tur 
jau mani dzīvu apēstu un kau -
liņi vien paliktu! Es nu lokos kā 
smilga vējā, beigās iešaujas prātā 
iestāstīt, ka es esmu saistījies tajā 
siržu lauzēju deju kapellā un ka 
mums ir tā atslēga, ar ko atslēgt 
vēl daudzas sirdis. Tas apmierina 
vervētājus, un šie nogrābsta kādu 
citu nelaimīgo, un man Sodomas 
sods paiet gaŗām. Nelaimīgo aiz-
ved projām, un tas pazuda kā 
žīds pa Miķeļiem, ne čiku, ne 

TRIMDAS PROTOKOLS
Feļetons

grabu. Nezinu, kur viņa kauliņi 
tika aprakti vai sadedzināti.

Pēc kāda laika, kad „dievput-
niņi” jau pamazām atkopās no 
Vācijas plānās kostes, sāka prasī-
ties pēc sievišķiem, bet kur  tu 
tādas atradīsi? To balto gulbīšu 
jau bija par maz ievests – visiem 
„dievputniņiem” nesanāca. Nu, 
un viņas savu mazākumu prata 
izmantot un skatījās, kam lielāks 
naudas maks un kam ir māja, bet 
kā tu vari, ar pliku dibenu jājot   
uz eža,  tikt pie mājas? Mārciņas 

gulbīši”, uzpucējušās kā jau uz 
ballīti. Tā viena tā nekas. Tā otra 
nu pavisam nekas. Šis arī piepeld 
vienai pa pusei no sāniem un 
lūdz dejot. Šī nāk arī, bet, kā par 
nelaimi, viņam patrāpās vēlāk 
uzlūgt to pašu dāmu. Šī saka: 
„Nuja, uzdejot jau mēs varam, 
bet nedomā tikai ko vairāk. 
Mums ir daudz labākas iespējas.”

Tās labākās iespējas jau nevar 
apšaubīt, bet nelaime bija tikai 
tāda, ka kādas trīspadsmit  kun-
dzītes, kas iedarbojās sabiedrībā, 

veca paraža siena ievākšanas laikā 
dot dzeršanai tikai saideri, kas bija 
baigi stiprs, un, tā kā karstās dienās 
bija daudz jādzeŗ tikai saideris, 
tad, paduŗot uz dakšas lielāku 
klumpi siena, kājas locījās kā pā  -
tagas un tad vēl bija bail, lai ne -
sadurtu kaudzes taisītāju.

Citā fermā uz lauka man uzlādē 
ar sienu lielu vezumu un iedod 
rokās grožus, lai braucot fermas 
šķūnī. Piebraucis pie šķūņa, re  -
dzu, ka vezums gan ietu iekšā, 
bet es uz vezuma  būtu no   sists 

pagalam  no durvju aug-
šējās stenderes. Es sau  cu 
zirgiem : „trrr”, bet zirgi 
šādu lingo nesaprot, jo 
viņiem ir cits lingo un bija 
jāsauc „vau” un jāaptur 
zirgi pie galvām. Laimīga 
izglābšanās!

Jā, toreiz jau nedzīvotā 
jaunība putoja kā alus  
kauss pāri malām. Sest die-
nas vakaru vietējās ballī tes 
gan atsvaidzināja roman -
tiskās dēkas un piedzī  vo -
jumus, bet kuŗš tad gribēja 
zaudēt zaļo jaunību un stū-
rēt uz laulības ostu 20 gadu 
vecumā. Tautumeitas gan 
negribēja „palikt uz plauk-
ta”. Viena man atklāti pra -
sa, vai es nezinot kādu ve   -
cīti, kam sava māja. Es viņai 
teicu, ka zinu gan tādu ve  -
cīti, bet, vai viņš tevi laidīs 
zem sava jumta, tā ir cita 
lieta. Bet, ja nu kādam tiek 
uzmauktas sakas un pa  -
rak stīts līgums līdz debess-
braukšanas dienai, tas vēl 
nenozīmē, ka līgums netiks 
lauzts. Tā kāda kundzīte: 
„Vīriņ, kā tu sievai nodro-
šināsi nākotni? Noraksti 
mā  ju uz mana vārda!” Kad 
nu tas izdarīts, tad šī uzlej 
vīram karstu ūdeni, lai šis 
laižas lapās. Citā gadījumā 
kāds iecienīts mierīgas da  -
bas mūzikants nāk no dar-
ba mājās un atrod māju 
tukšu, pat logu aizkari pa  -
zuduši. Tautumeita aiz  lai-
dusies ar citu „štuceri”, kam 
biezāks naudas maks un 
plāna mēle. Tāpēc jau bija 
ļoti jāuzmanās, lai neie-
kristu tādu meiču slazdos.

Lai nu kā, bet Landarmi-
jas meičas Vistulejā bija sa  -
gudrojušas rīkot drau  dzī-
bas vakaru Vistulejas no  -
met nē ar dejošanu, bet, lai 
nebūtu jādejo pašām ar sa -
vām draudzenēm, viņas 
atsūtīja uz Lāčuleju savu 
izvadājamo vāģi, lai 30  
dan cotāju brauktu uz Vis-
tu  leju.

Ak, kāds  traki jauks va  -
kars! Zāle izpušķota ar an   g-
ļu tradicionālām spožu pa  -

pīru virtenēm un pie griestiem 
zāles vidū piekārts tāds krūms ar 
bal tām ogām, ko angļi sauc par 
mis  leto. To angļi pakaŗ pirms 
Ziem   svētkiem, un, kas tiek zem šī 
krū  ma, tam jābadās ar lūpām uz 
tu   vāk stāvošo. Šī paraža lat -
viešiem bija pavisam sveša, bet 
meičas to iemācīja. Ja dejojot kā -
dam gadī jās iekļūt zāles vidū, tad 
bija jā   bučojas. Bet kanaki jau arī 
negri  bēja palikt iepakaļ angļiem, 
un klasi par sevi parādīja mūžī-

gais siržu lauzējs ballītēs, iesaukts 
par Belamī. Viņš deju starpbrīdī 
ie    ve  da meiču zāles vidū, uzlika 
uz ceļa un tad ar virsnieka izrī  -
cībām parādīja klasi. Ja nu Bela-
mī nēsā tu ūsas, tad meičai ie  -
spaids būtu vēl lielāks, bet pietika 
jau ar to pašu, un, ja vēl roka 
nejauši pār slīd pāri bumbieŗu 
pārim, tas mei čai bija kā uguns 
pakulās, bija tikai jāuzmanās, lai 
neapdedzi nātu sev spārnus. Bet, 
ja nu tas paradīzes ābols iekritis 
klēpī un lūdzošas meičas acis 
skatās tevī, kā lai saka: „Sātan, 
atkāpies, neie  ved kārdināšanā!” 
Turklāt cie  nas tā jau netrūka ne 
ēdamā, ne dzeŗamā, un kur tad 
vēl pa virsu saldais ēdiens! Bēdīgi 
gan bija pēc balles šoferim, kas 
nevarēja visus dabūt automašīnā, 
jo pārīši bija izklīduši pa visiem 
stūŗiem. Izvadīšana bija tāda, kā 
braucot uz fronti, bet tā jau bija 
tikai pirmā reize. Šādas ballītes  
notika arī pēc tam, un meičas uz 
Lāču leju padeva arī savu izva  dā -
jamo vāģi, bet tikai nebija vairs 
pie gries tiem misleto krūma zari, 
bet iztika arī bez tiem.

Lauku darba līgumu bijām pa -
rakstījuši uz vienu gadu, bet to 
pacēla uz trim gadiem, taču, kad 
1951. gadā nāca „brīvlaišana”, tad 
„dievputniņi” aizlaidās uz visām 
pusēm un izšķīda kā pīļu mēsli 
uz ledus.

Tā kā saulei ir pasaule, galdam 
ir pagalde, plecam paduse, tā gul-
tai pagulte. Ja nu kāds dzērumā 
„nomisēja” gultu un nonāca pa  -
gultē, viņš, naktī pamodies, sau-
ca, lai viņu ceļ no tā plaukta nost, 
un viņam bija bail kustēties, jo 
virs galvas viņš sataustīja gultas 
grīdu un domāja, ka tie ir griesti 
un pats atrodas uz plaukta...

Tā nu, pa to pasauli maisoties, 
es nonācu tai Brumhamā, lai 
meklētu, kuŗā fabrīķī ir tā nau -
das kaudze. Bet kur tu, cilvēciņ, 
tādu atradīsi?! Vienā tādā fabrīķī 
dūmi un uguns kūpēja, kā cūku 
svilinot, un citā vietā sarkana 
strūk laka  tecēja kādā podā. Tur 
to čugunu lejot, bet man tā ču   -
guna liešana nemaz nepatika. 
Otrā fabrīķī ir atkal tāds troksnis 
kā pie Opočkas. Vienā citā vietā 
bija trūcīgāk ar  gaisu, bet jālien 
vien bija iekšā, jo kur tas gaiss 
varēja palikt, ja netaisīja smaku?

Biju dzirdējis, ka kanaki pul -
cējoties kādā krogū un šiem esot 
ierādīta arī  atsevišķa istaba. Ma   -
nējais arī dodas turp pārbaudīt  
to kanaku iestādi. Bet, ak vai, 
tikko veŗu durvis vaļā, viens 
bļauj: „Sit viņu nost!” Otrs sauc: 
„Gulies pats virsū!” Ak tu, velns 
parāvis! Ko tad es esmu tik traku 
pastrādājis, ka mani grib sist 
nost? Tad viens atklāj kārtis: 
„Tāds pīķa kalpiņš vien ir, sit vi -
ņu nost!” Nu es atčoknījos, ka 
veči spēlē zolīti.

Pie otra galda sēž tā kanaku 
no   daļas valdība ar galvaspilsētā 
izbrāķēto precinieku priekšgalā. 
Šie spriež, kad atkal varētu sarī-
kot  danču vakaru, jo tas ir vienī-
gais prieka putraims šķidrajā 
trimdas šķidrumā. Vēl jāapskata 
dažādas būšanas un nebūšanas, 
jo bez nekādām būšanām nav  
ne  kādas būšanas. To jau skaņu 
pla tē ierunājuši brāļi Laivinieki.

Protokolējis PINAKLU JURIS

VELTA RAMOLIŅA

jau uz kokiem neauga. Teica gan, 
ka pie tādām varot piekļūt tikai  
ar baltiem cimdiem un izmeklē-
tiem vārdiem.

Lai nu kā, bet viens laucinieks 
bija sadomājies dzimtenes valsts 
dzimumdienā aizbraukt uz liel-
valsts galvaspilsētu, lai redzētu, 
kāds tur gaiss un ko dara bāleliņi 
un tautumeitas. Sarīkojums sākas 
ar svinīgu runu un apsveiku- 
m iem un, kā parasti, beidzas ar 
deju vakaru. Ierodas arī „baltie 

nāca ar angļu uzvārdiem... Arī 
šim bija „labāka iespēja” iebraukt 
laulības ostā ar kādu vācieti un 
pēc tam vēl Brumhamā kļūt par 
kanaku nodaļas stūrmani.

Laukus jau varēja apart bez zir-
giem un auzām. Traktorā ie lēja 
tādu dzīvības sulu, ka tas vil ka 
arklu, pukstēdams kā ezis. Sie nu 
gan toreiz vēl vāca vaļēju pēc Lat -
vijas paraduma un iepre sēja „bal -
lēs”,  kā tagad. Nelaime vienā fer-
mā bija tāda, ka saimniekam bija 

Tā kā bezdelīga žigla
Vecums virsū krīt kā migla,
Un mūs iesviež tādā grupā,
Kur viss ātri sakrīt čupā.

Nepalīdz vairs aspirīni,
Nedz ar’ daudzie vitamīni,
Nelīdz mārrutki, ne dilles,
Tikai dakteri un „pilles”.

Dzīve paliek ļoti dzīva,
Nav nemaz vairs laika brīva:
Apmeklējam katru dienu
Vismaz spec’ālistu vienu.

Tūlīt ķeŗas tie pie lietas,
Raksta receptes no vietas:
Tā priekš muguras, tā kājām,
Šī ir laba sirdīm vājām.

Švakiem kauliem der BONIVA
Vājām plaušām līdz SPIRIVA,
LIPITORS ēd asins taukus,
AMBIENS dod sapņus jaukus.

Mēs uz ilgu mūžu ceram,
Saujām „pilles” mutē beŗam:
Gribam gadus piesviest klāt,
Šo pasauli vēl neatstāt.

Garīgs tukšums arī nava,
Biedrība mums pašiem sava,
Te mēs nākam atdzīvoties,
Un no „stresa” atbrīvoties.

Kaut ar’ stīvums kājās, rokās,
Mēles mums vēl labi lokās:
Sanākam kad visi kopā,
Troksnis tāds kā bišu stropā.

Visiem acis priekā staro,
Te mūs fantastiski baro:
Dāmas smalkus rautus rīko,
Viena otru pārspēt tīko.

Vienmēr jānoklausās mums
Ir kāds vērtīgs priekšnesums;
Dažs labs pa šo laiku miju, 
Snaužot uzkrāj enerģiju.

Godinām mēs visus tos,
Šai laika posmā dzimušos:
Vīna glāzes rokā tveŗam
Un uz viņu laimi dzeŗam.

Kā latviešiem tas pienākas,
Tad jubilāri uzstājas:
Te galdā visvisādas zortes
Ir kleņģeŗi un, protams, tortes.

Kad runāts, ēsts un dzerts ir 
gana,
Tad dažreiz notiek dziedāšana;
Dziedam tad ar visu krūti,
Vēl toni noturēt nav grūti.

Visiem priekiem pienāk beigas,
Arī mēs bez liekas steigas
Beidzot atstājam šo telpu,
Braucam mājās atvilkt elpu.

Arī turpmāk, cik vien spēsim, 
Mēs gan mājās netupēsim:
Vai ar kruķiem, vai ar krāģiem,
Vai ar ambulances vāģiem
Būsim atkal visi klāt,
Veco prātu pacilāt!

Spēks, kur tu rodies
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Tikšanās ar 
ASV viceprezidentu Viļņā 

Viļņā bija ieradies ASV vicepre-
zidents Džo Baidens. Viesis tikās 
ar Lietuvas prezidenti Daļu Grī-
bauskaiti un Latvijas prezidentu 
Andri Bērziņu. Iepriekš Baide-
nam bija tikšanās Varšavā ar Po  -
lijas prezidentu Broņislavu Ko  -
morovski, premjērministru  Do  -
nal du Tusku un Igaunijas prezi-
dentu Tomasu Hendriku Ilvesu.

Tiekoties ar Latvijas un Lietu-
vas prezidentiem, Amerikas Sa   -
vienoto Valstu viceprezidents at   -
kār toti apliecināja, ka ASV un 
NATO ir gatavas nodrošināt visu 
alianses dalībvalstu drošību, pie-
ļāva ASV iesaisti Baltijas enerģē-
tiskās neatkarības nostiprināša-
nā, kā arī aicināja Latviju palieli-
nāt aizsardzības nozares budžetu.

Baidens atgādināja, ka šopa  va-
sar aprit desmit gadi, kopš Balti-
jas valstis kļuvušas par NATO 
dalībvalstīm. Pēc viesa sacītā,  Bal-
tijas valstis, kas 50 gadus pavadī -
jušas padomju okupācijā, visla-
bāk saprot, cik svarīga ir brīvība. 

Viļņas sarunās Baidens uzsvēra, 
ka ASV ļoti nopietni vērtē savas 
saistības ar Baltijas valstīm saska-
ņā ar NATO līguma 5. pantu. Uz 
iespējamo agresiju pret sabied-
rotajiem tiks dota stingra atbilde. 
Tikšanās gaitā pārrunātas NATO 
kollektīvās aizsardzības garantijas, 
situācija Ukrainā un starp tau-
tiskās sabiedrības darbība mie ra 
saglabāšanai Eiropā.

Latvijas prezidents Andris Bēr -
ziņš, Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite un ASV vicepre-
zidents Džons Baidens

***
NATO Eiropas spēku 

virspavēlnieks: ir jādomā 
par pozicionēšanos Baltijā

Tā 23. martā Briselē paziņoja 
NATO Eiropas spēku virspa vēl -
nieks ģenerālis Filips Brīdlovs 
(at   tēlā).

Nepieciešamību pozicionēties 
Baltijā ģenerālis  pamatoja, sacī-
dams, ka Krievijas militārie spēki, 
izvietoti  pie Ukrainas robežām, 
ir ļoti lieli, ļoti sagatavoti un pret 
tiem nevar aizsargāties, neatro-
doties tuvumā. „NATO ir abso -
lūti gatava reaģēt, ja kādai no 
dalīb   valstīm uzbruks. Manuprāt, 
mums ir jādomā par savām da -
lībvalstīm un NATO spēku poz i-
cionēšanu un sagatavotību, lai 
mēs būtu tur, ja aliansei ir ne -

pieciešama aizstāvība, īpaši Bal -
tijā,” sacīja Brīdlovs, uzrunājot 
starptautisku auditoriju ikgadējā 
Briseles forumā, kas pulcēja vie-
dokļu līdeŗus no  visas pasaules. 
Brīdlovs norādīja, ka NATO jau 
tagad ir jāpastiprina savi spēki 
Baltijas valstīs. 

***
Latvija un NATO: 10 gadi kopā

29. martā plkst.12 pie Brīvī bas 
pieminekļa Rīgā notiek cere  mo-
nija par godu  Latvijas 10 ga   du 
dalībai NATO. Tieši pirms 10 ga -
 diem - 2004. gada 29. martā  Lat-
vija kļuva par NATO dalīb valsti.

Desmit gadi kā daļa no NATO - 
svarīga Latvijas ārpolītikas daļa, 
kas sniegusi valstij reālu drošību 
un neatkarību, saka polītikas 
ana litiķis Andris Sprūds. Pēc viņa 
teiktā, šis lēmums bija skaidrs 
Latvijas identitātes apliecinā -
jums Rietumu sabiedrībā.

***
Latvijā piemin 25. marta 

deportāciju upuŗus
Tautas sēŗu dienā, pieminot 

1949. gada 25. marta deportāciju 
un komūnistiskā genocīda upu-
ŗus, daudzviet Latvijā notika plaši   
sarīkojumi – Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa, Okupācijas mūzeja, 
Šķirotavas stacijā un citās vietās 
visā Latvijā. Rīgas Domā skanē -
ja piemiņas koncerts. Eduarda 
Smiļ  ģa mūzejā aktieris Kaspars 
Pūce lasīja fragmentus no savas 
grāmatas „Pūcesbērna patiesie pie -
dzīvojumi Padomijā”.    

***
Latvijas studenti iepazīstas 

ar NATO un Latvijas 
pastāvīgo pārstāvību Briselē
Latvijas vēstnieks NATO Māris 

Riekstiņš Latvijas pastāvīgajā pār -
stāvībā NATO uzņēma Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Polītikas zinātņu no    da-
ļas bakalaura studiju studentus, 
kuŗi apmeklēja Briseli studiju ie -
tvaros. Riekstiņš ar studentiem 
pārrunāja Latvijas dalību NATO, 
Ukrainas krizi, NATO iespējamo 
paplašināšanos, kā arī NATO lo  -
mu Latvijas drošībā un aizsar-
dzībā. 

Tika pārrunāti arī jautājumi 
par Latvijas ieguldījumu savā aiz-
sardzības budžetā un sadarbī bu 
ar partneŗvalstīm. Latvijas mi    li tā -
rais pārstāvis Eiropas Savie  nī  bā, 
NATO brigādes ģenerālis An    dis 
Dilāns diskutēja ar stu den tiem 
par NATO Militārās komi tejas 
dar bu un uzdevumiem NATO 
lē   mumu pieņemšanas pro cesā. 
Tikšanās laikā tika pār runāta arī 
Latvijas iesaiste NATO operācijā 
Afgānistānā un plānotā dalība 
misijā pēc 2014. gada.

***
Saeimas deputāti apspriež 

situāciju Ukrainā
Saeimas deputāti, tiekoties ar 

Ziemeļu padomes pārstāvjiem, 
pārrunājuši Ukrainā notiekošo 
un ietekmi, kādu, situācijai saasi-
noties, šie notikumi varētu atstāt 
uz Baltijas valstīm un citām  bi -
jušās PSRS republikām. 

Saeimas Baltijas Asamblejas 
Lat vijas delegācijas pārstāvis, de  -
putāts Jānis Reirs (attēlā) atzīst, 
ka visa diplomātiskā valoda bū -
tībā jau ir izsmelta un šobrīd ir 
nepieciešama Eiropas līmenī ko  -
pīga, vienota pozicija jautājumā 
par attieksmi un darbībām pret 
Krieviju. Tika arī minēts  ļoti sva-
rīgs datums - 25. maijs, kad Uk  -
rainā notiks neatkarīgas prezi-
denta vēlēšanas. Ir ļoti  svarīgi, lai 
tās notiktu godīgi.

***
Latvija pārtrauc militāro 

sadarbību ar Krieviju 
Aizsardzības ministrija izpla tī -

jusi paziņojumu par attiecībām 
ar Krieviju. Tajā teikts, ka, izvēr-
tējot Krievijas rīcību Ukrainā un 
vairākkārtējus starptautiskās sa  -
biedrības aicinājumus risināt at -
tiecības diplomātiskā ceļā, Latvi-
jai šobrīd ir nepieņemami sadar-
boties ar Krievijas bruņotajiem 
spēkiem. Aizsardzības ministrs 
Raimonds Vējonis uzsveŗ, ka līdz 
šim Krievija un Latvija veidoju- 
š as konstruktīvu dialogu aizsar-
dzī bas nozarē. Taču šobrīd val-
došais starptautiskais saspīlējums 
un Krievijas rīcība liek izšķirties 
par stingrākiem soļiem.

***
Latviju apmeklē 

ģenerālmajors no Mičiganas 
Gregorijs Vadnaiss

Četru dienu vizītē Latvijā bija ie  -
radies Mičiganas Nacionālās gvar-
des komandieris ģenerāl majors 
Gregorijs Vadnaiss (attēlā).

Vizītes mērķis bija izcelt ASV 
un Latvijas ciešo sadarbību 21 
gadu ilgās ar Mičiganas Nacio-
nālo gvardi  noslēgtās partnerības 
programmas laikā. Vadnaiss ti   kās 
ar Aizsardzības ministrijas un 
Na    cionālo bruņoto spēku (NBS) 
Speciālo uzdevumu vienības pār-
 stāvjiem, piedalījās Latvijas Jūras 
spēku patruļkuģa Rēzekne karo -
ga svinīgajā pacelšanā Liepājā 
kopā ar NBS komandieri ģene-
rāl leitnantu Raimondu Graubi 
un aizsardzības ministru Rai-
mon du Vējoni. 

***
Latvijas NBS saņem  
patruļkuģi Rēzekne

Nacionālie bruņotie spēki Lie-
pājā saņēmuši piekto Skrundas 
klases patruļkuģi P-09 Rēzekne, 
kas pilnīgi būvēts Latvijā.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Vē   jonis un Nacionālo bruņoto 
spē ku komandieris ģenerālleit-
nants Raimonds Graube, ASV 
Mičiganas pavalsts Nacionālās 
gvardes komandieris ģenerāl ma-
jors Gregorijs Vadnaiss, kā arī flo-
tiles personālsastāvs un citi viesi.

***
„Krimas družīnu” organizētāji 

izvērš darbību arī Latvijā
Reizē ar notikumiem Ukrainā 

un Krimā Kremļa intereses at -
balstītāji spēki aktīvizējušies arī 
Latvijā. Raidījumā De facto tika 
ziņots, ka Maskavā februāŗa bei-
gās nodibināta sabiedriski polī -

tis ka organizācija Russkij interna-
cional (Rusintern), kuŗas mērķ-
valstis ir Ukraina, Moldova, Ka  -
zachstāna, Latvija, Igaunija un 
ci   tas. Viens no pirmajiem Kremļa 
polītiķu organizācijas  darbiem 
bija pašaizsardzības vienību jeb 
družīnu veidošana Krimā, atbalstot 
pussalas pievienošanu Krie  vijai. 
Savukārt Latvijā viņi sola cīnīties 
par krievu skolām un nepilsoņu 
tiesībām. Organizācijas Rusintern 
vadībā ir arī Latvijas nepilsonis 
Sergejs Malachovskis.

***
Francija piedāvā četrus 

iznīcinātājus
Vizīti Polijā un Baltijas valstīs 

uzsācis Francijas aizsardzības  mi -
 nistrs Žans Īvs Ledriāns. lai ap      -
spriestu iespējamos risināju mus 
šo valstu drošības nostiprināša nai. 
Francijas ministra vizītes mēr   ķis 
ir no jauna sniegt garantijas „bal -
tiešiem un poļiem - Krie   vijas kai  -
mi  ņiem, ņemot vērā Ukrainas kri -
zi”. NATO nodrošina patrulēšanu 
virs Baltijas valstīm kopš 2004. ga -
 da. Ledriāns pazi ņojis, ka iznīci-
nā tāju Rafale un Mirage 2000 pa   t-
ruļām Francija papildus piedāvā 
arī divas reizes nedēļā veikt aviā -
cijas kontroles un brīdinājuma si   s-
tēmas (AWACS) izlūkošanas lid -
apa   rātu patruļas Baltijas valstu un 
Polijas gaisa telpā.

***
Solidāritātes koncerts 
Ukrainas atbalstam

Rīgas Doma baznīcā 23. marta 
vakarā notika solidāritātes kon-
certs Ukrainas atbalstam “Šodien 
es esmu ukrainis”.  Koncertā pie-
dalījās Rīgas saksofonu kvartets, 
Kristīne Gailīte, Elīna Šimkus, 
vo   kālais ansamblis Anima Solla, 
Jānis Kurševs, Kārlis Kazāks, uk  -
raiņu dziesmu ansamblis Dņipro 
un citi.
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Latviešu dzeja literātūras 
festivālā Ūmeo 

Zviedrijas ziemeļu pilsēta Ūmeo 
līdz ar Rīgu šogad ir otra Eiropas 
kultūras galvaspilsēta. Starptau-
tiskajā literātūras festivālā Litfest 
šogad piedalījās aptuveni 150 da -
lībnieki no 20 valstīm. Latviešu 
dzeju klausītājiem prezentēja 
Juris Kronbergs, Guntars Godiņš 
un Liāna Langa (attēlā). 

Latviešu dzejnieku piedalīša-
nos literātūras festivālā sekmēja 
dzejnieka Juŗa Kronberga aktīvā 
interese un sadarbības piedāvā-
jums festivāla rīkotājiem. Līdz ar 
Langas un Godiņa dzejas lasīju-
m iem klausītājiem skanēja arī 
teāt rāli iestudētie zviedru dzej-
nieku Soljas Krapū un Tora 
Lundmarka lasījumi.

 Zviedru klausītāji latviešu dze-
jas lasījumus uztvēruši ar atsau-
cību un atzinuši to radošo ietek-
mi, intervijā Latvijas Radio pa -
stā stīja dzejniece Liāna Langa. 
Trīs dienu laikā norisinājās dažā-
das lekcijas, diskusijas, semināri, 
meis tardarbnīcas un literātūras 
lasījumi, kas pulcēja ne vien 
daudzus dalībniekus, bet arī lielu 
skaitu ieinteresētu lasītāju un 
klausītāju. Festivāla zvaigžņu vi -
dū bija ēģiptiešu rakstniece un 
feminisma kustības aktīviste Na  -
vala el Saadavi un Latvijā labi 
pazīstamā somu proziste Sofija 
Oksanena.

“Mēs rakstām atšķirīgu dzeju - 
daudz filozofiskāku, vairāk strā-
dājam ar pašu valodu, pētījām 
va   lodas iespējas. Latvijā jopro -
jām vairāk ir ideju dzeja, kas 
netiecas tiešā veidā izdabāt klau-
sī tājam,” skaidroja Liāna Langa.

***
18. novembrī Rīgā viesosies 
Cirque Éloize no Kanadas

18. novembrī cirka trupa Cirque 
Éloize hallē Arēna Rīga iepazīsti-
nās Latvijas skatītājus ar visā pa  -
saulē augsti novērtēto izrādi Cir-
kopolis. Tas ir modernā cirka šovs, 
kuŗā apvienoti pārsteidzoši ak  ro-
batikas, dejas un teātŗa elementi. 
Uz skatuves ir milzīgi ek  rā ni, un 
tajos demonstrētās video projek-
cijas aizved skatītāju ie spai dīgā 
industriālā pasaulē, kur fantazija 
provocē reālitāti un kur urbāno 
anonimitāti un vientulību iekrā so 
multitalantīgo akrobatu priekš -
nesumu vieglums. Radot šova 
vizuālo noformējumu, tā auto rus 
iedvesmojusi Frica Langa iko nis-
kā filma “Metropole” (1926), Te  -
rija Giljama “Brazīlija” (1985) un 
vairāki Franca Kafkas darbi; šovs 
ieturēts liriskās retro noskaņās.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

nējai Latvijas-Gruzijas sadarbī -
bai izglītībā, un tas nākotnē vei-
cinās abu valstu aktīvu savstar-
pējo komūnikāciju. 

***
„Mammu, es tevi mīlu” 
gūst panākumus Malmē

Spēlfilma „Mammu, es tevi mīlu” 
turpina  starptautiski nozī mīgu 
kino festivālu apceļojumu un šo -
brīd ir ieguvusi divpadsmit ki - 
no balvas Eiropā (Vācijā, Šveicē, 
Beļģijā, Zviedrijā, Dānijā, Čechijā, 
Baltkrievijā), ASV (Losandže  lo -
sā), Kanadā, Tuvajos Austrumos 
(Izraēlā) un Āzijā (Indijā). Šā ga  -
da marta sākumā filma „Mam ma, 
es tevi mīlu” ieguva arī īpašu žū  -
rijas balvu Kanadas starp tau tis -
kajā bērnu kino festivālā FIFEM 
Montreālā (FIFEM The Festival).

Filmas producente Alise Ģelze

15. martā spēlfilmas «Mammu, 
es tevi mīlu» (režisors Jānis Nords) 
producente Alise Ģelze devās uz 
Zviedrijas pilsētu Malmi, lai sa  -
ņemtu festivāla galveno balvu - 
Grand Prix Malmes starptau tis-
kajā jauniešu un bērnu filmu 
festivālā BUFF (BUFF – The In  -
ter national Children and Young 
People’s Film Festival).

***
Starptautiskajā 

Leipcigas grāmatu tirgū
Vācijā notika tradicionālais 

starp tautiskais Leipcigas grāma -
tu tirgus, kuŗā ar nacionālo sten-
du un autoru lasījumiem tika 
pārstāvēta arī Latvija. 

Latvijas stends, ko no kartona 
veidojis Jānis Mercs, ar savu as -
kē tismu un ekoloģisko risi nā-
jumu saistīja publikas uzma-
nību

Latvijas stendā bija izvietoti Li -
te rātūras gada balvas 2013 lau re ā-
tu darbi, grāmatu mākslas kon-
kursa Zelta ābele kollekcija, lat-
viešu autoru jaunāko darbu pa  -
raugtulkojumi un Latvijas auto -
ru darbu tulkojumi vāciski un 
citās valodās.  

Autoru lasījumos bija pārstā-
vēta Dace Rukšāne ar stāstiem, 
Māra Zālīte ar savu jaunāko ro  -
mānu „Pieci pirksti” un Gundars 
Ignats ar romānu „Pārbaudes 
laiks”. 

„Latvija - mana dzimtene!”. Ak -
ciju organizēja Rīgas pilsētas gal-
va Nils Ušakovs kopā ar sabied-
risko organizāciju „Latvija - mana 
dzimtene”. Aktīvisti bija tērpu- 
šies baltās jakās ar šādu pašu uz  -
rakstu, kā arī ar uzrakstu Nil 
Sup port Team. 

Akcijas mērķis esot mazināt 
naidu un neuzticēšanos starp da -
 žādām tautām Latvijas sabiedrī-
bā, un tā sarīkota tāpēc, ka akci-
jas organizātori nevēloties, lai 
Latvijas sabiedrības locekļi tiktu 
sanaidoti cits ar citu un lai Latvi -
jā atkārtotos Ukrainas notikumi.

***
Atceļ ceļojumus uz Krieviju
Sakarā ar notikumiem Ukrainā 

un Krievijā, ceļojumu aģentūra 
Impro ceļojumi nolēmusi atcelt 
visus šī gada braucienus  uz Krie-
viju. Par to uzņēmums paziņoja 
mikroblogošanas vietnē Twitter, 
norādot, ka tādējādi viņi protes -
tē pret visu „schizofreniju, kas 
no   tiek Krievijā”.

Impro ceļojumu valdes priekš-
sē dis Vilnis Klinovičs norāda, ka 
šis lēmums skars aptuveni 100 
uzņēmuma klientu, kuŗiem tiks 
atdota nauda.

***
Ina Druviete Gruzijā tiekas ar 

Latviešu biedrību Ave Sol
Izglītības un zinātnes ministre 

Ina Druviete  21. martā darba vi -
zītes laikā Latvijas vēstniecības 
Gruzijā telpās tikās ar Gruzijas 
Latviešu biedrību Ave Sol. Tikša-
nās gaitā apsprieda biedrības jau 
iesāktās aktīvitātes izglītībā - svēt-
 dienas latviešu valodas skoliņa, 
da  lība bērnu vasaras nometnēs 
Latvijā. Biedrība dalījās savos nā -
 kotnes plānos un redzējumos, 
izsakot vēlmi sadarboties Eiro -
pas Savienības projektos bērnu 
un pieaugušo izglītošanā.
Līguma parakstīšana

Ministre  tikās ar Gruzijas iz -
glī tības un zinātnes ministri Ta  -
māru Sanikidzi  un svinīgi parak-
stīja Latvijas Republikas valdības 
un Gruzijas valdības līgumu par 
sadarbību izglītībā un zinātnē. 
Druviete norādīja, ka šis sadarb ī-
bas līgums ir pierādījums līdzši-

Ukrainā, par ko Latvijā izraisījies 
liels satraukums, un kā Zviedrija 
varētu atbalstīt Latviju dialogā      
ar Krieviju.  Kārlis XVI Gustavs 
at    bil  dēja: „Mēs uzmanīgi seko-
jam līdzi tam, kas notiek Ukrainā 
un tajā pasaules daļā. Es lūdzu 
mani informēt par notiekošo. 
Mūsu ārlietu ministrs brauks  
mums līdzi, tā ka mums būs visas 
iespējas par šo jautājumu diskutēt 
vizītes laikā. Mums ir jāveido vi- 
s as iespējamās diskusijas. Tas ir 
pats svarīgākais. Visbīstamākais 
ir tad, ja neuzdrošināmies runāt 
cits ar citu, kad aizveŗ robežas. 
Tas man nepatīk. Mums ir jābūt 
atvērtiem.”

***
ES Austrumu partnerības 

reformas sākums
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs Briseles foruma ietvaros tikās 
ar Eiropas Komisijas Paplaši nā-
šanās un kaimiņattiecību polīti-
kas komisāru Štefanu Fīli. Rin kē-
vičs informēja Fīli par Latvijas 
ga  tavošanos prezidentūrai Eiro -
pas Savienības (ES) Padomē un 
Austrumu partnerības galotņu 
apspriedei (samitam). Tai jākļūst 
par ES Austrumu partnerības 
reformu sākumu.

***
Valsts sekretārs tiekas 

ar Ķīnas likumdevējiem
Ārlietu ministrijas valsts sek re-

tārs Andrejs Pildegovičs tikās ar 
Ķīnas Tautas Republikas Nacio  -
nālā Tautas kongresa (ĶTR NTK) 
delegāciju. Ķīnas likumdevēju de  -
legāciju vadīja ĶTR NTK Etnisko 
lietu komitejas priekšsēža viet-

nieks Padma Čolings.
Puses pauda gandarījumu par 

labo parlamentāro sadarbību, pār -
runāja  gaidāmo Saeimas priekš-
sēdes Solvitas Āboltiņas vizīti Ķī -
nā un citus jautājumus. Pilde -
govičs informēja arī par Latvijas 
vēlmi turpmāk attīstīt ekonomis-
 ko sadarbību  ar Ķīnu transporta, 
loģistikas, informācijas, ko  mū ni-
kāciju technoloģiju, kokrūp nie-
cības, farmacijas, pārtikas un tū -
risma jomā.

***
CVK apstiprina visus EP 

vēlēšanām iesniegtos sarakstus
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 

21. martā  Eiropas Parla  menta (EP) 
vēlēšanām reģistrēja septiņus  ie  -
sniegtos vēlēšanu kan didātu sa  -
rakstus. Līdz ar to CVK  EP vēlē-
ša nām reģistrējusi visus 14 kan-
didātu sarakstus. 

***
Ušakovs sarīko zibakciju 

„Latvija - mana dzimtene”
Pāris simtu cilvēku Rīgas cen- 

t rā 21. martā piedalījās zibakcijā 

„Es esmu ukrainis. Šodien es 
esmu ukrainis. Tāpēc, ka caur 
Uk   rainu, caur ukraiņiem patie-
sībā ir tas nākotnes modelis, vai 
tā būs pasaule, kur ir vieta vēr-
tībām un morālei, vai  vieta, kur 
tikai klaja nekaunība. Mēs zinām 
pēc ziņām, kā situācija attīstās, 
un ir jābūt normālai, civīlizētai 
sabiedrības reakcijai. Un ar šo 
koncertu mēs kaut kādā mērā to 
arī īstenojam,” saka viens no kon-
certa rīkotājiem, publicists Arnis 
Šablovskis.

***
Latvija simtprocentīgi atkarīga 

no Krievijas gāzes. Ko darīt?
Preses konferencē Briselē Lat-

vijas Ministru prezidente Laim-
dota Straujuma atzina, ka Latvija 
pašlaik 100% apmērā ir atkarīga 
no Krievijas gāzes un tāpēc tiks 
meklēta alternātīva. Ekonomikas 
ministrijai uzdots sagatavot priekš-
  likumus, kādos termiņos un ar kā  -
dām izmaksām būtu iespējams 
samazināt enerģētisko atkarību 
no Krievijas, it īpaši to attiecinot 
uz dabasgāzi. Lietuva ir gatava 
piegādāt Latvijai sašķidrināto gā  -
zi ar 2016. gadu, kad plānots sākt  
Klaipēdas sašķidrinātās gāzes 
termināļa izmantošanu. Strau  ju-
ma arī uzsvēra, ka alternātīvu avo -
tu meklēšana gāzes piegādēm va -
rētu nozīmēt lielākas izmaksas 
tautsaimniecībai.

***
Zviedrijas karalis: mums ir 
jābūt atvērtiem diskusijām
Latvijā noris Zviedrijas kara-

liskā nedēļa – neskaitāmi kultū-
ras, izklaides un biznesa sarīko-
jumi  ilgs līdz  2. aprīlim. Nedēļas 
kulminācija, protams, bija Zvied-
rijas karaļpāŗa vizīte Latvijā. Tās 
mērķis bija ne tikai  stiprināt abu 
valstu sadarbību ekonomikā un 
kultūrā. Saistībā ar Krimas oku-
pā ciju uzmanība tika veltīta arī 
sarunām par Baltijas un Skan di-
navijas drošību. Karaliene Silvija 
pievērsa uzmanību sociālajiem 
jautājumiem.

Kārlis XVI Gustavs

Pirms brauciena uz Rīgu Zvied-
rijas karaļpāri Stokholmā inter-
vē  ja žurnāliste Inga Spriņģe. Viens 
no viņas jautājumiem bija par to, 
vai karalis seko līdzi notikumiem 

Mītiņš Ukrainas atbalstam pie 
Krievijas vēstniecības

Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Andrejs Pildegovičs (no la  -
bās), Ķī  nas delegācijas vadītājs, 
ĶTR NTK Etnisko lietu komite-
jas priekš sēža vietnieks Padma 
Čolings ( no kreisās)
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Tas, kas 18. martā notika Ma  s-
kavas Sarkanajā laukumā. kur 
bija pulcējušies 100 000 cilvēku, 
zināmā mērā atgādināja Hitlera 
uzstāšanos Vīnes Varoņu lauku-
mā (Heldenplatz) pēc Austrijas 
pie vienošanas Lielvācijai (Heim 
ins Reich!), bet visdrīzāk Romas 
imperātora triumfālo sagaidīša-
nu Kolizejā pēc kārtējā kaŗagā-
jiena. Liela zilgana siena aizklāja 
pagātnes relikviju – Ļeņina mau-
zoleju, un tautas priekšā nu pa  -
rādījās tumšzilā mētelī tērpies 
Vladimirs Putins, kuŗa jau pus-
kai lo galvu gan nerotāja lauru 
vai nags, bet no abām pusēm viņu 
gandrīz vai apskāva baltzilisar-
kanas lentes - ķeizariskas godī-
bas oreols. Milzu plakāts: “Krima 
mūsu sirdī!” un  Putina izjustā 
uz   runa liecināja, ka „Trešās Ro  -
mas” murgs viņam sakāpis galvā. 
Uzgavilēt Putinam bija sanākuši 
ne tikai “prezidenta partijas” 
Vienotā Krievija aktīvisti, bet   
arī delegāti no tādām apvienībām 

Trešās Romas murgs Putinam sakāpis galvā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

kā Georgieši, Krievijas virsnieki, 
Jaunā Gvarde. Bija redzams arī 
plakāts ar uzrakstu: “Obama, tu 
gādā par Aļasku!” (ko Krievija 
1867. gadā pārdeva Savienota-
jām Valstīm un ko Krievijas pār-
stāvis Eiropas Padomē Romans 
Kokarevs nu iekļāvis to territori-
ju skaitā, kas nākotnē varētu at  -
kal piederēt Krievijai). Laukumā 
plīvoja daudzi Georgija karogi - 
nevis lentītes, bet lieli karogi ar 
oranžmelnām svītrām. Tie acīm-
 redzot  plīvos arī Rīgā 9. maijā 
pie Pārdaugavas monstra.

Tai pašā dienā mītiņi, suminot 
Krimas atgriešanos Krievijas klē-
pī, notika Pēteŗpilī un Brjanskā, 
Voroņežā un Vladivostokā un 
ci  tās pilsētās. Viss bija jau iepriekš 
rūpīgi plānots.

Krimas triumfālās iekļaušanas 
ceremonija tās pašas dienas rītā 
notika Kremļa visgreznākajā - 
Georgija zālē. Deputāti un senā-
tori, ģenerāļi un admirāļi bija 
rāmi sasēdušies gaŗās krēslu rin-

dās, un imperātors Putins viens 
un cienīgs viņus uzrunāja, rūpīgi 
izsvēris katru vārdu, norēgulējis 
balss tembru.

Šī enerģiski uzkurinātā masu 
psīchoze jeb euforija nevarēja slēpt 
satriecošo iespaidu, ko Krem  lī at -
stāja 21. februāŗa pa   vērsiens Kije-
vā - Maidana kustī bas uzva ra un 
jaunās rietum nie  ciskās va   ras no   -
stip  rināšana Ukrainā ar galamēr -
ķi - kļūt par ES un NATO dalībvalsti.

Ziņu portālā REGNUM, kas     
ir pietuvināts Kremlim, Krievijas 
Zinātņu akadēmijas Krievijas 
vēstures institūta analitiķis An  -
drejs Marčukovs raksta, ka “Kri -
ma tikai saldinājusi rūgto sakā-
vi”, jo „tika zaudēta Ukraina”. Un 
Marčukovs aicina: jādara viss, lai 
„iznīdētu ukrainību” (ukrain-
stvo).Viņš šo terminu lieto gluži 
tāpat kā antisemīti, runājot par 
“žīdismu” (Jewry). Viņaprāt “jau-
nā Ukraina” esot “neleģitims ag -
re sīvs veidojums, kas īsteno sve-
šu gribu”. Pats jēdziens “ukraiņu 

nācija” esot mākslīgi konstruēts.
Bet kas tad spēs “padzīt ame ri-
kāņu aģentūru un ukraiņu na -
cio nālistus? Tikai tauta - bet ar 
palīdzību no ārpuses.” Diemžēl, 
sūrojas Marčukovs, jebkuŗš Uk -
rainas valstiskums balstoties uz 
t.s. “ukraiņu ideju”. Ukraina esot 
fikcija – īstenībā viņi ir mazkrie-
vi (malorossi), kas kopā ar liel-
krie viem un baltkrieviem veido-
jot “krievu tautu”. Un ja nu uk -
raiņi šādai izpratnei nepiekrīt? 
Marčukovs aicina Kremli iejauk-
ties un “atkārtot Krimas scēnā-
riju” virzienā no Chaŗkovas uz 
Dņepropetrovsku un Odesu. Ci  -
tādi, brīdina Marčukovs, “Mai-
dans var notikt arī mūsmājās”.

Diemžēl uz “Maidanu mūs mā-
jās” nav ko cerēt. Tiesa, 15. martā 
Maskavā 50 000 cilvēku piedalī-
jās „Miera maršā”, kas noritēja 
bez traucējumiem, taču  Krievijas 
Kultūras ministrijas ierosināto 
deklarāciju Putina atbalstam pa  -
rakstīja 512 kultūras darbinieki, 

ieskaitot slavenības, bet pretējo 
uz  saukumu “Pret kaŗu. pret Krie-
vijas pašizolāciju, pret totāli tā-
risma restaurāciju” parakstīja ti -
kai 220, tostarp slavenais kino re-
žisors Eldars Rjazanovs, un vi  ņi 
tīmeklī tūdaļ saņēma brāzienus – 
sak,  nodevēji, židvā - žīdu kalpi.

Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas, 
Ukrainas Augstākā Rada ar 274 
balsīm (no 303) pieņēmusi „De  -
kla rāciju cīņai par Ukrainas at  -
brīvošanu”, pasludinot Krimu 
par “okupētu territoriju”. Nolemts 
sagatavot likumus par iestāša -
nos ES un NATO un par “Ukrai-
nas kodolstatusa atjaunošanu”.

Tikmēr Ķīnas kompartijas laik-
raksts Renmin Ribao liek saprast, 
ka Ķīnas un Krievijas stratēģiskā 
tuvināšanās “kļūst par stabilitā-
tes enkuru pasaulē”. Un Global 
Times, kas tāpat pauž Ķīnas KP 
viedokli, zobojas: “Krievijas un 
Putina priekšā ASV un Eiropa 
izskatās kā papīra tīģeris.”

Diemžēl...

Nedēļā, kad rakstu šo komen-
tāru, Latvijā tiek pieminēti 1949. 
gada 25. marta deportāciju un 
ko  mūnistiskā genocīda upuŗi. 
Uz Sibiriju toreiz deportēja ap -
tuveni 43 000 cilvēku – ģimenes 
ar bērniem un sirmgalvjiem, 
tāpēc daudzviet Latvijā notiek 
pie miņas sarīkojumi.

Šonedēļ notiek arī diskusijas  
ar ASV un NATO par papildu 
aizsardzības  kontingenta izvieto-
šanu Baltijas reģionā. Latvijas 
Na   cionālie bruņotie spēki (NBS) 
pašlaik strādā ikdienas režīmā, 
bet pastiprinātu kontroli veic 
pierobežā. Jāpiebilst, ka NATO 
ietvaros, kā arī tiekoties ar ASV 
prezidentu Baraku Obamu un 
viceprezidentu Džo Baidenu, ar 
Valsts prezidentu Andri Bērzi -
ņu tiek pārrunāts Latvijas valsts 
budžets aizsardzības vajadzī -
bām. Plānojot nākamā un nāka-
mo triju gadu budžetu, financē-
juma pieaugumam Latvijā ir jā  -
būt, – papildu financējums ne -
pie ciešams, lai attīstītu gan NBS, 
gan Zemessardzi. ”Mums jātais-
nojas, kāpēc tas nav izdarīts, taču 
mēs arī apliecinām, ka mūsu ap -
ņemšanās – 2% no IKP līdz 2020.
gadam – ir spēkā un mēs to iz  -
pildīsim,” skaidro aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis.

Baltijas valstis un Polija ir ru  -
nājušas ar ASV un NATO par 
mi   litārās klātienes palielināšanu 
šajā reģionā, un partneŗi ir solī-
juši izskatīt šādu iespēju. Pašlaik 
runa ir par  trīs versijām – palie-
 lināt iznīcinātāju skaitu Lietuvā, 
Šauļu bazē, palielināt  to cilvēku 
un technikas daudzumu, kas 
piedalās mācībās šajā reģionā, 
vai rotācijas kārtā reģionā iz -
vietot ASV un NATO papildu  

Kompromiss un tā robežas
spēkus. Jāpiebilst, ka 24. martā 
„Lielā septiņnieka» jeb G7 valstu 
līdeŗi apliecinājuši gatavību 
pastiprināt sankcijas pret Krie vi -
ju, ja tā arī turpmāk saasinās si -
tuāciju Ukrainā, un vienojušies 
izslēgt Krieviju no pasaulē ie   tek-
mīgāko valstu nākamās galot ņu 
sanāksmes.

Tātad  Baltijā turpinās pārkār-
tošanās pēc Krimas aneksijas     
un pievienošanas Krievijai. Arī 
Eiropa beidzot ir sapratusi, ka 
normāls dialogs ar Krieviju nav 
iespējams, ka Putins un viņa at -
balstītāji alkst kaut daļēji atjau-
not bijušo Padomju Savienību. 
Pa  tiesībā lielais jautājums ir - vai 
Krievijai pietiks ar Krimu? Ja 
Putins ir nolēmis, ka Krievijai 
jā  pievieno arī Austrumukraina 
un daži tās dienvidu apgabali, 
tad kaŗš ir neizbēgams. Turklāt    
ir skaidrs, ka Putins raugās arī 
Piedņestras virzienā, – tā ir  starp-
tautiski neatzīta, de facto neat - 
ka rīga valsts (kopš 1990. gada) 
Aust rumeiropā. 

Ko mēs zinām par Moldovas un 
Piedņestras vēsturi? Daļa Mol do-
vas ir  Besarabija, kas 1812. gadā 
tika iekļauta Krievijas imperijas 
sastāvā, bet 1918. gadā  pievie  no-
jās Rumānijai. Savukārt 1940. 
ga   dā Besarabijā iebruka Sarkanā 
armija un tika izveidota Moldā-
vijas Sociālistiskā Republika, kas 
bija PSRS republika līdz 1991. 
gadam. Piedņestra ir daļa  Mol -
do vas, tajā dzīvo lielākoties krie-
vi, kuŗos bažas izraisīja Moldo-
vas neatkarības centieni, kas va -
rētu veicināt apvienošanos ar 
Rumāniju. Šīs bažas savulaik iz -
mantoja bijušie komūnistu va -
doņi, izveidojot kustību par at -
da līšanos no Moldovas. 1990. 

ga  dā Piedņestra pasludināja sa -
vu neatkarību, 1992. gadā šeit 
iz   raisījās bruņots konflikts. Paš -
reiz Piedņestra formāli ir Mol do-
vas sastāvā, taču faktiski tā se    vi 
pārvalda pati. Piedņestra jau ir 
paudusi  vēlmi pievienoties Krie-
vijai. 

Krievija tagad pie Ukrainas 
aust rumu robežām ir sakon cent-
rējusi kaŗaspēku, kas ir gatavs 
doties uz Piedņestru – Moldovas 
separātisko reģionu, kur jau ta  -
gad atrodas Krievijas kaŗavīri, - 
tā 23. martā sacīja NATO Eiro pas 
apvienoto bruņoto spēku augs tā-
 kais virspavēlnieks Filips Brīd-
lovs. Eiropas Tautas partijas kan-
didāts uz Eiropas Komisijas pre -
zi denta amatu, bijušais Luksem-
burgas premjērministrs Žans 
Klods Junkers paziņojis, ka Eiro-
pas Savienība (ES) nedrīkst pie-
ļaut, ka Moldova pēc Ukrainas 
kļūst par nākamo Krievijas upuri.

Tomēr Putinam ir cerības pa  -
nākt savu ideju īstenošanu tajās 
bijušās PSRS republikās vai to 
daļās, kuŗu iedzīvotāji pamatā      
ir krievi, kam joprojām sapnis        
ir par PSRS. Kādā televīzijas ka -
nālī pēc tam, kad Krievija bija 
pie ņēmusi lēmumu šo Ukrainas 
territoriju pievienot sev, tika in -
tervēti Krimas krievi. Skaidri 
atceros, piemēram, kāda iedzīvo-
tāja sacīto, ka viņš ir krievs, dzīvo 
Krimā jau 32 gadus un visu šo 
laiku viņa sapnis ir bijis, ka Kri-
ma atkal būs Krievijas sastāvā. 
„Man šī ir svētku diena, beidzot 
ir noticis tas, par ko domāju 32 
gadus!,” viņš sacīja. Televīzijas 
re  portāžās bija redzamas arī sie-
vietes ar Krievijas karogiem, 
skan dējot: „Krievija, Krievija!” 
Šīs sievietes esot laimīgas un  

lepnas, ka viņu dēli varēs dienēt 
Krievijas armijā. Putinu atbal- 
sta liela daļa krievu, viņi noteikti 
jūtas laimīgi un apmierināti, ka 
atkal varēs justies pārāki un „slik-
tajiem imperiālistiem” parādīt, 
cik varena ir Krievija.

 Protams, uz visu šo notiku -
mu fona ir svarīgi, kas notiek 
Latvijā, kur dzīvo gandrīz 5000 
Krievijas pilsoņu un vairāki sim-
ti tūkstošu nepilsoņu, par kuŗu 
aizstāvību jau paziņojusi Krie-
vija. Par neatkarību, brīvību un 
demokratiju reizēm nākas mak-
sāt augstu cenu. Eiropas Savie-
nības sankcijas pret Krieviju agri 
vai vēlu skars arī Latviju, jo aptu-
veni 11% Latvijas eksporta iet uz 
Krieviju. Īpašnieki vairākos lie-
los Latvijas uzņēmumos, kas sa -
vu produkciju eksportē uz Krie-
viju, ir vai nu Krievijas pilsoņi, 
vai bagāti un ietekmīgi Latvijas 
uzņēmēji, kuŗu polītiskās inte-
res es nereti ir saistītas ar Saska ņas 
centra interesēm. Turklāt lejup-
slīde ekonomikas attīstībā, ja tā 
notiks, protams, skars visus Lat-
vijas iedzīvotājus. Tāpēc nav grū-
ti prognozēt, vai tādā gadījumā 
iedzīvotājiem  būs iebildumi  un 
vai arī ietekmīgie tirgus spēlē - 
tāji centīsies grozīt polītiķu prā-
tus. Starp citu, daudz piemi nētā 
brī vā elektroenerģijas tirgus at -
lik šana, šķiet, ir saistīta ne tikai 
ar vēlēšanām un vēlētāju prātu 
no  mierināšanu, bet arī ar Krie-
vijas koncerna Gazprom intere-
sēm. 

Krievijai (un, protams, tikai 
savai kabatai) simpatizējošu uz -
ņē mēju (un viņu draugu polī-
tiķu) Latvijā tāpat netrūkst, bet, 
saasinoties Eiropas un Krievijas 
attiecībām, parādīsies polītikāņi, 

eksperti un uzņēmēji, kas aici -
nās „domāt par tautu” un ne -
jaukt polītiku ar uzņēmējdarbī-
bu, mākslu, kultūru un tamlī-
dzīgi. Patiesībā tas būs lielais jau-
tājums par pieļaujamiem kom-
promisiem. Piemēram, ko darīt 
ar Krievijas konkursšovu  „Jau-
nais vilnis” Jūrmalā? Daudzi uz -
ņēmēji un arī Jūrmalas iedzī vo-
tāji pa tam lāgam var it labi no -
pelnīt, tāpēc  Jūrmalas pilsētas 
galvas (Zaļo un Zemnieku savie-
nība) ieskatā sankcijas pret Krie-
viju nevajag saistīt  ar atteiku -   
mu „Jaunajam vilnim”, jo tas      
bū  šot populisms. Vairākas šī šo -
va zvaigz nes, starp citu, ar savu 
pa  rakstu jau  publiski aplieci -  
nā jušas atbalstu Krievijas pre -   
zi denta Vladimira Putina rīcībai 
Krimā un Ukrainā. Kā rīkoties 
Latvijas valstij? Ļaut jūrmal nie-
kiem nopelnīt  kādu lieku eiro 
vai tomēr atteikt jebkuŗus liku-
mus un līgumus ignorējošās 
valsts pārstāvjiem iespēju līks-
mot Jūrmalā? Protams, polītika 
bez kompromisiem nevar pa -
stāvēt, bet laikam ir vērts atce-
rēties kādu amerikāņu dzej -      
nie ka un diplomāta Džeimsa 
Louela aforismu: „Kompromiss 
ir gan labs lietussargs, bet slikts 
jumts.” 

 Valsts šo Krievijas konkurs-
šovu var ietekmēt, tikai neiz -
sniedzot vīzas Krievijas pilso-
ņiem, kuŗi vēlēsies  piedalīties 
„Jaunajā vilnī”. Savukārt balso-
tājiem  Eiroparlamenta vēlēša -
nās maijā un Saeimas vēlēšanās 
oktobrī vajadzētu atcerēties par-
tijas un polītiķus, kuŗu vēlme 
„draudzēties” ar Krieviju pār -
kāpj jebkuŗas saprātīga kompro-
misa robežas. 
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Savā radīšanas azartā lielais 
Hendelis spēja vienā mēnesī sa   ce-
rēt vismaz divas un Mocarts vienu 
operu, bet 20. un 21. gad simtā ope-
 ru rakstīšana padodas visai lēni.

Latvijā atstarpe starp vienu 
operas (latviešu) pirmuzvedu -
mu un otru dažkārt velkas līdz 
pat gadu desmitam. Šis gads, kas 
nav saistīts ar īpašām saules ak  -
tīvitātēm, viena paša  mēneša - 
februāŗa laikā piedāvā veselas 
divas: Jēkaba Nīmaņa „Līsistrati” 
un ražīgā Kristapa Pētersona 
vēs  turisko operu par Rīgā dzi -
mušo šachistu Michailu Tālu.  

 „Līsistrate” tika uzvesta divos 
vakaros Dzelzceļa mūzejā (brr!) 
14. un 15. februārī. Pirmā Līsi s -
tra te Šveices „komponista” Kas-
para Evalda mūzikālajā veidolā 
pēc Aristofana idejas režisores 
Kristīnas Sīriusas un diriģenta 
Normunda Dreģa interpretācijā 
(galvenajā lomā Žanna Hircele, 
pārējās lomās vokālā ansambļa 
Putni dalībnieces). Lai kā es mī  -
lētu brīnišķo sieviešu ansambli 
un viņu vadītāju Anitru Dreģi, 

Latviešu komponistu operu „bums” 
viena mēneša ietvaros

teicamu vokālisti un lielisku di -
riģenti, šis operas projekts mei -
te nēm bija par grūtu. Parasti sa -
vos koncertos būdamas plastis - 
ki atraisītas, šveiciešu režisores 
ro  kās viņas īsti nesaprata, ko no 
vi   ņām gaida. Arī pati režijas 
partitūra, līdzīgi otrai - latviešu 
režisores Zanes Kreicbergas re -
žijai, bija sadomāta, samākslota 
līdz nejēdzībai. Pat operas pro  -
fe sionāļiem nenāktos viegli iz -
prast abu dāmu idejas, ko vēl   
kār tīgi noraka Dzelzceļa mūzeja 
pus tumsa un metalla karkasu 
klātiene, kuŗa lai nu ko, bet Lī- 
s ist rates sabiedroto seksuālās 
tieksmes iedzina veco lokomo-
tīvju skursteņos. Par akustiku, 
pa  reizāk, par tās dīvainībām, ne -
runāšu, te visu laiku uzmācās 
kaut kādas spocīgas izjūtas, ko 
veicināja padomju lokomotīvju 
rūsas smaka. 

Otrā vakara ”Līsistrate” - grie -
ķiski drāmatiska, pat traģiska - 
apbrīnojami smalki mūzikāli un 
plastiski nodziedāta Kristīnes 
Gailītes atskaņojumā. Jā! Tā nu 

šoreiz ir viņas īstā loma. Jēkaba 
Nīmaņa minimālmūzikas stilis-
tika postmodernā izpratnē ne -
traucēja, bet raisīja dziedones vo -
kālos un skatuviskos dotu  mus. 
Arī „Dāmu Putnu” komanda 
nedaudz vairāk iesaistījās operas 
notikumos. Varbūt pre tēji re  ži-
sores un libretistes Ines es Zan-
deres intelektuālajām spe   ku lā-
cijām (Balkānu dzejnieku dzeja, 
Aristofans un pat frag men  ti no 
Gētes (?!)), kas bija ope rai nepie-
mērotas un sadomātas. Ta  ču at  -
skaņotāji ņēma no mū  zikas to, 
ko viņi vēlējās un sa  prata, un tas 
bija tas pareizākais un labākais. 
Par to viņiem pal dies! Ceru, ka 
šo „paldies” neie rakstīs savos CV 
pārintelektuā lizētās vadītājas. 

28. februārī Baltajā namā kār -
tējais V. A. Mocarta „Figaro kā  -
zu” iestudējums diriģenta Valža 
Butāna un režisora Marselo 
Lom bardero vadībā.

Iepriekšējais šīs operas iestu-
dējums Rīgā notika pirms asto-
ņiem gadiem bulgāru režisores 
Veras Ņemirovas iestudējumā. 

Cik atceros, tas cieta neveiksmi. 
Šoreiz arģentīniešu režisors bija 
iedomājies Mocarta opervaro-
ņus izvietot tālajā Arģentīnā. 
Nepazīstot mūsu skatītājus, re  -
žisors acīmredzot bija iedomā-
jies darbību tuvināt latīņameri-
kāņu ziepju operām. Ja tas būtu 
noticis pirms 30 gadiem – pa -
nākumi noteikti būtu bijuši.    
Taču šobrīd Latvijas skatītāji ir 
atskurbuši pēc ilgstošās seriālu 
invāzijas un cer uz skatuves sa  -
gaidīt ko Mocartam līdzīgu. Ak 
vai! Lai cik teicami bija mūsu 
mākslinieču un viņu partneŗu 
vokālie un vizuālie priekšnesu-
mi, Le nozze di Figaro ar lielisko 
de Pontes libretu bija iedzīta 
pilnīgi svešā vidē un laikā. Jāņa 
Apeiņa veidotais grāfs Almaviva, 
meksikāņu mačo parodija, lika 
skumji līdzi just dziedonim, grā-
fiene alkoholiķe un narkomane, 
ko tēloja Evija Martinsone, vokāli 
un plastiski bija teicamā formā. 
Arī Suzanna, kuŗa tik ļoti atgā-
dināja latīņamerikāņu seriālos 
standartizēto „nelaimīgās mīlē-

tājas” tēlu, ko teicami atveidoja 
Inga Šļubovska, mani tā traci-
nāja, ka gribējās dauzīt kājas pret 
grīdu. Taču pārējie skatītāji to 
būtu uztvēruši  par režijai piede-
rīgu. Svilpt arī nevarēju, jo man 
nekad svilpšana nav padevusies. 
Bija jānosēž līdz ziepju operas, 
piedodiet, Mocarta ģeniālās ope-
ras – buffa galam. Un atkal kuŗo 
reizi nākas pukoties par režiju. 
Varbūt kāds teiks – jāiet līdzi lai-
ka garam! Taču „laika gars” ap -
liecina teicamus iepriekšējo gad-
simtu operu iestudējumus uz 
pa  saules operas skatuvēm ļoti 
in teliģentā, komponista darba 
iecerei pietuvinātā režijas formā. 
Pat „huliganiskais režisors” Ro -
berts Vilsons apžilbināja skatī  - 
tā jus ar Klaudio Monteverdi 
„Or  feja” spožu, oriģinālam tuvu 
interpretāciju. Operu režisoram 
vai tam, kuŗš par tādu vēlas kļūt, 
ir jābūt arī mūziķim un jāpazīst 
„sava prece” līdz pēdējam sīkum  am. 

 P.S. Par Kristapa Pētersona 
„Michailu” (Tālu) ceru rakstīt 
nākamjā rakstā. 

Bērnu grāmatu Latvijas grā-
matveikalos netrūkst, bet tikai 
retā no tām rakstīta un illustrē -  
ta īpaši latviešu bērniem. Tā kā 
bērnu grāmatām vissvarīgs ir 
illustrātīvais  materiāls, bet grā-
matu ražošanas procesā tas ir 
dārgs postenis, grāmatrūpnieki 
ar labāku prātu drukā tulkoju-
mus no svešvalodām, kam ērti 
iegādāties klāt jau gatavas un 
citvalodu izdevumiem izman-
totas bilžu klišejas. Iznākums tad 
ir tāds, ka latviešu bērni Vinniju 
Pūku iepazīst labāk nekā paši 
savu Sprīdīti. Sava loma ir arī vis-
pārējām gara globālizācijas ten-
dencēm. Manai mazmeitai, kas 
mācās pamatskolā Latvijā, pēr-
najā vasarā pirms pāriešanas uz 
trešo klasi bija uzdots izlasīt  
kādu no Astrīdas Lindgrēnas sa  -
cerējumiem.

Uz šī no nacionālā viedokļa 
nedaudz satraucošā fona gluži 
vai ar gavilēm jāuzņem Gunde-
gas Sējas un Guntas Plotkas  raiti 
izstāstītais, krāšņi izgleznotais 

Priekšzīmīgs opis, zinātkārs Robčiks
Gundega Sēja, Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties, 

Guntas Plotkas mākslinieciskais iekārtojums, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 176 lpp.

Kā es ar opi braucu Latviju 
lūkoties. Stāstījums iesākas ar 
abu tā varoņu divsarunu:

- Klau, opi! Kad izaugšu liels, es 
braukšu prom.

- Uz kurieni tu brauksi, dēls?
- Uz Īriju. Bet varbūt uz Ame-

riku vai Austrāliju...
- Kas tad tur tāds ir, kā nav te, 

Latvijā?
Un opis sēdina mazdēlu sev 

blakus džīpā, pārnakšņošanai 
pa  ņem līdzi telti un dodas čet -
ros Latvijas apceļojumos pēc 
kār tas, uz katru apgabalu pa       
vienam. Opis Robertu, sauktu 
par Robčiku, pārliecina, ka dzim-
tenē patiesi ir daudz, ko redzēt 
un piedzīvot. 

Grāmata nekādā ziņā nav uz  -
skatāma par vispusīgu ceļvedi  
pa Latviju. Daudziem pieaugu- 
š iem lasītājiem varētu likties, ka 
būtu vajadzējis mūsu abiem tū  -
ristiem aplūkot vēl dažu ”obli-
gātu” ceļa mērķi. Piemēram, kā  -
pēc Aglonā abi vēro, kā tiek cepta 
rupjmaize, bet ne ar vārdu nav 
minēta turienes slavenā Romas 
katoļu bazilika? Rakstniece būs 
centusies sameklēt tādus apska-
tes objektus, kas visvairāk varētu 
saistīt pamatskolas vecuma pui-
šeli. Siguldā tāds ir gaisa tram-
vajs, Līgatnē - padomju laika sle  -
penais bunkurs, Kuldīgā – Ventas 
rumba ar lidojošām zivīm.

Kā opis, tā Robčiks ir mūs -
dienīgi cilvēki, tāpēc viņi ceļo ju -
mu laikā viens ar otru labi sa  - 
p rotas. Kad abi atkal atgrie zu- 
š ies Rīgā un pošas ar tramvaju 
braukt uz Brāļu kapiem, opis 
Robčikam stāsta par Lāčplēša 
dienu, un Robčiks vaicā: „Vai    
tas ir tas pats džeks, kuŗam viss 
spēks bija ausīs?” Opis sapratīgi 

nenorāj mazdēlu, ka tas latvju 
tautas varoņtēlu nosaucis par 
džeku, bet atbild uz mazdēla jau-
tājumu. Opis pats  dzīvo ar abām 
kājām 21. gadsimtenī: viņam ir 
gan aifons, gan ir pazīstama You 
Tube. 

Tomēr visa opja izturēšanās rā -
da, ka 21. gadsimts viņā nav ne  -
savienojams ar patriotismu, ar 
lepnumu par  savu dzimto zemi. 
Šo īpašību viņš cenšas pārnest 
arī uz mazdēlu, nosaukdams 
saul rietus Kurzemes atklātās jū -
ras krastā par visskaistākajiem 
saulrietiem pasaulē (26.lpp.), 
priecādamies par varenā herco -
ga Jēkaba panākumiem (28. – 
29.) un norādīdams, ka Sabiles 
vīnogu dārzi iekļuvuši Ginesa 
Pasaules rekordu grāmatā (32.). 
Pēc Kurzemes ceļojuma ne ma  -
zāk svarīgas un ievērojamas lie-
tas Robčikam atklājas pārējos rīs 
Latvijas apgabalos. 

Četrus ceļojumus no grāma -
tas sākuma un beigu gala ierāmē 
no opja puses Robčikam snieg -
tas ziņas par mūsu jaunākā laika 
vēsturē zīmīgiem datumiem – 
par 11. novembri, 18. novembri 
un 4. maiju, par sarkanbaltsar-
kano karogu, par Brīvības pie-
minekli... Lūk, teksta parau -
dziņš, kur opis Robertam skaidro  
okupāciju:

- Redzi, Latvijai daudzus gadus, 
pat gadsimtus, klājies grūti, – pār 
to allaž kāds gribējis valdīt,  tai 
uzkundzēties.

- Uzkundzēties? – Roberts šo 
vār du īsti nesaprot. – Tā kā klasē? 
Pēteris, opi, vienmēr grib būt gal-
venais, viņš šefo, bet, ja kāds ne -
dara, kā viņš grib, tad zini, kas 
notiek?! Pēteris kaujas. Pa īstam. 
Ar kulakiem. 

- Ar dūrēm. Jā. Tu pareizi esi 
sapratis. Ar valstīm ir līdzīgi. Piec-
desmit gadus Latvija bija oku pēta 
valsts un pret savu gribu iekļauta 
lielajā Padomju Savienībā. Visus 
šos gadus Latvija ilgojās būt brī -
va un neatkarīga valsts.

- Kas tas ir „okupēta valsts”?
 Opis brīdi domā. – To var iz  -

skaidrot pavisam vienkārši. Pie-
mēram, mūsu kaimiņi vienā jau -
kā dienā ievācas mūsu dzīvoklī 
un saka: „Mums te patīk, mēs arī 
te tagad dzīvosim. Varat saspies-
ties, ja visiem vietas nepietiek, bet 
varat arī iet meklēt sev citu māj-
vietu,ja jums nepatīk tāda šau-
rība.” (6. – 7.)

Autores padomi uz aizmugu-
rējā vāka, kā vecākiem un vec-
vecākiem rīkoties, ja viņi nolē-
muši grāmatu saviem bērniem 
vai mazbērniem lasīt priekšā, 
liek aizdomāties, uz kāda vecu-
ma bērniem grāmata tad vistie-
šāk tēmēta. Grāmatas mēdz lasīt 
priekšā tādiem bērniem, kas paši 
lasīt vēl neprot vai lasa slikti. Tie 
būtu bērni līdz piecu vai sešu 
gadu vecumam. Gribētos iebilst, 
ka vairāku nodaļu viela vietu -
mis varētu sagādāt grūtības pat 
desmitgadniekiem, jo autore no 
pieaugušiem lasītājiem domāta 
informātīva materiāla valodu nav 
pietiekami vienkāršojusi līdz 
bēr nam viegli uztveŗamam lī  me-
nim. Pārgudra rindkopa, kādu, 
par laimi, grāmatā gan nav 
daudz, ir šī.

Starptautiskajā putnu aizsar-
dzības konferencē Japānā dau -
dzu  zemju ornitologi nolēma, ka 
katrai valstij vajadzētu izvēlēties 
savu īpašo, nacionālo putnu un šo 
simbolu izmantot dabas aizsar-
dzības propagandēšanai. Latvijas 

ornitologi izvēlējās balto cielavu.  
(117.)

Līdzās Gundegas Sējas teks -
tam pamatīgu uzslavu pelnījušas 
Guntas Plotkas illustrācijas. No 
dažādiem avotiem savākti foto-
at tēli bieži ieiet tekstā, savienojas 
ar tekstu, gan tekstu ielenkdami 
no vairākām pusēm, gan izvie -
toti zem burtu rindām, tomēr 
ne apgrūtinot lasīšanu, kā tas 
mūs dienās kādreiz gadās, kad, 
piemēram, teātŗa programmu, 
skrejlapu vai tml. cenšas veidot 
sevišķi „māksliniecisku”, liekot 
ačgārnā kārtā lasīt baltus burtus 
uz melna fona. Daudzviet māks-
li niece uz foto attēliem uzmon tē-
 jusi savus zīmējumus jeb ie  glez-
nojumus. Iegleznots opis, pie mē-
ram, atlaidies atpūsties fotogra-
fētā pļavā, iegleznotas bites ar 
medustrauciņiem rokās lido ap 
saviem nofotografētajiem stro-
piem, Kurzemes jūrmalas foto 
attēlā tup un izbrīnā acis bola 
divas iegleznotas vardes. Grāma-
tai pievienota atsevišķa salocīta 
liellapa, uz kuŗas divi vai vairāki 
„ceļotāji” ar metamā kauliņa un 
citu kauliņu palīdzību var kaut 
ko līdzīgu opja un Robčika ce -
ļojumam atkārtot.

Imants  Ziedonis kaut kur sava 
dzejoļu krājuma Motocikls sā  -
kumā par cilvēka sajūtām pirms 
došanās ceļā rakstīja: „Nolaižas 
priekšnojauta.” Ja kādi ārpus 
Latvijas dzīvojoši vecāki vai vec-
vecāki saposušies savu bērnu vai 
mazbērnu aizvest uz tēvzemi,    
lai viņš to kaut cik iepazītu, tad 
priekšnojautas radīšanai un 
priekš zināšanu apgūšanai Kā     
es ar opi braucu Latviju lūkoties 
ir silti ieteicama grāmata. Pie mē-
rotāku šim nolūkam neatradīsit.            

  

EDUARDS SILKALNS     
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Šāgada festivāla preses kon fe-
rencē tika pastāstīts, ka Latvi -
jas Televīzija gatavo dokumen -
tālu filmu par  trim  Latvijas ba   -
leta māksliniekiem. Kā vari ko -
mentēt šo ieceri?

Tie ir trīs laikabiedri, kam pa  -
visam nesen bija „apaļas” jubile-
jas, – visi kopā dejojuši, kopā il  -
gus gadus strādājuši, – Zita Errs, 
Aleksandrs Rumjancevs un es. 
Dzī  ve jau nesākas tikai ar šodie-
nu, kā šobrīd dažkārt pieņemts 
domāt. Arī Latvijas balets kopš 
pirmsākumiem pagājušā gad-
simta 20. gados ir izgājis vairākus 
attīstības lokus, bet 80. gadi ir bi   -
juši ļoti krāšņi un bagāti ar kla-
sisko repertuāru, viesizrādēm un 
spilgtām personībām. Tā bija arī 
liela atbildība, jo bija iespēja pār -
stāvēt Rīgas baletu ārzemju tur  -
nejās, mēs bijām ļoti populāri, 
mūs māju skatītāji nāca ne tikai 
uz izrādēm, bet „uz konkrētiem 
māksliniekiem”, iestudējumi pie -
dzīvoja gaŗu mūžu. Tāpēc piedzi-
ma ideja izveidot filmu, akcentē-
jot šo baleta posmu. Atainojot šo 
mākslinieku likteņus, parādot 
gan sasniegumus, gan to, ar ko 
viņi nodarbojas šobrīd, iecerēts 
atainot šo mazliet jau piemirsto 
mūsu baleta posmu.

Vai daudz ir dokumentālā ma -
teriāla par Rīgas baleta pa   gājušā 
gadsimta 80. gadu izrā dēm?

Ļoti daudz! Tolaik jau izrādes 
filmēja, ne tā kā vēlākos gadu de s- 

mitos. Tā kā materiāla ir daudz, 
nav lielu problēmu šādu filmu 
iz   veidot. Zita, Lita un Saša – tie 
bija trīs savulaik baleta pasaulē 
pazīstami vārdi. Un arī šodien 
mēs visi darbojamies dejas māk-
s las laukā, gan katrs citādi – Zitai 
Errs ir privāta baleta studija, un 
viņa ir dejas mākslas profesore 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
aka  dēmijā, Aleksandrs Rumjan-
cevs ir choreografs, strādā vai rā -
kās baleta studijās, es jau 19. rei zi 
rīkoju Starptautisko Baltijas bale-
ta festivālu un, cik iespējams, no -
 darbojos arī ar choreografiju. Ta -

Klāt pavasaris un 
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls

Saruna ar festivāla direktori Litu Beiris

 gad ir zināms, ka 21. aprīlī Latvi -
jas Televīzijā paredzēta šīs filmas 
pirmizrāde. 

Tava darba dzīve met loku no 
pavasaŗa līdz nākamajam pa -
vasarim, kad atkal klāt baleta 
festivāls. Kas vērtīgs pieredzēts 
šajā gadā kopš iepriekšējā fe  sti-
vāla?

Drīz pēc iepriekšējā festivāla 
no    tika pirmā Rīgas baleta teātŗa 
parādīšanās publikai. Tas bija vel-
 tījums Augustam Dombrovskim, 
atklājot atjaunoto Ziemeļblāzmas 

namu Vecmīlgrāvī, - uzvedums 
„Dvēseles stīgas” ar Raimonda 
Paula mūziku. Tā sakot, iesvētījām 
jauno Ziemeļblāzmas skatuvi,  
kas dejai ir piemērota vieta, kaut 
arī varbūt ne tik plaša, kā gribē-
tos. Iestudējums bija iecerēts no 
mazām dzīves ainiņām, ko cho-
reografēju pati, un radās ideja 
pulkā aicināt vēl piecus choreo-
grafus, kas samērā nesen saņē-
mu ši  profesionāļu diplomus. Es 
pat nobrīnījos, ka sešu atšķirīgu 
autoru veidotie „stāstiņi” labi sa  -
kļāvās kopā. Bija vajadzīga īsta, 
dzīva mūzika, tāpēc šai iestudē - 

ju mā mūzicēja vijolnieks Rai-
monds Ozols un taustiņin stru -
mentā lists Raimonds Macats. Šo 
iestu dējumu šogad parādīsim 
mū  su baleta festivāla atklāšanā, 
kas jau tradicionāli notiks Rīgas 
Dzelzceļa stacijā.

Tātad sevi ir pieteicis tavs 
lo lojums - Rīgas baleta teātris. 
Ko tu    vāk vari pastāstīt par šo 
ieceri? 

Tas ir projektu teātris. Kamēr 
Latvijai pietiek ar vienu mūzik ā lo 
teātri, t.i., Nacionālo operu, un 

ne    kas cits nav vajadzīgs, tikmēr 
mēs esam projektu teātris. Cen-
ša    mies dabūt finances, lai iestu-
dētu un skatītājiem parādītu   kaut 
ko vērtīgu. Taču ne pašdar b ības 
līmenī, bet ar profesionā liem spē-
  kiem un pēc profesio nā liem kri -
tērijiem. Labprāt uz ai    ci nājumu 
pie dalīties atsaucas Na  cionālā 
baleta mākslinieki, arī vadošie 
so    listi, profesionāli cil vē ki ir arī 
grupā „Dzirnas”, Tāļa Sila studijā 
„Grande”. Ir iecere 2015. gadā 
veidot baleta izrādi par Rūdolfa 
Blau  maņa temām, jo Blau  manis 
vienmēr ir aktuāls, arī tad, kad 

viņa jubilejas gads jau aizritējis. 
Bet savas „Dvēseles stīgas” šī ga -
da laikā esam parā dī juši dažādās 
vietās, arī nākamajā vasarā ir uz  -
ai   cinājumi, brauksim un dejosim.   

Vēl piedzīvoju darba posmu 
Igaunijā. Pagājušā gada 1. jūnijā 
Tallinas baletskolai bija pare -
dzēts izlaidums, pusgadu pirms 
tam atskanēja telefona zvans no 
manas kollēģes Kaijes Kirbas, kas 
tagad ir skolas direktore. Viņa ai -
 cināja, lai braucu iestudēt izlai-
duma koncertam „Mocartianu”, 

choreografiju,  ko uz klasikas pa  -
matiem pirms dažiem gadiem 
biju veidojusi Japānas dejotā -
jiem. Tas bija jauki un interesanti. 
Kaiji gaida liels, nopietns darbs, 
lai augstākā laikmetīgā līmenī 
pa celtu Igaunijas choreografijas 
sko   lu, kas savā darbībā bija apsī-
kusi. Galvenā soliste bija ļoti la -
ba, strādāja ar kvēli un aizrautību, 
tagad jau viņa ir angažēta  teātŗa 
Estonia baletā.

Šī gada festivālam ir daudz-
pusīga programma. Kas tevi 
pašu tajā saista visvairāk?

Es ļoti priecājos, ka izdevies 
uzaicināt flamenko dejas grupu, 
ko vada slavenais Hesus Karmo-
na (Jesus Carmona). Tik daudz ir 
lasīts un dzirdēts par viņu priekš-
nesumu. Karmonu mēdz dēvēt 
par mūsdienu pirmā lieluma fla-
menko zvaigzni ne tikai Spānijā, 
bet visā pasaulē. Rīgā 29. aprīlī    
šī trupa sniegs izrādi „Melnais un 
baltais”, dienu iepriekš to būs jau 
noskatījušies ventspilnieki, bet 
30. aprīlī spāņu flamenko deja 
sildīs skatītājus Latgales vēst-
niecībā GORS Rēzeknē. 

Festivālā viesosies arī laikme -
tī gās dejas trupa Opinion Public 
no Briseles (Beļģijā) un izrādīs ie    -
studējumu Bob art, atbrauks arī 
Polijas Dejas teātris no Poznaņas 
ar izrādi „Četrdesmit”, ko ie  stu -
dējis pasaules mēroga choreo-
grafs Jo Stomgrēns no Norvēģijas.

Tā jau ir gadu gaitā iedibi -
nāta tradicija, ka baleta festi -
vāls iepriecina dejas cienītājus 
ne tikai Rīgā.

Jā, arī šogad būs izrādes Prei-
ļos, Valmierā, Rēzeknē un Vents-
pilī, var teikt, ka, pavasarim nā  -
kot, mūsu festivāls tiek gaidīts   
un sirsnīgi uzņemts uz šo pilsētu 
skatuvēm.

Starptautiskais Baltijas ba leta 
festivāls, kam sensenis ir devīze 
„No klasikas līdz avangardam”, 
palaikam skatītājiem atklāj arī 

kādu negaidītu dejas mākslas 
aspektu. Ko varam gai  dīt šogad?

Sadarbībā ar Francijas kultū -
ras institūtu izdevies noorgani -
zēt divas filmu izrādes. Pirmā  
būs aktieŗfilma „Karalis dejo”, 
vēsturisks stāsts par to, kā Fran-
cijas Saules karalis Luijs XIV ap   -
guvis dejas mākslu. Otra – doku-
 mentāla filma par Francijas Na -
cio  nālo baletu mūsdienās. Šīs fil-
mas veidotāji baleta trupas dzī -
vei sekojuši trīs mēnešu gaŗumā, 
atainojot dejas brīnuma tapšanu 
un baleta dzīvi no aizkulišu puses.

Savukārt Rīgas Latviešu bied-
rības Zelta zālē notiks pianistes 
Diānas Zandbergas solokon - 
certs „Deja ar klavierēm”, kas sola 
arī kādu pārsteigumu.

Arī mākslinieki, kas ieradīsies 
uz Galā koncertu 14. aprīlī Lat -
vijas Nacionālajā operā, cerams, 
sniegs spilgtus mākslas iespaidus. 

Kas ir festivāla atbalstītāji?
Ģenerālsponsors ir uzņēmums 

LatRosTrans, Valsts Kultūrkapi-
tāla fonds, Rīgas dome, Latvijas 
Dzelzceļš, Polijas Kultūras un na -
 cionālā manatojuma ministrija, 
Beļģijas karalistes vēstniecība 
Lat vijā, Spānijas karalistes vēst-
niecība Latvijā, Francijas insti -
tūts un Dānijas kultūras institūts. 

Atliek novēlēt 19. Starptau-
tiskajam Baltijas baleta festivā-
lam veiksmīgu norisi un skatī-
tāju atsaucību.

Baleta festivāla direktore Lita Beiris ar dzīvesbiedru - Rīgas 
Latviešu biedrības priekšsēdi Gunti Gailīti un Alisīti

Baleta duets - Brandons Aleksanders un Raminta Rudzionīte 
pārstāvēs Tartu teātŗa Vanemuine baleta trupu (Igaunija)

Visā pasaulē slavenais flamenko dejotājs Hesus 
Karmona

Paredzēts, ka Galā koncertā piedalīsies arī jaunā 
baleta zvaigzne Artjoms Ovčarenko no Maskavas
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Arī Veselības ministrija rēķi  -
nās, ka lielākā daļa cilvēku, uz ku -     
ŗiem veselības apdrošināšana ne -
 attieksies automatiski, no savas 
kabatas par to nepiemaksās. Pēc 
valdības aprēķiniem, ir vismaz 
145 tūkstoši cilvēku, kas varētu 
strādāt, bet kā   du iemeslu pēc paš-
 laik nemaksā nodokļus. Mi  nis- 
t rija lēš, ka brīvprātīgās iemaksas 
veiks tikai 5% no šā skaita. Tātad 
iegūtā summa būs aptuveni 2,4 
miljoni eiro gadā. Tā ir sīka daļa 
no kopējā veselības budžeta, kas 
nākamgad iecerēts 873 miljonu 
apmērā.

Kāpēc ministrija virza refor -
mu, ja vairāk nekā 100 tūkstoši 
cilvēku paliks bez veselības aprū-
pes? «Jāuzsveŗ, ka apgalvojums 
«cilvēki paliks bez veselības aprū-
pes» nav patiess,» atbild ministre 
Circene. Viņa norāda, ka valsts arī 
turpmāk visiem nodrošinās ve - 
se lības aprūpes minimumu, sa -
vu kārt darbspējīgie nodokļu ne -
mak sātāji, visticamāk, esot ār -
vals tīs strādājošie, kuŗi aprūpi 
saņem tur. Circene vēl piebilst,   

Neveselīgā veselības sistēmaKASPARS GOBA, PATRIKS LANNINS, RE:BALTICA

ka ministrija jau ierosinājusi li  -
kumprojektu papildināt ar iespē-
ju pašvaldību sociālajiem die-
nestiem atbalstīt tos cilvēkus, ku -
ŗiem objektīvu apstākļu pēc ir 
ze  mi ienākumi un kuŗi automa-
tiski neiekļaujas apdrošināšanas 
sistēmā.

«Ja runājam par absolūto so -
ciālo taisnīgumu, tad tagad sistē-
ma ir tikpat netaisnīga. Augsto 
pa   cientu iemaksu dēļ daudziem 
kļūst nepieejami veselības pakal-
pojumi, lai arī cilvēki ir nodar bi-
nāti,» Osis pamato, kāpēc minis-
t rija nepiekrīt oponentu norādī-
ta jiem riskiem.

Viens no reformas iemesliem, 
ko Circene piesauc atkārtoti, ir 
emigrējušie latvieši, kuŗi it kā jo -
projām saņem valsts financētos 
veselības pakalpojumus, lai gan 
nodokļus Latvijā vairs nemaksā. 
Cik daudz ir šādu cilvēku, minis-
t  rijai datu nav. Circenes oponenti 
norāda – lielai daļai emigrantu 
nav laika izstāvēt gaŗās rindas pie 
ārstiem Latvijā, un viņi jau tagad 
maksā pilnu cenu par medicīnas 
pakalpojumiem.

Līdzīgi rīkojas arī Anitas vecākā 

meita, kas strādā Anglijā. Viņai 
samaksāta veselības aprūpe pie -
nā kas līdz ar uzturēšanās atļau -
jas saņemšanu Anglijā. Taču, ja 
meita apmeklē ārstu Latvijā, viņa 
pati samaksā par to, nestāvot 
rindā.

Valdība atsaucas arī uz citām 
valstīm, kuŗās ir obligātā valsts ve -
 selības apdrošināšana. Mūsu kai -
miņvalstīs tā darbojas jau kopš 
pag. gs. 90. gadiem, bet Lietuvā 
krizes laikā vēl tika reformēta. 
Viens no galvenajiem sabiedrības 
veselības rādītājiem – iedzīvotāju 
vidējais dzīves ilgums – Igaunijā 
ir augstāks (76 gadi) nekā Latvijā 
un Lietuvā (abās aptuveni 73 ga  -
di), tomēr visas trīs Baltijas val- 
s tis joprojām ir zem vidējā ES lī -
meņa.

Lietuvas pieredze ar apdroši nā-
šanas reformēšanu 2008. gadā 
liek būt uzmanīgiem – kaimiņ-
valstī veselības rādītāji nav uzla-
bo jušies, bet kopējais veselības 
si stēmas financējums krizes ie   -
tek  mē kritās. 2009. gadā veselības 
budžets Lietuvā bija 5,5% no IKP, 
bet 2011.gadā – 4,7%.

Ārpus obligātās apdrošināša-

nas sistēmas Igaunijā paliek ap -
tuveni 5% iedzīvotāju, savukārt 
Lietuvā - ap 9% (jaunākie oficiālie 
skaitļi ir 280 tūkstoši, taču acīm-
redzot daļa ir arī izbraukušie). 
Šiem cilvēkiem ir iespēja pievie -
noties sistēmai, pašiem veicot ap -
drošināšanas iemaksas. Igaunijā 
šī maksa ir 13% no vidējās algas 
valstī jeb aptuveni 120 eiro mē -
ne sī. Lietuvā - 9% no minimālās 
algas jeb aptuveni 35 eiro mēne - 
sī. Šo individuālo maksājumu ie  -
tekme uz veselības financējumu 
gan nav būtiska, piemēram, Lie-
tuvā 2009. gadā no šīm iemaksām 
valsts saņēma 9,2 miljonus eiro 
jeb mazāk nekā vienu procentu 
no kopējā veselības budžeta. Nav 
informācijas, cik no šīs summas 
maksājuši ārzemēs strādājošie. 
Toties ir zināms, ka 2010. gadā 83 
tūkstoši emigrantu (divreiz vai-
rāk nekā gadu iepriekš) deklarējuši 
savu aizbraukšanu, lai izvairītos 
no nodokļu parāda, - saskaņā ar 
steigā ieviesto reformu neno  -
mak sātā obligātā veselības apdro-
šināšana ne tikai liedza piekļuvi 
veselības pakalpojumiem, bet 
skaitījās parāds valstij.

Ģimenes ārsti frontes priekšgalā
Daudzās Eiropas valstīs ģime-

nes ārsts ir pirmais, pie kuŗa pa  -
cients dodas pēc palīdzības. Pēc 
demontētās PSRS laiku poliklī-
niku sistēmas arī Latvijā ģime -
nes ārsts ir vārti uz veselības ap -
rūpi, - vai nu palīdzot pacientam 
uzreiz, vai viņu nosūtot uz iz  -
meklējumiem un pie speciālista.

Pasaules Veselības organizācija 
uzsveŗ, ka primārā veselības ap -
rūpe ir svarīga, - tieši tā agrīni 
atklāj slimības (īpaši svarīga ir 
vēža profilakse) un stimulē dzīvot 
veselīgāk, lai samazinātu sirds     
un asinsrites slimību izplatību, 
kas ir visbiežāk sastopamais nā -
ves cēlonis Eiropā. ASV Džona 
Hopkinsa slimnīcas centra pār-
stāves Bārbaras Stārfīldas (Bar ba-
ra Starfield) pētījumi pierāda - 
primārās aprūpes ārstu skaita 
pie augums ASV korelē ar ambu-
lātoro apmeklējumu, hospitā li -
zāciju un chirurģiskās iejaukša-
nās sarukumu, tā mazinot medi-
cīnas izmaksas visiem nodokļu 
maksātājiem.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 12)

Jeruzāleme. Pilsēta baltā un 
zeltā. Tādu to atceros pusaudža 
ga dos lasījis Zelmas Lāgerlefas 
ro  mānā - laikam ar to pašu no   -
saukumu. Apmeklēt šo pilsētu 
mani rosināja divi apstākļi: man, 
ne pārāk brašam ceļotājam, pil-
sēta atrodas tajā pašā laika joslā 
kā Latvija, un, lai braucienu vēl 
atvieglotu, ir tiešs lidojums no 
Rīgas uz Telavivu. Braucu bez 
jeb kādām svētceļotāja emoci -
jām, gan tikai lai redzētu vietu, 
kur satikās trīs lielās reliģijas, 
savā starpā sakāvās un vēl jopro-
jām bez pārtraukuma turpat vēl 
gadu tūkstošiem nenogurušas 
nebeidz kauties.

Vēl viens no iemesliem bija 
satikt Franku Gordonu, kas, pats 
žīds būdams, ar gadiem ir kļuvis 
par lielāku Latvijas patriotu nekā 
viens otrs no mums. Pirmo reizi 
viņu dzirdēju runājam Sanfran-
cisko, laikam septiņdesmito ga -
du beigās. Savu lekciju mums 
viņš toreiz iesāka ar vārdiem: “Es 
esmu žīds!”

 Kopš tā laika katru reizi, kad 
saņemu laikrakstu Laiks, viņa 
sleja ir pirmā, ko izlasu. Un, ja 
pārējais laikrakstā mani neinte-
resē, tad tā arī paliek vienīgā. 
Gordons bija atzinīgi novērtējis 
manu lugu ”Dr. Paula Kalniņa 
tiesāšana”,  to papildinot ar pāris 
labojumiem, par ko es biju vi -
ņam pateicīgs. Cerībā Franku 
Gordonu satikt vispirms ātri iz  -
lasīju žurnālistes Baibas Šāber -
tes ar visumā viegli antisemītis -
ku apakštoni rakstīto grāmatu 
par tautā pazīstamāko Arāja žīdu 
šāvēju komandas locekli, pilo -      
tu Herbertu Cukuru, - grāmatu, 
kuŗā rakstītāja mēģina viņu ja    
ne gluži rehabilitēt, tad vismaz 
ra dīt lasītājā dusmas par it kā 
netaisno viņa nogalināšanu. Pie 

JERUZĀLEME, FRANKS GORDONS, ŽĪDI

tās pašas reizes izlasīju arī Franka 
recenziju par minēto grāmatu. 
Uzmanīgi balansēta, saprotoša. 
Kopumā tai pievienojos. Pēcāk, 
pašam pārvērtējot Šābertes grā-
matā minētās kā Cukura, tā arī 
dzīvi palikušo žīdu liecības, re  -
dzēju abu argumentos  tik daudz 
neloģiskuma un pat melu, ka 
tieši dūša apskrējās. Par to būtu 
gribējis aprunāties.

Braucu uz Izraēlu un pie Fran-
ka vēl ar citu, emocionāli ie krā-
sotu bagāžu: īsi pirms brauciena 
es viesojos pie savā laikā pro  mi-
nentākās teātŗu un operas kostī-
mu dizainētājas Večellas Varsla-
vānes. Atvadoties ieraudzīju uz 
viņas plaukta ielogotu, viegli ie  -
dzeltējušu pieticīga apmēra fo -
to uzņēmumu.

 “Kas ir šī skaistā sieviete?”
 “Mana māte!”
 “Māte? Būtu patiesi priecīgs,  

ja tu man parādītu savu ģimenes 
albumu.”

Neslēptas dusmas iegailējās vi  -
ņas acīs.

“Kā tu vari to nezināt?! Hitle-
riešu okupācijas laikā tavi latvie -
ši (uzsvars ”tavi”) ielauzās manā 

mājā un izvandīja to no augšas 
līdz apakšai. Paliku dzīva tikai 
tāpēc, ka mans tēvs bija pazīs -   
ta ms latviešu gleznotājs. Bet tie 
paši “tavi” latvieši savāca visus 
ma nus foto albumus un turpat 
uz vietas manā acu priekšā sa -
dedzināja.” 

Pirms aizbraukšanas vēl sati-
kos ar pazīstamu mākslinieci, 
gadiem ilgi tuvu mūsu ģimenes 
draugu.

“Es jūtos neērti, ja tu lieto vār-
da “ebrējs” vietā “žīds”.  Manām 
aus īm vārds “žīds” ir lamu vārds.”

“Man, Rietumu pasaulē dzīvo-
jošam, turpretim  vārds “ebrējs” 
skan svešs un neīsti.” 

Tā katrs palikām pie sava.

***
 Kopā ar sievu Ilonu un meitu 

Aldu pēc nogurdinoša nakts li -
dojuma agrā rīta stundā izkā -
pām Telavivas lidostā. Kā tas li  d-
ostās parasts, cilvēki steidzās, 
skrēja cits citam pa priekšu, 
drūz mējās, bet bija vēl kas cits. 
Subjektīvi jutu, ka cilvēku drūz-
ma izstaro ne jau grūstīšanos, kā 
dažkārt pie krieviem, bet gandrīz 

netveŗamu, agresīvāku tempera-
menta izpausmi, kas lika saprast, 
ka pasaule ir nežēlīga un katram 
pašam jāgādā par savu labsajūtu. 
Tūlīt nāca prātā, ka varbūt šī at -
šķirīgā temperamenta dēļ dau -
dzi padomju okupāciju piedzī -
vo jušie latvieši vēl joprojām pa  -
liek pie tā, ka 14. jūnija naktī iz  -
sūtāmo galvenie  savācēji bijuši 
žīdi, – atmiņas, kas vēsturiski ne -
 pavisam neatbilst patiesībai. Tā  -
pat tūlīt prātā nāk Ilonas jautā-
jums savai kollēģei un tuvai drau-
dzenei, kuŗa vienīgā no savas ģi  -
menes bija pārdzīvojusi Aušvicu: 

“Kāpēc tu atkārtoti atsakies ap -
meklēt Izraēlu?”

“Tur ir par daudz žīdu,” 
Tas bijis teikts ar humoru balsī, 

tūlīt  gan arī  piebilstot: “To varu 
atļauties teikt tikai es, bet ne tu!”

 Un visbeidzot apziņā uzpel-
dēja pasaulslavenā žīdu rakst-
nieka un vērsturnieka Tonija 
Dža da teiktais: “Nekad neesmu 
izjutis ne lielu lepnumu, nedz 
mī     lestību kā pret žīdiem, tā Iz  -
raēlu, bet, ja kāds man jautās, tad 
bez acumirkļa kavēšanās atbil-
dēšu: „Es esmu žīds!””

Par to arī būtu gribējis apru-
nāties.

***
Man, paviršajam tūristam, Te   l-

aviva ir moderna darba un tirdz-
 niecības pilsēta. Skatu ziņā tā 
nav nedz Nica, nedz Montekar -
lo, kaut arī daži  romantiski rajo-
ni, kā, piemēram, Jaffa, vēstī par 
šīs tagad modernās pilsētas seno 
pagātni, kad tā bija tikai maza 
Palestīnas ostiņa Vidusjūras pie-
krastē. Kā lielākoties tūristu vies-
nīcas, arī mūsējā bija jūras kras -
tā ar skatu uz rietumiem. Kad 
noliktajā laikā nokāpu lejā no sa -
 vas augšējā stāva istabas, apakšā 

pie bāra jau sēdēja Franks Gor-
dons ar manu sievu Ilonu un 
meitu Aldu. Visi trīs sūca viskiju 
un izbaudīja saulrietu. Apkam-
pāmies kā veci draugi, jo esam 
apmēram vienos gados un vie -
na un tā paša laikmeta liecinieki 
ar ideoloģiski līdzīgu pasaules 
skatījumu. Dāvanā viņš bija at -
nesis lielisku Izraēlas sarkanvīnu 
un no savas bibliotēkas žurnāla 
Atpūta pēdējo nummuru – izdo-
tu tikai dažas dienas pirms pa -
domju okupācijas.

Saruna pamazām aizvirzījās  
uz kādām Franka rindiņām pre-
sē, kuŗās viņš esot komentējis  
Bauskas pašvaldības vilcināšanos 
uzcelt pieminekli nacistu laikā 
tur nošautajiem žīdiem. Par ko 
viņš tūlīt esot tīmeklī saņēmis 
vairākus negātīvus komentārus. 
Tiešākais no tiem bijis: “Hitlers 
savu darbu nav līdz galam pavei-
cis, un Rumbulā vēl ir daudz 
tukšu vietu.” Punkts! Rakstītājs, 
latvietis, kā parasti, anonims. Abi 
pasmējāmies. Iejautājos par to 
pašu “ebrēja” vārdu, kas man,      
no Rietumiem nākušajam, vien - 
mēr griezies ausīs. To papildinot, 
Franks zināja stāstīt, ka pat mūsu 
tuvākie kaimiņi lietuvieši šo vār-
du nelietojot. Vai gan iznāktu, ka 
tad, ja neskaita reliģiski un vēs-
turiski antisemītisko Krie viju, šis 
vārds ir populārs tikai Lat vijā? 

Biju plānojis Franku uzaicināt 
uz pamatīgām vakariņām, bet viņš 
tikai šo to paknibināja, aizbildi-
noties, ka ilgas, veselīgas dzī  ves 
noslēpums esot meklējams trīs 
lietās: ēst maz, daudz kust ēties 
un, aktīvi garīgi darbojoties, ne  -
kad neļaut smadzenēm ierūsēt. 
Varēju tikai viņam pievienoties. 
Uz to izdzērām pudeli viņa at -
ne stā sarkanvīna. 

No kreisās: Franks Gordons, Ilona un Raimonds Staprāni
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV) 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr.12) atrisinājums

Līmeniski.  1. Falkonets. 5. 
Dūze. 6. Auka. 8. Marka. 10. 
Aina. 11. Lampass. 12. Āvas. 16. 
Toska. 18. Aorta. 20. Optēt. 22. 
Gausas. 23. Ponijs. 25. Opera. 26. 
Svira. 27. Sesks. 28. Sari. 30. 
Rekords. 33. Bīne. 37. Alise. 38. 
Elks. 39. Sile. 40. Anatomija. 

Stateniski.  1. Feja. 2. Lampa. 
3. Etaps. 4. Sabo. 5. Doki. 7. Arfa. 
9. Rupors. 10. Astronoms. 13. 
Satversme. 14. Parunas. 15. Ko  -
mikss. 17. Signe. 18. Abats. 19. 
Aiova. 21. Tests. 24. Dipoli. 29. 
Auce. 31. Elara. 32. Dueļi. 34. 
Nīke. 35. Mūsa. 36. Misa. 

Jau daudzus gadus esmu pie-
dalījies 16. marta notikumos, jo 
manā ieskatā  tautai, kas necie na 
savus varoņus, nav nākotnes! 
Būdams Latvijas patriots, es ne -
va ru rīkoties citādi, jo arī manai 
dzīvei nav lielas jēgas bez Latvi -
jas ar nākotni. Es godinu Latvie-
šu leģiona kaŗavīru piemiņu gan 
Lestenes Brāļu kapos, gan gājienā 
pie Brīvības pieminekļa.

Lestenē es godinu tos Latvijas 
kaŗavīrus, kas ar savu dzīvību 
un savām asinīm cīnījās pret 
noziedzīgo boļševisma režīmu. 
Lai gan latviešu leģionāri cīnījās 
zem tikpat Latvijai naidīga fa  šis -
tiskās Vācijas noziedzīgā režīma 
karoga, viņu cīņa nebija bezjē  -
dzī ga. Jāpateicas desmitiem tūks-
 tošu leģionāru par viņu atdoto 
dzīvību, ka izdevās aizkavēt mil-
zīgo boļševiku kaŗaspēku, tādē-
jādi izglābjot tūkstošiem iznīcī -
bai lemtu Latvijas pilsoņu, kam 
radās iespēja izglābties trimdā 
Rietumos. Daudzi leģionāri ku  -
reliešu rindās vēlāk krita cīņā 
pret vācu fašistiem, simtiem sa -
gūstītu leģionāru tika nosūtīti uz 
koncentrācijas nometnēm. Pēc 
Otrā  pasaules kaŗa beigām dau-
dzi leģionāri turpināja cīņu pret 
boļševikiem nacionālajos par  ti-
zānos, un viņu cīņa palīdzēja 
mums saglabāt Latvijas neatka -
rības ideju dzīvu līdz pat Atmo-
das laikam.

Pie Brīvības pieminekļa es go   -
dinu Latvijas valstiskuma ide -
ju, kā vārdā cīnījās latviešu le  -
ģionāri. Tēvzemei un Brīvībai – 
šie vārdi nebija tukša skaņa lie -
lam vairākumam leģionāru, kas 
cerēja uz 1919. gadā piedzīvotā 
brī numa atkārtošanos – Rietu -

DROSME BŪT LATVIETIM

mu sabiedroto kaŗaspēka vērša-
nos pret boļševiku Krieviju – un 
uz Latvijas atbrīvošanu.

16. marta gājiena jēga ir ne ti  -
kai paust skaidru nosodījumu 
di   viem totālitāriem pagātnes re  -
žī miem, kas ir nodarījuši mil -
zum daudz posta Latvijai un pa  -
saulei, bet arī vērsties pret fašis -
ma atdzimšanu šodien.

Un 17. martā es atkal došos pie 
Brīvības pieminekļa, lai godi nā-
tu tos 189 varoņus, kas parak -
stīja Latvijas Centrālās pado-
mes memorandu, ar to aicinot 
nekavējoties atjaunot okupētās 
Latvijas suverēnitāti. Mūsdienās 
ir grūti iedomāties, ka viens pa  -
raksts var laupīt cilvēkam dzīvī-
bu, brīvību vai dzimteni, – taču 
tieši tas notika ar vairākumu me -
 moranda parakstītāju, pret ku  -
ŗiem vērsās gan nacistu, gan ko -
mūnistu okupanti. Ja mūsdienu 
Latvijas polītikā būtu kaut vai 
puse to goda vīru un sievu, kas 
parakstīja šo memorandu, mūsu 

valstiskums būtu daudz mazāk 
apdraudēts. 17. martā es piemi -
nēšu arī latviešu un lietuviešu 
nacionālos partizānus, kas 1949. 
gada 17. martā Īles mežos krita 
cīņā ar čekistiem par savu valstu 
brīvību. Un es aicinu gan latvie - 
š us, gan lietuviešus, gan ukraiņus, 
gan krievus, gan visus cittautiešus, 
kas grib dzīvot brīvā un plauks - 
to šā Latvijā,  nevis Putina fašistis-
kajā impēerijā, doties šajā dienā 
plkst. 18.00 pie Brīvības piemi -
nekļa un kopā noliekt galvu un 
pateikt – Varoņiem slava!

Visbeidzot, ja daži “ietekmīgi” 
polītiķi Latvijā domā, ka ministra 
amatu nedrīkst ieņemt Latvijas 
Republikas pilsonis, kas savas tau-
 tas nākotnes vārdā godina va   ro    nī-
 gus Latvijas kaŗavīrus un sa   bied-
riskus darbiniekus, kā arī go   dina 
Latvijas valstiskuma ideju, – tad 
lai Latvijas pilsoņi šoruden lemj, 
kādi valstsvīri tai ir vajadzīgi...

Ir naīvi iedomāties, ka Krievi -
jas polītiku pret Latviju patiesībā 

ietekmē tāds lokāla mēroga noti-
kums kā ziedu nolikšana pie 
Brīvības pieminekļa 16. martā. 

Jāsaprot, ka mūsdienu Krievija, 
it īpaši pēc pēdējiem notiku - 
m iem Ukrainā, jau šobrīd ir kļu-
vusi par totālitāras diktātūras valsti.

Totālitāram režīmam meli, pro-
 vokācijas un visur esoša klaji ir -
ra  cionāla propaganda ir ietek -
mes noturēšanas un paplašinā -
šanas instrumenti,  un šo reālitāti 
nevar mainīt pat pielabināšanās 
un neslēpta gatavība kļūt par 
jauno kungu kalpu.

Totālitāra režīma propagandas 
funkcija ir nevis atspoguļot ob -
jek  tīvo reālitāti, bet gan veidot re  -
žīmam vēlamu nākotnes notiku-
mu attīstības scēnāriju, saga tavot 
režīma atbalstītājus gai dā ma  jiem 
notikumu pagriezie niem.

Tāpēc baidīties, ka Krievija pār-
metīs Latvijai 16. marta gā  jie nu, 
ir bezjēdzīgi. Notikumi Krimā 
liecina, ka Krievijai mūsdienās 
nav vajadzīgas pat kaut cik jēdzī -

EINĀRS CILINSKIS, 
Latvijas Republikas pilsonis

gi izstrādātas provokācijas, lai 
veiktu agresiju pret miermīlīgu 
kaimiņvalsti. Līdz ar to nozom -
bētais Kremļa TV skatītajs par 
“fašisma atdzimšanu” Latvijā va  -
rēs uzzināt gan 16. martā, gan 
jebkuŗā citā datumā,  kad vien šo 
propagandas kanāļu saimniekiem 
tas būs izdevīgi...

Pēdējo nedēļu notikumi Uk  -
rainā un arī šeit, Latvijā, ir dau -
dziem atvēruši acis. Šobrīd ne  vie -
nam domājošam cilvēkam nav 
no   slēpums, ka totālitārā Kremļa 
režīma propagandas virsmērķis 
Latvijā ir viens – ar Krievijas un 
dažu vietējo mediju palīdzību iz  -
nīdēt latviešu nācijas valstsgri -      
bu, – ja latvieši kļūs vienaldzīgi 
pret sa vu valsti, tad nekādi tanki 
ne  būs vajadzīgi... 

Tātad vienaldzīgi, iztapīgi un 
iebaidīti latvieši (it sevišķi polī-
tiķi) ir galvenais drauds Latvijas 
valstiskumam gan šobrīd, gan 
pēc simt gadiem.

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 20. martā ieradās reģio-
nālā vizītē Madonas novadā, kur  tikās ar novada domes deputātiem 
un iedzīvotājiem, apmeklēja kokapstrādes uzņēmuma Norte, SIA „Laz-
 donas piensaimnieks”, koka palešu ražotni Baltic Block, Barkavas arod-
vidusskolu, kas sagatavo speciālistus būvniecībai un lauksaimniecī bai.  

Jēkabpili darba vizītē apmeklēja Īrijas vēstnieks Latvijā Eidans 
Kir vans (Aidan Kirwan). un Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis. 
Viesu  mērķis bija iepazīties ar Jēkabpilī īstenotajiem ES struktūrfon - 
du projektiem - Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, bērnudārzā „Zvaniņš”, 
kur bērni sniedza priekšnesumus. Vēl viesi apskatīja pilsētas infra-
struktūru, kas uzlabota ar ES struktūrfondu financiālo atbalstu. 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā notika Latviešu mūzikas 
lielmeistara Teodora Reitera 130 gadu atcerei veltīts sarīkojums, ko 
caurvija četru gadalaiku tema. Madonas apriņķa koŗu četru gadalaiku 
ciklos izdziedātās dziesmas mijās ar Teodora Reitera dzīves gājuma 
atceri - bērnība, jaunība, darba gadi un sasniegumi mūzikā. 

Madonas novadpētniecības un mākslas mūzeja izstāžu zālē 27. 
martā notika aktieŗa Kaspara Pūces tikšanās ar Madonas 1. vidussko-
las skolēniem. 1949.gada 25.martā no Latvijas tika izsūtīti 10 987 bērni 
līdz 16 gadu vecumam. Viens no viņiem bija 7 mēnešus mazais Kaspars 
savai mātei - Dailes teātŗa aktrisei Dailai Kukainei-Pūcei uz rokām. 
Atmiņas par piedzīvoto Amūras apgabalā Sibirijā ir sakopotas grā ma  tā 
„Pūces bērna patiesie piedzīvojumi Padomijā”. Tēvs - režisors Voldemārs 
Pūce bija apcietināts  jau iepriekš. Viņš Vorkutā izveidoja leļļu teātri. 

Daugavpils dome 20. martā parakstīja sadarbības līgumu ar P. Stra-
 diņa universitāti. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāja Inta Vaivode 
pastāstīja  par kritisko situāciju ar ārstniecības personālu. Patlaban 
trūkstot 25 ārstu. Slimnīca izmanto dažādas iespējas šīs  problēmas risi -
nāšanai, piemēram, samaksā studiju stipendiju topošiem mediķiem. 

Ventspils augstskola  parakstījusi sadarbības līgumu ar Ogres te   ch -
nikumu. Līguma mērķis ir populārizēt izglītību jauniešu vidū, turklāt 
orientējot jauniešus uz tādu profesiju apguvi, kuŗas atbilst Latvijas 
tautsaimniecības prioritātēm un attīstības plāniem. 

Atskatoties uz desmit gadiem, kopš Latvija iestājās NATO, Ze  mes-
sardzes 46. kājnieku bataljons 26. martā savā stābā Vārves pagastā 
rīkoja Atvērto durvju dienu. Apmeklētāji varēja daudz ko uzzināt par 
Nacio nālo bruņoto spēku attīstību un integrēšanos transatlantiskajā 
orga nizācijā, par aktuālām norisēm Zemessardzē, tās lomu valsts aiz-
sardzī bā, atbalsta sniegšanā sabiedrībai, kā arī par iespējām iestāties 
Zemes sardzē. Kaŗavīri demonstrēja individuālo ekipējumu.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā atklāta Samsung digitālā mā   cī-
bu klase. Svinīgajā sarīkojumā piedalījās Kokneses novada domes un 
izglītības iestāžu vadība, skolotāji un skolēni. Ieradās arī izglītības un 
zi  nātnes ministre Ina Druviete, Saeimas Budžeta un finanču (nodokļu) 
komisijas priekšsēdis Jānis Reirs, kā arī un Samsung pārstāvji.

Mazzalves pamatskolā notika Neretas novada Grāmatu svētki, kas 
pulcēja lielus un mazus grāmatu lasītājus no tuvējiem pagastiem un 
kaimiņu novadiem. EP deputāts Kārlis Šadurskis aici nāja uz diskusiju  
“Izglītība un grāmata laukos”, folkloristi Iveta un Vid  vuds Mede ņi gāja 
rotaļās ar pašiem mazākajiem.

Bebru pagasta Juŗa Sprukuļa zemnieku saimniecībā “Vec siljāņi” 
ražotais “Ievas siers ar amoliņu” ir izvēlēts par Latvijas ģimenes saim-
niecības mājražošanas īpašo produktu. To aizvadītajā nedēļā prezentē -
ja Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā starptautiskā ražotāju apmācības 
projekta konferencē “Lauksaimniecības pārtikas produkti - izaicināju-
mi un iespējas”. Ir sperti pirmie soļi sadarbībai  citās valstīs. Konferencē 
pro  dukciju rādīja arī Slovēnijas, Turcijas, Italijas, Grieķijas mājražotāji. 

Īsziņas sagatavojušas VALIJA BERKINA un MĀRA LINDE

Einārs Cilinskis

Līmeniski. 5. Tāds, kas ir līdz-
vērtīgs (kam). 6. Slinks; kūtrs. 7. 
Priekšmeti diegu uztīšanai. 10. 
Rotaslieta. 11. Smieties. 13. Kļūt 
ar  vien karstākam. 16. Darbarīks. 
17. Dārza puķe. 18. Speciālists ku -
  ģu vai lidaparātu vadīšanā. 19. 
Slavēt (ko), izceļot labās īpašības. 
21. Liels braucams ceļš (novec.). 

25. Velkot pārvietot. 26. Daļa, kas 
kādam pienākas. 28. Tīrums. 29. 
Neatlaidīgs, grūti pārvarams. 30. 
Zaru starpa saauguma vietā. 31. 
Telpa vai ēka, kur zinātniskos vai 
mācību nolūkos preparē līķus. 

Stateniski. 1. Vērtspapīrs, kas 
dod iespēju saņemt dividendes. 

2. Pakāpeniski kļūt līkam. 3. 
Spie žot ievirzīt. 4. Taisns un spē-
 cīgs. 6. Apģērba gabals. 8. Dot. 9. 
Enerģijas pārvadīšana no dzi -
nēja uz darbmašīnām. 10. Pa   stā -
vīgi nodarbināt. 12. Mū   zi  ķis, kas 

spēlē tauri. 14. Stū  rainas 
formas tilpe (kā) ie  -
vietošanai. 15. Meža vai lau-
  ka gabals, kas izraudzīts 
me    dībām ar dzinējiem. 20. 
Sekls, ar zemām malām.      
22. Apputekšņošana. 23. 
Izskaidrots, pierādīts. 24. 
Fi    zikas nozare, kas pētī ska-
 ņu. 27. Kārīgs, negausīgs. 
28. Valsts varas iestāžu lemts 
noteikums.              
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EDGARS
ZARIŅŠ

Dīpītis vai dievputniņš 

Pašu pagatavotās Pēdējo Mohikāņu apliecības

Ģimnazijas skolnieki sēžam gaitenī kaut kādās svinībās. Istabu 
durvis ir redzamas abās pusēs

1950. gada janvārī angļu armijas karavīri izvācās no attēlā redzamās ēkas. Skolas internāts tika 
pārcelts uz otro stāvu šai ēkā. Kas par starpību! Tagad arī mūsu labierīcības, dušas un vannas istaba 
bija turpat mūsu stāvā

Skatoties uz Aleras upi no Sudbrucke tilta ūdens ir pavisam mierīgs

(Turpināts no Nr. 12)

Dzīve Ferdenes 
nometnē

1949. gadā mūsu skolas in  te r-
nāts bija kavalērijas kazarmu 
zirgu šķūņa otrā stāvā, kas īs -
tenībā bija trešā stāva augstumā. 
Agrāk šis stāvs esot lietots kā 
siena noliktava, tāpēc abos galos 
atradās lielas durvis ar ceļamo 
bomi. Nu tas bija pārbūvēts ar 
gaŗu gaiteni no vienām lielām 
durvīm līdz otrām, ar finieŗa 
plākšņu sienu nodalījumiem abās 
pusēs, ko mēs saucām par savām 
istabām. Katrā istabā no gries-
tiem virs galda karājās elektrības 
vadā divas plikas spuldzītes.  
Šādā istabā, kur bija divstāvu 
metalla gultas, dzīvoja astoņi 
vai desmit skolnieki, ar savām 
mantu noliktavu kastēm.

Spuldzes istabas vidū izdega 
vai draiskuļojot tika sasistas. 
Jaunas nebija dabūjamas. Elek-
trisko zinātņu skolnieki zināja, 

noticis Amerikā, kur ir 110 
voltu sistēma, strāva cilvēku 
pierautu pie roktuŗa un droši 
vien nonāvētu.

Kopējā ēdamzāle un virtuve 
atradās pāri laukumam blakus 
klašu telpām. Maltītes gatavoja 
pavārs, bet mēs, skolnieki, rē -
gulāri strādājām par palīgiem 
un aptīrītājiem. Ēdiens bija 
vienkāršs un samērā pilnvērtīgs, 
bet augošs zēns vienmēr mēģina 
dabūt vairāk. Es izstrādāju trīs 
veidus, kā to izdarīt. 

Pirmkārt, ja vien varēju, pie -
teicos papildu virtuves dežūrās: 
tad vienmēr dabūju kaut ko 
īpašu.

Citreiz mēģināju būt ēdiena 
dalīšanas rindas sākumā, un tad 
ātri visu apēdu, lai varētu iet 
otru reizi pēc tā saucamās „bok-
seru porcijas”. Un tad bija vēl 
kukuļošana: ja ēdienu dalīja 
kāds draugs, kuŗam kaut ko no 
manis vajadzēja, tad varēja da -
būt lielāku porciju.   
   1949. gada beigās angļu armi-

mūs, gulētājus, ar aukstu ūdeni. 
Tad aizmuka atpakaļ savās trijās 
istabās un aizslēdza durvis. Līdz 
rītam mēs nomierinājāmies un 
salīgām mieru.

Mūsu ēkas trešajā stāvā at -
radām daudz atstātu mantu, 
kuŗas, ja varējām dabūt pāri pa 
aizmugures augsto sētu, pārde-
vām vāciešiem.

Tad, kad man palika 17 gadi, 
manā pārtikas devā sāka iz -
sniegt cigaretes. Būdams liel-
manīgs, atvēru pirmo paciņu 
„Camel” cigarešu, izda līju 
katram istabas biedram pa vie-

ēkā. Kas par starpību! Tagad arī 
mūsu labierīcības, dušas un van-
   nas istaba bija turpat mūsu stāvā.

Tomēr man kā nesmēķētājam 
cigarešu deva noderēja. Smēķē-
tāji savas devas izlietoja un 
mēneša beigās bija ar mieru 
maksāt vai veselu marku par 
katru cigareti. Tikai ne par tām 
turku cigaretēm, ko kādreiz iz -
sniedza. Ja nebija naudas, tad 
smēķētāji kādreiz darīja visādas 
muļķības par paciņu cigarešu. 
Mana dēla krusttēvs Dzintars 
Sproģis, ļoti liels sportists, 
saderēja uz divām pakām ciga-

sauca, jo biju jaunākais. Miķelis 
ir Ilmārs Miķelsons, miris Va -
šingtonas pavalstī. Viljo ir Vilis 
Celmiņš, miris Austrālijā. Pep-
siņš ir Visvaldis Kupsis, liels 
golfa spēlētājs, dzīvo Indianas 
pavalstī netālu no Čikāgas. 
Miezis ir Zigurds Miezītis, pa -
zīstamais tautasdeju vadītājs 
To  ronto. Techniskād zīmēšanas 
klasē uztaisījām piederības ap -
liecības, kur apsolījāmies satik-
ties divus gadus pēc Latvijas 
brīvības atgūšanas Vasarsvētku 
svētdienā pie Nacionālās ope  ras. 
Es sazinājos ar vienīgo, kuŗa 

ko darīt.  Nākamajā braucienā 
uz mājām vilcienā „nospēra” 
vagona spuldzes. Citkārt tās bija 
110 voltu, mums it kā nederēja, 
bet elektriķi zināja, kā salikt 
spuldzes serijā, lai istaba tiktu 
pietie kami apgaismota.

Kādreiz tomēr elektriķi spēja 
izdarīt lielas muļķības. Nezinu 
kāpēc, bet reiz viņi savu durvju 
rokturim pieslēdza elektrību un 
uz grīdas izlēja ūdeni. Pirmais, 
kuŗš pieķērās pie roktuŗa, sa -
ņēma lielu elektrības triecienu, 
kas viņu nosita atmuguriski 
sēdus. Par laimi, Eiropā lieto 
220 voltu sistēmu, kas deva tikai 
smagu spērienu. Ja tas būtu 

jas kaŗavīri izvācās no nomet-
nes, un mūs no zirgu šķūņa 
pārcēla uz viņu līdz šim ap  dzī-
voto ēku parādes laukuma otrā 
pusē. Mūsu istabā mēs dzīvojām 
astoņpadsmit. Lietojām tās pa -
šas divstāvu metalla gultiņas, 
bet tagad tās bija novietotas 
rindā ar galvgali pie sienas. Arī 
katram skolniekam tagad bija 
savs metalla skapītis, līdzīgi, kā 
to redzam filmās armijas ka  zar-
mās. Mūsu istaba, kas bija lie-
lākā, tagad internātā dominēja. 
Tiem citiem divdesmit pieciem 
tas nepatika, un viņi vienu nakti 
mums atriebās – klusu ielīda 
mūsu istabā un aplēja visus 

nai un pats nosmēķēju savu 
pirmo un pēdējo cigareti. Pēc 
tam, kad atveseļojos, mani ista-
bas biedri piedraudēja – ja es 
atkal smēķēšot, man pašam 
būšot jātīra istaba. Es gan vēl 
vienu reizi mēģināju: 1960. ga  dos 
Jaungada sagaidīšanas va  karā 
ievilku pāris dūmu no cigāra. 
Šoreiz sieva Silva dabūja braukt 
mājā agri, jo es sēdēju, galvu iz -
kāris ārā pa automašīnas logu.

1950. gada janvārī angļu armi-
jas kaŗavīri izvācās no attēlā 
redzamās ēkas. Skolas internāts 
tika pārcelts uz otro stāvu šai 

rešu, ka izlēks no otrā stāva loga 
un būs sveiks un vesels. Viņš to 
paveica, jo vai tad citādi viņš 
būtu mana dēla krusttēvs.

1950. gada jūnijā liela daļa 
skolnieku jau bija izceļojuši ar 
savām ģimenēm uz Kanadu, 
Austrāliju un ASV. Mūsu istabā 
no astoņpadsmit palikām vairs 
tikai pieci. Mēs nodibinājām 
„Pēdējos Mohikāņus”, iespaido-
jušies no amerikāņu filmas „The 
Last Mohicans”, ko mēs kopā 
noskatījāmies – Miķelis, Viljo, 
Pepsiņš, Puisītis un Miezis. Es 
esmu Puisītis, tā viņi mani 

adresi toreiz zināju, ar Miezi, 
un jautāju, vai viņš tur bija. 
Satikšanās nenotika.

Drīz vien pēc tam jūlijā pa -
beidzu ģimnazijas ceturto klasi. 
Skolu slēdza, un es pievienojos 
ģimenei, kas jau bija pārcelta uz 
Ventorfas (Wentorf) caurbrauk-
šanas nometni pie Hamburgas. 
Pirms es pieskaŗos Ventorfas no -
metnes dzīvei un piedzīvoju miem, 
gribu pieminēt manus apmek lē-
jumus vecāku nometnēs Em -
denē (Emden) un Zengvardenē 
(Sengwarden).

(Turpinājums sekos)
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Maija KovaļevskaMaija Kovaļevska kopā ar savu skolotāju Mirellu Freni

Ar Plasido Domingo pēc Dž. Verdi operas "Simons Bokanegra" 
izrādes Vīnes Valsts operā

Maija Kovaļevska – Mimi un  Džozefs Kaleja – Rūdolfs Dž. Pučīni operā "Bohēma" uz Ņujorkas 
Mētropolītēna skatuves

Laikraksta NY Times galve-
nais kritiķis Anthony Tomma-
sini jūs raksturoja kā izcilu 
Mimi „Bohēmas” izrādē Mēt-
ropolītēna operā (16/1/14) un 
slavēja balss silto tembru un 
smalkjūtīgo interpretāciju F. 
Dzefirelli pasakainajā insce-
nē jumā. Mētropolītēna izrā-
dēs jūs sumināja ar ovācijām. 
Kādas bija jūsu pašas izjūtas 
par „Bohēmas” izrādēm šo -
ziem Ņujorkā?

Man bija liels prieks dziedāt ar 
tenoru no Maltas Džozefu Ka -
leju (Joseph Calleja) un ar visiem 
solistiem. Mūsu starpā izvei-
dojās mūzikāla un cilvēciski 

DACE
APERĀNE

“Dziedāšana un opera man ir kā baznīca”
Saruna ar latviešu operas zvaigzni Maiju Kovaļevsku

goģi, itaļu operdīvu Mirellu 
Freni, kuŗa bija brīnišķīga Mimi. 
Kad dziedu skaistās Mimi ārijas 
vai vispār, kad atrodos uz operas 
skatuves, jūtos it kā es būtu 
baznīcā. Būtībā dziedāšana un 
opera man ir kā baznīca. Kad 
dziedu jebkuŗā operā, cenšos 
savā tēlā un dziedājumos iejus-
ties ar visu sirdi.

Ņujorkas latviešu klausītāji 
allaž gaida un ļoti priecājās 
par jūsu izrādēm Mētropo-
lītēna opernamā. Kādos oper-
namos jums ir paredzēts dzie-
dāt šopavasar?

Marta beigās dziedāšu atkal 
Mimi „Bohēmas” izrādē, bet 

Palika iespaids, ka opera tagad 
piesaista daudz jaunu klausītāju 
no dažādām kultūrām un pa -
audzēm. Vispārējais iespaids ir 

nāt operu kā mākslas formu 
nākotnē. Viens no ievēro ja-
mākajiem ir Operalia konkurss, 
ko rīko Plasido Domingo. 

Simon Boccanegra. 
Jūs pieminējāt Eiropu. Vai 

šovasar dziedāsiet Latvijā?

sirsnīga draudzība. Ļoti izbau-
dīju, cik labi ir dziedāt maestro 
Stefano Ranzani vadībā. Viņš 
vadīja izrādi ar lielu meistarību, 
un, pateicoties viņa tempiem 
un smalkjūtībai, operas vispārējā 
gaisotne bija ļoti dabīga un reizē 
dziļi romantiska.

Pirmo reizi Mētropolītēnā – 
Mimi dziedājāt 2006. gadā. 
Tad, tāpat kā tagad Jūs atstājat 
iespaidu, ka esat dzimusi šai 
lomai. Kādas ir jūsu izjūtas 
par Mimi tēlu?

Debija Mimi lomā Mētro po-
lītēnā man vienmēr paliks siltā 
atmiņā. Tajā reizē operu diriģēja 
pasaulslavenais tenors Plasido 
Domingo. Mimi loma man 
saistās ar manu vokālo pe  da-

šoreiz uz Vīnes Valsts operas 
skatuves maestro Mikko Franck 
vadībā, un 29. martā izrāde 
tikšot pārraidīta video tiešraidē. 
Slavenais meksikāņu tenors 
Ramons Vargass (Ramon Var-
gas) dziedās Rūdolfa lomu. 
Aprīlī dziedāšu Mimi Ham-
burgas Valsts operā. Prie cājos, 
ka maijā varēšu atkal tikties ar 
maestro Stefano Ranzani, kuŗa 
vadībā dziedāšu Elvīru Mocarta 
„Dona Žuana” jauniestu dējumā 
Palermo operā Italijā.

Kādas ir jūsu domas par 
operas mākslas formu šobrīd 
pasaulē?

Pagājušā gadā uzstājos oper-
namos Dienvidamerikā, Ķīnā, 
Arabijā, Italijā un citās valstīs. 

tāds, ka opera ir globālizējusies 
un ka tagad ir iespējams no -
klausīties operizrādes Omānā 
tikpat daudz kā, piemēram, 
Buenosairesā vai kādā Eiropas 
pilsētā. Ir arī vairāki operdzie-
dāšanas konkursi, kuŗi ļoti 
palīdz jauniem un topošiem 
operdziedātājiem iesākt savu 
karjēru uz opernamu skatuvēm 
un tādā veidā palīdz nodroši -

Jūs bijāt Operalia konkursa 
laureāte 2006. gadā. Vai vēl 
uzturat kontaktu ar Plasido 
Domingo?

Jā, es bieži sazinos ar Domingo 
kungu un interesējos gan par 
viņa izrādēm, gan par viņa 
Operalia konkursu. 2012./13. 
gada sezonā es dziedāju Amē-
lijas lomu kopā ar  Plasido Do -
mingo Vīnes Valsts operā Verdi 

Es uzskatu Rīgu par savu gal-
veno dzīves vietu. Ļoti priecā-
jos, ka 6. jūlijā dziedāšu īpašā  
RIGA 2014 koncertā ar nosau-
kumu “Born in Riga.”

No savas puses priecājos, 
ka latviešu klausītājiem būs 
iespēja jūs dzirdēt un satikt 
šovasar Latvijā, un vēlu jums 
arvien spožus panākumus! 
Sirsnīgs paldies par sarunu!
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Kaŗavīru pēcpusdiena
Floridā

Leģionāru piemiņas 
brīdis Klīvlandē

Grandrapidos cep pankūkas,
svin aizgavēni un gaida pavasari

Šī ziema ar nemitīgiem snieg-
puteņiem, aukstuma viļņiem 
un vējiem te visiem ir apnikusi 
līdz kaklam. Šķiet, ka tā nekad 
ne  beig sies. Ziņa, ka gadskārtējais 
pan kūku laiks ir klāt, ienesa 
mazu cerības stariņu siltākam 
laikam. Šogad pankūku sezonu 
ievadīja Latviešu luterāņu drau-
dze svēt dien, 23.februārī, tūlīt 
pēc kārtējā dievkalpojuma, ko 
vadīja mācī tā ja Ilze Larsena. 
Luterāņu draudzes pankūku 
maltītes nagla bija ar gaļu pil-
dītās pankūkas, tā sau ca mās 
komm morgen wieder. Tās tie-
šām bija ļoti garšīgas. Neiztrūka 
arī parasto pankūku ar dažādām 
piedevām, desiņām un dažā diem 
ievārījumiem. Atbildīgā rīkotāja 
bija Dāmu komitejas priekšniece 
Ilze Runka ar palīdzēm Ausmu 

Davis, Ilgu Kalniņš, Līgu Gon-
za lez un ar mūžībā aizgājušo 
Harija un Irenes Vungu maz-
meitiņām Melisu, Taru un Kris-
tenu. Pan kūku maltītes beigās 
bija  mantu loterija, to vadīja 
Irēne Vanuška, Vija Dāvidsone 
un Juris Dāvis.

Nākamajā svētdienā, 2. martā, 
visi, kā katoļi, tā luterāņi, pulcējās 
Latviešu biedrības namā Latviešu 
katoļu draudzes pankūku mie-
lastam. Katoļu dāmu speciālitāte 
ir kartupeļu pankūkas, protams, 
ar daudzām piedevām. Sarīko-
jumu ievadīja katoļu draudzes 
administrātors Zigfrids Zadvin-
skis, sveicot visus mielasta dalīb-
niekus. Tā kā šis bija aizgavēņa 
sarīkojums, viņš īsi pakavējās pie 
gavēņa vēstures. Pirmās ziņas par 
to ir no Romas, kad 2. un 3. gadu 

simtenī nostiprinājās kristīgā 
ticībai. Tajā laikā gavēja tikai 40 
stundas – no Pelnu trešdienas līdz 
Lielajai piektdienai. Gavēnis pa  -
mazām kļuva gaŗāks, līdz nostip-
rinājās uz 40 dienām 7. gadu 
sim tenī, simbolizējot 40 dienas, 
ko Jēzus pavadīja tuksnesī. Baz-
nīcas gavēnis sākas ar Pelnu treš-
dienu un beidzas ar Lieldie nām. 
Tajā laikā bija populāra publiska 
grēku nožēlošana. Viņi saģērbās 
nodriskātās drēbēs, apbēra sevi 
ar pelniem un tādi stāvēja pub-
liskā laukumā visu dienu, nožē-
lojot savus grēkus. 10. gadu sim-
tenī šo tradiciju pārtrauca. Pelni 
palika. Vēl līdz mūsu dienām 
ka toļu baznīcā Pelnu trešdienā 
priesteris liek pelnus uz dievlū-
dzēja pieres, izveidojot krusta zī  mi, 
tā atgādinot visu mūsu mirstību. 

Šos pelnus ieguva, sadedzinot 
iepriekšējo Lieldienu palmas.

Viduslaikos gavēņa tradicijas 
bija ļoti stingras. Gavēja visi, 
jauni un veci. Nedrīkstēja ēst ne 
gaļu, ne olas, ne piena produk-
tus. Sākot ar 20. gadsimtu, 
gavēņi vairs nebija tik stingri. 
Gavēja tikai pieaugušie no 18 
līdz 60 ga  du vecumam. Stingra 
gavēšana ka  toļu Baznīcā palika 
tikai Pelnu trešdienā un Lielajā 
piektdienā. Pēc Reformācijas 
daļa protestantu baznīcu vēl 
pie   turējās pie gavēņa tradici-
jām, bet ne tik stingrām, izņe-
mot anglikāņu baznīcu, kas 
turpi nāja vecās tradicijas.

Grieķi 7./8. gadu simtenī ieva-
dīja gavēni ar tā saucamo sviesta 
nedēļu (aizgavēni), kad nu ēda 
visu, ko sirds vēlējās, pirms lielās 

gavēšanas, sākot ar Pelnu treš-
die nu. Šī tradicija tapa populāra 
visā kristīgajā pasaulē līdz mūs-
dienām, rīkojot parādes un svēt-
kus šinīs dienās, kā Fašingi Vācijā, 
Mardi Grad Ņūorleānā (New 
Orleans), karnevāli Dienvid ame-
rikā. Tādā pašā garā bija arī pan-
kūku mielasti, it sevišķi Austrum-
eiropā, ieskaitot Latviju. Tā arī 
katoļu draudze te turpina šo seno 
tradiciju.

Pankūku mielasta beigās bija 
bagātīga mantu loterija. 

Šo pankūku mielastu sagata-
voja katoļu draudzes Dāmu ko -
miteja – Paulīne Zadvinskis ar 
pa  līdzēm Mariju Visockis, Neliju 
Barkāns, Česu Cibulskis, Dainu 
Grīnbergs, Martu Kalniņš, Lidiju 
Tarbunas, Terēzi Vāveri un Elitu 
Wood.

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

IRĒNE EZERIŅA

Latvijā arī šogad 16. martā svi-
nēja Leģionāru piemiņas dienu. 
Arī mēs, St. Pētersburgā, Floridā, 
8. martā DV izkārtojumā pulcē-
jāmies Latviešu biedrības namā, 
lai pieminētu šo dienu. Kad divi 

ka tieši šodien paiet 30 gadi, kad 
18 vīri sanāca kopā un nodibināja 
DV organizāciju Flo ridā. Nep agā ja 
ilgi, kad tajā jau bija 26 biedri un 
tā tika atzīta kā bezpeļņas oficiāla 
DV nodaļa. Varam būt lepni, ka 

saimē iestājās 4 jauni bied ri. Mums 
ir tāda jauka tradicija, ka mēs 
godinām visus bijušos kaŗa vīrus, 
vienalga, kādā dienestā tie kal po-
juši. Kaŗavīru pēcpusdienas sarī-
kojuma laikā katram tika pa -
snieg ta viena balta roze.

Programmu iesāka Rita Blū men-
tāle ar trim patriotiskām dzejām, 
kas skaisti tēlo tautas mīlestību 
pret saviem varoņiem! Kad ska-
tuve atvērās un mūsu priekšā stā-
vēja Kanaku ansamblis ar asto-
ņiem brašiem vīriem vecumā no 
70-92 gadiem, visi kā viens ģēr-
bušies DV formās, bija prieks par 
katru no viņiem! Tā sastāvēja no 
astoņām kaŗavīru dziesmām, Māras 
Ritumas klavieŗu un Pēteŗa 
Ozola ģitāras pavadījumā.

Pirmās divas bija Imanta Saksa 
harmonijas “Mirdzot šķēpiem”, tad 
sekoja “Augstienē pie Madonas”, 
kas veltīta leģionāriem. Kā trešā 
bija mūsu pašu Ariānas Liepiņas 
dziesma “Kaŗa laukā” – sērīga at -
vadu dziesma, brālim šķiŗoties no 
māsas. Paldies Ariānai par to! Tad 
atkal sekoja I. Saksa un A. Vintera 
“No dzimtenes sveiciens”, veltīta 
visiem kaŗavīriem un I. Saksa “Mana 
dzimtene Kurzeme”, veltīta mīles-
tībai, un E. Siliņa “Paliec sveiks, 
mans mazais draugs”.

Lai dotu iespēju mūsu kana kiem 
apsēsties, Richards Rollis nolasīja 
skaistu dzeju. Tad visi ko  pā ar pub-
liku nodziedājām divas dziesmas 
“Vaidava” un “Divi bija”. Kanaki savu 
koncertu pabeidza ar J. Vītola “Pa -
dziedāsim nu, bāliņi” un tautasdzies-
 mu “Div’ dūjiņas”. Tad visi klāt eso-
šie tika pieaicināti nodziedāt “Lāč -
plēšu dziesmu” ar Viļa Plūdoņa tekstu.

Kā jau Kanaku vakaram pienā-
kas, pēc koncerta saimnieces vi  sus 
cienāja ar skābiem kāpostiem, 
ceptām desām un kartupeļu sa -
lātiem. Tā kā ēdieni nāca no četru 
saimnieču virtuvēm, tie bija se -
viš ķi garšīgi, jo katrai saimniecei 
taču bija sava speciālitāte!

Cerams, ka nākamā gadā Dievs 
dos spēku un veselību šiem vī -
riem mums atkal sniegt tik skais-
tu un patriotisku programmu.

Skaitā nepilni piecdesmit dalīb-
nieki sestdien, 15. marta priekš-
pusdienā pulcējās Saulrieta (Sunset) 
kapsētā pie karogotā Latviešu no -
dalījuma pieminekļa, lai godbijībā 
atcerētos Latviešu leģionāru asiņai-

viņi bija varoņi vai upuŗi? Viņi bija 
latvju tēvi un dēli, kas gāja vai nu 
brīvprātīgi, vai arī atbildot iesau-
kumam, lai atbrīvotu savu tēvzemi 
no svešas sarkanas varas. Kaut vi -
ņiem bija svešas zemes formas, 

Richards Rollis pasniedz ziedus emeritus Daugavas Vanagu 
priekšniecei Floridā Skaidrītei Princei // FOTO: Gunārs Liepiņš

Kanādas ansamblis. No kreisās: pavadītāja Māra Rituma, ansam-
bļa vadītājs Richards Rollis, Ikars Čakarnis, Mārtiņš Sausiņš, 
Aivars Vilemsons, Andris Ritums, Arvīds Dzenis, Aivars Pelds un 
ģitārists Pēteris Ozols // FOTO: Gunārs Liepiņš

šodien, pēc 30 gadiem, pastāvam ar 
39 biedriem un katru gadu aktīvi 
darbojamies dažādos sarīkoju mos, 
lai rastu līdzekļus palīdzī bas dar-
bam Latvijā. Beidzamos 10 gados 
veco leģionāru atbalstam, daudz-
bērnu ģimenēm, skolēnu pusdie-
nām un citām labdarīgām organi-
 zācījām esam aizveduši $40 275. 
Katru gadu jau arī mūsu mazā 
DV saime kļūst mazāka, bet bija 
prieks, ka pagā jušajā gadā mūsu 

No kreisas: māc. Dr. Pauls Barbins un Zigurds Rīders, DV 
Klīvlandes apvienības priekšnieks un DV ASV priekšnieks

Klīvlandes latvieši leģiona atceres piemiņas brīdī Saulrietu 
(Sunset) kapsētā

nās cīņas pirms 70 gadiem pie 
Latvijas robežām. Tajās kā pašu 
pirmo, tā arī pēdējo reizi kopā 
cīnījās abas leģiona divīzijas – 
15. un 19., turklāt pašu latviešu 
virsnieku vadībā. 

Svētbrīdi noturēja Latviešu Bap-
tistu draudzes mācītājs Dr. Pauls 
Barbins. Pats galvenais runātājs bija 
tikko ievēlētais jaunais apvienības 
priekšnieks Zigurds Rīders, ko dau-
 dzi pazīst arī kā DV ASV priekš-
nieku. Cita starpā viņš sacīja: 
“Kas bija šie latviešu leģionāri? Vai 

viņiem bija sarkanbaltsarkans vai-
 rogs uz rokas un viņu krūtīs puk-
 stēja latvju sirds. Viņi bija varoņi 
un diemžēl arī upuŗi. Mēs patei-
cībā noliecam galvas par viņu 
varoņdarbiem, kas deva mums 
iespēju izbraukt brīvībā un ne -
palikt okupantu važās.”

Pēc piemiņas brīža bija iespēja 
kopīgi paēst tuvējā ķīniešu res-
torānā, ko daudzi arī izmantoja, 
lai varētu aprunāties, ērti sēžot, 
ne tikai stāvot kapsētā.

VILMĀRS KUKAINIS

stalti vīri ienesa karogus, 52 
floridieši ar lielu izjūtu dziedāja 
Latvijas Valsts himnu. Šodien, 
kad bailes un rūpes māc mūsu 
sirdis, kaut mūsu tautu neap mek-
lētu tāds pats liktenis kā Ukrainu, 
tā bija visu mūsu lūgšana. Mā -
cītājs Aivars Pelds, kas ir Flori  das 
Daugavas Vanagu priekšnieks, at -
klāja šī vakaŗa programmu ar lūg-
šanu un pieteica Skaidrīti Princi, 
kas teica uzrunu. Viņa uzsvēra, 
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Grandrapidu Latviešu biedrības
gadskārtējā pilnsapulce

Leģionāru atceres sarīkojums Indianapolē

LOAM pilnsapulce 
Minesotā

ZIGFRIDS ZADVINSKIS

Latviešu biedrības namā 16. 
martā notika gadskārtējā piln-
sapulce. Pirms pilnsapulces sā -
kuma Biedrības nama pārzinis 
Andris Runka aicināja klāt-
esošos pieminēt divas jubilejas. 
Šogad paiet 50 gadi kopš grand-
rapidieši uzbūvēja šo Biedrības 
namu.Visi būvētāji gan jau ir 
aizgājuši Viņsaulē. Bet tieši tajā 
dienā, 16. martā, Biedrības 
priekš niecei Dr. Līgai Gonzalez 
bija dzimšanas diena. Abas šīs 
jubilejas klātesošie atminējās ar 
šampanieša tostu. Elmārs Kal-
naraups, Daugavas Vanagu ko -
pas priekšnieks, aicināja atce-
rēties arī latviešu leģionārus, 
kas šinī dienā Rīgā pulcējās 
Doma baznīcā un nolika puķes 
pie Brīvības pieminekļa, piemi-
not savus kritušos biedrus.

Pilnsapulci atklāja Latviešu 
Biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalez, pieminot pagājušā 
gadā mūžībā aizgājušos biedrus: 
Jansons Ilgu (viena no Biedrības 
dibinātājām), Liepiņu Kārli, Pu -
riņu Pēteri un Visocku Veru.

Par pilnsapulces vadītāju ie -
vēlēja Andri Runku, par sek re-
tāri – Irēni Vanušku.

Tā kā iepriekšējais Biedrības 
pilnsapulces protokols tika vi -
siem biedriem piesūtīts, to pie -
ņēma nenolasītu.

Sekoja amatpersonu ziņo ju-

mi. Biedrības priekšniece Dr. 
Līga Gonzalez pateicās visiem 
valdes locekļiem, Dāmu pul-
ciņam par viņu darbu, Valijai 
Rauceps par darbu bibliotēkā, 
Dainai Greenenbergai par telpu 
turēšanu kārtībā un visiem 
Biedrības biedriem, kuŗiem 
Bied  rības pastāvēšana intere-
sēja, – par viņu laiku, talantu, 
darbu un financiālo palīdzību. 
Pagājušā darbības gadā bija 8 
valdes sēdes, viena ārkārtas sēde. 
Priekšniece pārstāvēja Biedrību 
biedru bērēs. Biedrība financiāli 
atbalstīja vairākus pasākumus, 
ALA, Okupācijas mūzeju, Gaŗ-
ezeru, jauniešus latviskai izglī-
tībai un vasaras nometnēm. 

No nepatīkamiem notiku-
miem viņa minēja, ka sliktu 
īrnieku sarīkojuma laikā namā 
notikusi šaušanās un viens 
cilvēks ievainots. Sakarā ar to 
pilsētas plānošanas komisija 
aizliedza īrēt Biedrības namu 
nebiedriem. Līdz ar to Biedrības 
ienākumi, protams, drastiski 
samazināsies. Varētu tomēr mē -
ģināt dabūt atļauju no pilsētas 
izīrēt nebiedriem. Tādā gadī-
jumā būtu jādabū Biedrības 
nama kaimiņu piekrišana, jā -
riskē ar $1800 iemaksu, ko 
varētu pazaudēt, ja pilsēta at -
ļauju nepiešķiŗ. Ja Biedrība grib 
pastāvēt, būtu jāiesaista aktīvā 

darbā jaunāki cilvēki ar jaunām 
idejām un vīziju. Tagad būtu 
īstais laiks to darīt. Citādi Bied-
rības ilggadīga pastāvēšana ir 
uz jautājuma zīmes. Otrs nepa-
tīkams gadījums – kāds no 
Bied rības telpām nozaga Vijas 
Bowles uzdāvātās skaistās digi-
tālās klavieres.

ALAS Atzinības rakstu pagā-
jušā gadā saņēma Elita Wood. 
Apsveicam!

Sava ziņojuma noslēgumā Dr. 
Līga Gonzalez aicināja visus 
kopīgi strādāt, lai varētu uztu -
rēt šo jauko, mīlīgo vietu, kur 
latvieši var satikties un svinēt 
mums nozīmīgos svētkus.

Biedrības kasiere Lidija Tar-
bunas ziņoja, ka ienākumi ir 
stipri samazinājušies kopš aiz-
liegts izrentēt Biedrības telpas 
nebiedriem. Pagājušā gada 
ienā kumi – $47 749.44, izde-
vumi $54 735.93. tātad strādāts 
ar $6 986.49 iztrūkumu. Bied-
rības kasē pašlaik ir $79 735.93.

Biedrziņa Vitālija Tarbunasa 
vietā ziņoja  Lidija Tarbunas, ka 
Biedrībai ir 165 biedri, no ku -
ŗiem 12 ir goda biedri.

Sabiedriskās un kultūras daļas 
vadītāja Rūta Puriņa ziņoja, ka 
kopš pēdējās pilnsapulces ir 
notikuši šādi sarīkojumi: Bied-
rības pavasaŗa sarīkojums, Jāņu 
svinēšana, Biedru un labvēļu 

pēcpusdiena, Biedrības bazārs-
pļaujas svētki un Ziemsvētku 
eglītes sarīkojums.Viņa pateicās 
visiem programmu izpildītā jiem.

Andris Runka ziņoja, ka Bied-
rības nams ir labā stāvoklī. Ve -
cais, nolietotais inventārs ap  mai-
nīts pret jaunu (ledusskapis, 
plītis, galdi), kam Biedrība iz -
deva $10 486.42 Nākošā gadā 
nekādi lielāki remonti vai in -
ventāra iegāde nav paredzēta.

Informācijas daļas vadītāja 
Lidija Tarbunas pagājušā gadā 
izsūtīja 4 apkārtrakstus uz 130 
adresēm. 

Par Dāmu pulciņa darbību 
ziņo Elita Wood. Viņas piedalās 
visos Biedrības sarīkojumos ar 
darbu un financēm. Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojums, ko visus 
gadus sekmīgi rīkoja Dāmu 
pulciņš, pagājušā gadā bija ļoti 
slikti apmeklēts. Šī iemesla dēļ 
dāmas to šogad nerīkoja. Šogad 
Draudzīgo aicinājumu svinēja 
Grandrapidu pensionāru saietā.

Bibliotekāre Valija Rauceps 
ziņoja, ka lasītāju skaits ir stipri 
samazinājies. Pagājušā gadā iz -
sniegtas tikai 15 grāmatas, iegā-
dāta viena jauna grāmata. Trīs 
kastes grāmatu ir aizsūtītas uz 
Latviju.

Revizijas komisijas ziņojumu 
sniedza Paulīne Zadvinska. Viss 
atrasts labākajā kārtībā, un 

komisija liek priekšā izteikt 
Biedrības valdei pateicību par 
labi padarīto darbu.

2014. gada budžeta projekts 
paredz $31 400.00 izdevumus, 
$22 020.00 ienākumus. Iztrū-
kumu $9 380.00 segs no uzkrā-
tām rezervēm. Pilnsapulce bu -
džeta projektu pieņem.

Sekoja Valdes un Revizijas 
komisijas vēlēšanas. Ar akla-
māciju par Latviešu biedrības 
priekšnieci ievēlēja Dr.Līgu 
Gonzalez. Valdē: Rūtu Puriņu, 
Andri Runku, Lidiju un Vitāliju 
Tarbunasus, Irēni Vanušku, 
Elitu Wood, Eriku Ziediņu un 
Dr. Zigfridu Zadvinski. Valdē 
nākamajā darbības gadā pie-
aicinās darboties arī Daci 
Nichols. Revizijas komisijā tāpat 
ar aklamāciju ievēl Ivaru Pet-
rovski, Ilzi Runku un Paulīni 
Zadvinsku.

Turpmākā darbība: nolemj pa -
  augstināt biedru maksas uz $30 
vieniniekam, $50 pārim. Bied-
rības īres maksas paaug stinās 
Kreditbiedrībai uz $6000 gadā 
un pensionāriem uz $600 gadā.

Edelweiss kluba priekšlikumu 
dalīties ar Biedrību nama īpa-
šumā un tā apsaimniekošanā 
pilnsapulce noraida. 

Pilnsapulce izraudzīja Sa -
muelu Knochu parstāvēt Bied-
rību ALAS kongresā Filadelfijā.

Šogad, tieši 16. martā, DV ap -
vienība Indianapolē rīkoja savu 
Leģionāru atceres sarīkojumu 
Latviešu sabiedriskā centra Rīgas 
zālē. Svētku runu teica DV ap  vie-
nības priekšnieks Māris Kārkliņš.

Savu runu M. Kārkliņš pa -
beidza ar vārdiem:

„Latviešu karavīrs cīnījās pa  š-
aizliedzīgi līdz pēdējai kaŗa die-
nai un ar savu varonību pierādīja, 
ka latviešu tauta nebija brīvprātīgi 
iestājusies Padomju savienībā, kā 

to dažkārt vēl apgalvo Maskavas 
komūnisti. Ar šīm cīņām mūsu 
leģions mūžam paliks kā cīnītāju 
simbols mūsu tautas vēsturē.(..) 

Tā nu katru gadu gan Rietumu 
valstīs, gan Latvijā 16. martā bi -
ju šie cīnītāji nāk kopā, lai pie  mi-
nētu savus mūžībā aizsauktos 
biedrus. Un tā tas turpināsies, ka -
mēr vien vēl brīvi pukstēs kāda 
latviešu cīnītāja sirds!”

Pēc priekšnieka uzrunas biju-
šajiem leģionāriem un visiem ka -

Laika 11. numurā 6. lpp. pub li cēts 
Dr. Jāņa Dimanta raksts „Lat  viešu 
organizāciju apvienības Mi  nesotā 

pilnsapulce”. Tā kā redak cija nebija 
saņēmusi fotoattēlu, kas illustrē šo 
notikumu, to ievietojam tagad.

ŗavīriem pasniedza skaistas ro  zes. 
Bija skumji redzēt, cik ātri plok 
bijušo leģionāru rindas Indiana-
polē. „Ak, retākas rindas ik gadus 
mums tiek...”

Sekoja jauniešu sagatavotais pat -
riotisko dzeju skandējums Sar mas 
Milleres un Nikolaja  Kārkliņa 
priekšnesumā. Apmeklētāji godi-
nāja dzejas lasījumu ar sirsnīgiem 
aplausiem un ziedu veltēm. 

Bijušais apvienības priekšnieks 
Gunars Kancs rādīja īsu, bet ļoti 

labi sagatavotu dokumentālo fil mu 
par Otrā pasaules kaŗa vēsturi un 
bijušo leģionāru dzīvi Latvijā, 
bija iespējams ieklausīties arī  to 
latviešu jaunekļu atmiņās, kas 
tika iesaukti krievu armijā. Sarī-
kojuma dalībnieki šo filmiņu uz -
ņēma ļoti nopietni. Tālāk sekoja 
TV pārraide par 16. marta noti-
kumiem Latvijā, ko apmeklētāji 
noskatījās ar lielu interesi.

Kā katru gadu, pēc sarīkojuma 
apvienības dāmas cienāja apmek-
lētājus ar pašu sarūpēto „kanaku 
paiku.” Tā kā pats esmu bijušais 
leģionārs, varu godīgi teikt, ka 
tik garšīgu „paiku” es savās kaŗa 
gaitās gan netiku ēdis.

Sarīkojums izdevās teicami, lai arī 
tik nozīmīgam sarīkojumam Indy 
apmeklētāju varēja būt vairāk.

EVK

LOAM valde, 1. rindā no kreisās: Visvaris Ģiga, Maija Zaeska, Ansis 
Vīksniņš, Indulis Valters, Jānis Dimants, Jr. Otrā rindā stāv no 
kreisās: Kaspars Kalnīts, Uldis Erdmanis, Aldis Švalbe, Jānis Paulis 
Skujiņš, Anita Demante, Biruta Sprūda, Elga Pone, Inta Lāčplēse
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BOSTONA (MA)
Hancock Church (1912 Mass 

Ave, Lexington, MA)
29. martā 19:30 LOL-Laugh 

Out Loud! Labyrinth Choir kon-
certs: Dr.Anitas Kuprisas vadībā 
koris dziedās visādas jocīgas 
dziesmas! Korī dzied Martins 
Aldiņš un Krisite Skare. Biļetes 
pie ieejas $20 un $15(stud/sen). 
Info: www.labyrinthchoir.org 

Trimdas draudzes bazn. (58 
Irving St,Brookline MA)

5. aprīlī 19:30 LOL-Laugh Out 
Loud! Labyrinth Choir koncerts: 
Dr.Anitas Kuprisas vadībā koris 
dziedās visādas jocīgas dziesmas! 
Korī dzied Martins Aldiņš un 
Krisite Skare. Biļetes pie ieejas 
$20 un $15(stud/sen). Info: www.
labyrinthchoir.org 

ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu biedrība (4146 

N Elston Ave, Chicago IL 60618), 
tālr.: 773-588-2085

Info: www.cikagaslatviesubied-
riba.com 

30. martā 19:00 un 2. aprīlī 
19:45 izrādīs Aigara Graubas un 
Andreja Ēķa spēlfilmu „Dream 
Team 1935” 17. Eiropas Savie nī-
bas filmu festivāls Čikāgā, pie Gene 
Siskel Film Center. Info: http://
www.siskelfilmcenter.org/eu  film  -
fest2014 Tur var iegādāties biļetes. 

S A R Ī K O J U M I
Filma ir latviešu valodā ar angļu 
val. titriem. Par filmu var lasīt: 
www.dreamteam1935.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 

(531 North 7th Str).
1. aprīlī 11:00 pensionāru ko -

pas saiets. Programmā valdes zi  ņo-
 jumi, valdes vēlēšanas, nākotnes 
darbība un Ojāra Celles referāts 
par jaunākajiem notikumiem Lat-
vijā un tās pierobežā. Saiets beig-
sies ar dzimumdienu svinēšanu 
pie kafijas galda. Viesi vienmēr 
laipni gaidīti!

Embassy Suites Philadelphia- 
Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19153, tālr.: 
215-365-4500). No 2. līdz 4. mai -
jam notiks ALA 63. kongress. 
Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 15. 
aprīlim, atsaucoties uz American 
Latvian Association. Lūdzam at -
sevišķo biedru delegātu kandi dā-
tus sūtīt pieteikumus uz ALAs bi -
roju (400 Hurley Ave, Rockville MD 
20850) vai elektroniski: alainfo@

alausa.org, vēlams līdz 10. martam.
KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams (1385 

Andrews Ave, Lakewood OH 44107).
3. maijā 18:00 Rīgas koncerts 

Mīlas karuselis ar māksliniekiem 
Anitu Grūbi, Ingūnu Kalniņu un 
Vari Vētru. Ieeja $20, studentiem 
$10, skolniekiem bez maksas. Jūs 
laipni aicina DV apvienība Klīv-
landē!

MINEAPOLE (MN)
Čechu Sokol nama 2. stāvā, St.

Paulā (383 Michigan St.) 1 bloku 
no St.Clair Ave uz stūra 7th St. 1. 
stāvā Glockenspiel restorāns, ēkā 
ir lifts, ir neliels automašīnu 
novietošanas laukums.

29. martā 18:00 tautasdziesmu 
ansamblis Teiksma aicina visus 
uz koncertu. Būs jauna tvarta/
CD atklāšana un to varēs iegā dā-
ties. Pēc koncerta paredzēts savie-
sīgs vakars ar atspirdzinājumiem, 
azaidu, dziesmām, rotaļām un 
dančiem. Ieeja $15, studentiem 
un pensionāriem $10, bērniem 
līdz 12 g. brīva. Ikvienu aicina 
pavadīt jautru vakaru! Teiksmā 
dzied Elga Pone (vad.), Kira Bir-
mane, Ingrīda Erdmane, Gunta 
Pone Heroīna, Ilze Kļaviņa, Nora 
Lunda, Zinta Pone, Jānis Skujiņš, 
Jānis Paulis Skujiņš, Laila Švalbe, 
Jānis Zeltiņš.

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 West 183 Street, 

Bronx,NY).
29. martā Salas baznīcas telpās 

notiks LELBA Austrumu apgabala 
dāmu komiteju konference. Re  ģis -
trācija 9:00- 10:00. Konferences 
lektores: Elga Zālīte (vēsturniece 
no Latvijas), prāv. Anita Vārs ber-
ga-Pāža, Linda Sniedze Taggart. 
Noslēgumā 5:00 kopīgs draudzes 
dievk.. Sekos vakariņas, ar iepriek-
šēju pieteikšanos un tuvāku in -
formāc. pie I. Beiniķes, tālr.: 516-
293-8432, e-pasts: ilzebb@opton-
line.net 

Konferences dalības maksa $35, 
tikai vakariņām dalības maksa 
$15. Visi laipni lūgti!

PRIEDAINE (NJ)
5. aprīlī 13:00 Ņudžersijas Lat-

 viešu federālās kredītsabiedrības 
pilnsapulce.

15:00 Ņudžersijas latviešu bied-
rības pilnsapulce. Starpbrīdī uz -
kodu galds. Darba kārtība tiks 
nosūtīta visiem biedriem pirms 
sapulces.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

31. martā 19:00 koŗa mēģinā jums.
1. aprīlī 10:00 biedrības valdes 

sēde.

1. aprīlī 12:00-13:00 būs atvērta 
bibliotēka.

5. aprīlī 16:00 48. Latviešu 
bied rības Gada svētki, kuŗos 
varēs klausīties biedrības koŗa 
dziedātās dziesmas un koklētāju 
kokļu skaņas, kā arī baudīt Mā -
rītes Rubīns aukstajā galdā pie -
dāvātos ēdienus, iedzert kafiju vai 
pašu līdzi nestos stiprākus dzē-
rienus. Svētku noslēgumā maes -
tro Ilmārs Dzenis sola mums deju 
mūziku. Vakara gaitā būs iespēja 
izlozēt 3 vērtīgus dāvanu grozus! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $20.

8. aprīlī 13:00 videoizrāde Lat-
vijas Nacionālās operas un baleta 
teātŗa ēkas 150 gadu jubilejas svi-
 nību koncerta ieraksta III daļa. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.Visi laipni aicināti!

20. aprīlī gatavojieties svinēt 
Lieldienas! Krāsojiet olas un – 
dāmas, dariniet krāšņas cepures!

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Saiņi sūtīšanai uz Latviju tiks 
savākti aprīlī. Noteiktu datumu 
paziņosim aprīļa ziņās. Ar jau tā-
jumiem griezties pie Anitas, tālr.: 
(973)-755-6565,ext.5, (973)-744-
6565,vai tīmeklī lasl.com

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran cisco), 

Info: www.zklb.wordpress.com 

Aizvien rosīgā Vašingtonas 
un apkārtnes latviešu ev. lut. 
draudze 16. martā kārtējā sa -
draudzības stundā pēc dievkal-
pojuma parasto garnēto maizīšu 
vietā baudīja septiņas dažādas 
kulināri augstvērtīgas viras. 
Katliņos bija sarindotas sakņu, 
kāpostu, skābeņu, vistas, fri ka-
deļu, Baltijas zivju un Taizemes 
garneļu zupas, ko klātesošie ēda 
ar baudu un arī nesa mājās. 
Taču šīm „zupas pusdienām” 
bija visnotaļ labdarīgs un cil-
dens mērķis – atbalstīt trūkum-
cietējus un bāreņus Latvijā. 
Mielastu bija sarūpējusi drau-
dzes nozare „Sadarbība ar Lat-
viju”, kas šādā veidā vāc līdzek-
ļus palīdzības darbam.

Šī pasākuma dvēseles ir Va -
šingtonas draudzes pērmindere 
Dagnija Ķilpe, Šerila (Cheryl) 
Elstiņa un Dagnijas meita 
Kristīna. Kopā ar citām palī-
dzēm un palīgiem, viņas vai-
rākas reizes gadā rīko zupas 
pusdienas, kā arī ziedojumu 
akciju „Siltas jakas ziemai”. Ar 
savāktajiem līdzekļiem viņas 
dodas iepirkšanās sirojumos – 
apbraukā vietējos vairum tirdz-
niecības lielveikalus, meklē da-
mas siltās ziemas jakas par 
izdevīgām cenām. Te nav runa 
par lietotām „humpalu” drā-
nām, bet gan jaunām, no veika-
la plaukta ņemtām. Tad viņas 
tās saiņo un sūta vairākām 
labdarības organizācijām Lat-
vijā – tādām,par kuŗām zināms, 
ka tās dāvanas nodos tiem, 
kuŗiem tās domātas. Tāda ir 
Danas un Viljema Šulcu vadītā 
Misija „Pakāpieni” Tukumā, kas 
rūpējoties par kādām 300 ģi -
menēm. Sūtījumus no Vašing-
tonas saņem arī Rīgas Misiones 

Ar siltām zupām pie siltām jakām
draudzes zupas virtuve Čie  kur-
kalnā, Sv. Pestītāja zupas virtuve 
Rīgā un Alternatīvās ģimenes 
māja „Zvannieki” Cēsu rajonā, 
kas savā paspārnē uzņem bez 
aprūpes un ģimenes siltuma 
pamestus lauku bērnus.

Aizvadītajā gadā Vašingtonas 
draudze šīm organizācijām no -
sūtīja 130 ziemas jakas, tāpat arī 
bērnu drēbes, apavus, rotaļlietas 
un saldumus – kopā ap $7000 
vertībā. Tas varbūt ir tikai piliens 
lielajā vajadzību okeanā, bet, kā 
liecina saņēmēju vēstules, dā -
vanas tiek augsti novērtētas. 
„Esam jums no sirds pateicīgi 
par jauko, silto ziemas jaku, kas 
man tika sniegta īstajā brīdī,” 
raksta māmiņa, kas audzina 4 
gadus vecu dēlu un pērnā gada 
beigās bija nonākusi neap skau-
žamā stāvoklī, mēģinādama iz -
dzīvot ar 8 latiem mēnesī. Sūtīto 
jaku un mantiņas bērnam viņa 
saņēma caur Misiones draudzi 
Čiekurkalnā.

Pusdienu laikā Vašingtonas 
draudzes locekļi arī noskatījās 
filmiņu par „Zvanniekiem”. Tajā 
vairāki jaunieši, kas kā mazi 
bērni bijuši pamesti savam lik-
tenim, liecināja, cik nozīmīga 
viņiem bijusi iespēja dzīvot un 
uzaugt „Zvanniekos”. Tur, San -
dras Dzenītes-Cālītes un mācī-
tāja Juŗa Cālīša gādībā, viņi sa  ņē-
 muši ģimenes mīlestību un at -
balstu, bez kā viņiem nākotnes 
izredzes nebūtu tik cerīgas kā 
tagad.

Bet Vašingtonas latviešu 
draudzē septiņas gardās viras 
veicināja savstarpējo sadrau-
dzību, un groziņā iemestie 
$1800 nodrošināja siltās jakas 
vēl daudziem Latvijas pabēr-
niem.

VILNIS BAUMANIS

Zupu virēja Kristīna Ķilpe // FOTO: Ināra Apine

Zupu pasniedzējas. No labās: Cheryl Elstiņa, Dace Zālmane, Dagnija Ķilpe un Vija Udenāne. 
Kreisajā pusē: zupas kārotāja, bijusī ALAs ģenerālsekretāre Anita Tērauda // FOTO: Ināra Apine
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Pārdodu latviešu 
tautastērpu.

Tel. 1 908 216 9533 
Kristīne.

PRIEDAINĒ
Sestdien, 23. martā

plkst. 1:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce

Plkst. 3:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce

Pasūtiniet laikrakstu 
digitālā formātā tikai 

par 2,73 USD
www.brivalatvija.lv

PRIEDAINĒ
sestdien, 5. aprīlī,

plkst. 1:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce

plkst.3:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības

pilnsapulce 2014. g. Vasaras Katskiļu Nometnes Kalendārs
online reģistrēšanās sāksies 1. martā

1., 2. un valodas periodiem ir vajadzīgi grupu audzinātāji,
virtuves darbinieki, trauku mazgātāji, un dziedāšanas vadītāju 2. periodam.

Lūdzu pieteikties pie attiecīgām nometnes vadītājām.
Plašāka nometnes informācija ir atrodama tīmeklī katskilunometne.org

1.PERIODS: 6. – 20. jū lija – vadīs Ieva Alversone, i_alverson@yahoo.com,
prog. vad. Tija Ore
2. PERIODS: 20. – 2. augusta – vadīs Ieva Alversone un Lija Kurēna
VALODAS PERIODS: no 3. – 16. augusta – vadīs Elissa Millere,
elissamillers@gmail.com,  prog. vad. Austra Zubkovs
SENČ U NOMETNE: no 10. – 16. augusta – vadīs Ingrīda Mieme,
jmiemis@juno.com.

Īkšķīšu A nedē ļa nenotiks, lūdzu pieteikties B,C vai D nedēļā
ĪKŠĶĪŠU B NEDĒ ĻA: no 13. – 19. jū lija – vadīs Māra Rupnere
ĪKŠĶĪŠU C NEDĒ ĻA: no 20. – 26. jū lija – vadīs Inga Mieme-Garbarino,
inga.garbarino@gmail.com
ĪKŠĶĪŠU D NEDĒ ĻA: no 27. jū lija – 2. augustam – vajadzīga/s vadītāja/s
VALODAS Ī KSĶĪ Š I: no 3. - 9. augusta – vadīs Laila Gansert

SARĪKOJUMI/ DIEVKALPOJUMI

Road, Newtown Square, PA 
19073). 30. martā 11:00 angļu 
val. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
6. aprīlī 10:30 pankūku brokas-
tis sadraudzībā ar Anglikāņu 
draudzi. 12:00 dievk. 13. aprīlī 
11:00 Pūpolu svētd. dievk. ar Sv.
vakarēdienu. Valdes ievešana 
amatā. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 30. martā 
10:00 dievk., sekos kafija. Māc. 
Aina Pūliņa. 6. apīlī 10:00 
dievk. ar dievg., sekos kafija. 
Māc. Ilze Larsen. 13. aprīlī 
10:00 Pūpolu svētd. dievk., 
sekos kafija. Māc. R. Franklins. 

18. aprīlī 18:00 Lielās piektd.
dievk. Māc. R. Franklins. 20. 
aprīlī 8:00 Kristus augšām cel-
šanās dievk., sekos Lieldienu 
brokastis groziņu veidā. Māc. 
A. Pūliņa. 27. aprīlī 10:00 
dievk., sekos kafija. Prāv. L. 
Zuševica.

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums. 

30. martā 13:00 Dr.paed. Daces 
Visnolas lekcija „Latvju raksti”.

12. aprīlī 16:00 komponista 
Gio Saules Atskaņu koncerts.

13. aprīlī 9:30 latviešu skolas 
olu krāsošana.

26. aprīlī 16:00 LA vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi” koncerts.

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr.: (58 Irving St, Brook line 
MA 02445). 30. martā 11:00 dievk., 
Ciešanu laika 4. svētd.,māc. Jānis 
Ginters. 6. aprīlī 11:00 Ciešanu 
laika 5. svētd. dievk., māc Jānis 
Ginters. 13. aprīlī 11:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar dievg., māc.Kas -
pars Bērziņš. Padomes ievešana 
amatā. 17. aprīlī 11:00 Zaļās ce -
turtd. dievk. ar dievg., māc. Kas -
pars Bērziņš. 18. aprīlī 19:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., māc. Kas -
pars Bērziņš. 20. aprīlī 9:00 Liel-
dienas-Kristus augšāmcelšanās 
svētku dievk., māc. Kaspars Bēr-
ziņš. Pēc dievk. draudzes kopīgas 
Lieldienu brokastis. 27. aprīlī 
11:00 Baltās svētd. dievk., māc. 
Kaspars Bērziņš.

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale, IL 60191), tālr.: 

630-595-0143. 13. aprīlī 13:00 
Pūpolu svētd., bērnu dievk. un 
nodarbības Sv. Pēteŗa baznīcā. 
Dr. māc. Ojārs Freimanis, tālr.: 
773-818-6965, dr. pr. Inese Sto-
kes, Tālr.: 708-532-3471.

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 30. martā 10:00 Ciešanu 
laika 4.svētd. dievk.. Dr. māc. 
Aija Greiema (Graham), tālr.: 
517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte, R. Ozoliņš un 
Margarete Thompsen. Info: www.
detdraudze.org 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi. 30. martā pēc dievk. gada 
sapulce.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street (Turpināts 22. lpp.)
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(Turpināts 23. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 21. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

SKAIDRĪTE SPĪGULIS,
dzimusi BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1921. gada 7. decembrī Nītaurē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 4. janvārī Natick, MA

No mums šķīries mūsu jaunības draugs

INDULIS LĀCIS
Dzimis 1931. gada 16. februārī Rīgā,

miris 2014. gada 15. martā Bruklinā, NY

Mūsu mīļais brālis un tēvocis

AGRIS ASBERGS
Dzimis 1938. gada 7. augustā Saldū,

aizgāja mūžībā 2014. gada 17. martā Bostonā

Mana mīļā sirds biedrene

DZIDRA REGĪNA RODIŅA,
dzim. LIEPIŅA

Dzimusi 1952. gadā 25. jūlijā Bronksā, Ņujorkā,
mirusi 2014. gada 24. martā Čikāgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS ARVĪDS

BĒRNI MARUTA, KĀRLIS UN ANITA
MAZBĒRNI JENNY, RYAN, ERIC UN BEN

Sirsnībā
VIJA MANGULE AR ĢIMENI

DZINTRA PAUPE AR ĢIMENI
GITA PADEGS AR ĢIMENI

ANDRIS UN MĀRA PADEGI AR ĢIMENI

Skumjās viņu pieminēs
RITVARS ASBERGS AR ĢIMENI

MĀRA BANGERSKIS AR ĢIMENI

Sēro pēc savas sirds puķītes
VIŅAS VĪRS AINĀRS RODIŅŠ

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk.. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 12. aprīlī 12:00 Pūpolu 
sestd. dievk. ar dievg., sekos sarī-
kojums Lieldienu ievadam. 10. maijā 
12:00 dievk., diak. Indriķis Kaņeps.

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

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org. 30. martā 11:00 Ciešanu 
laika 4. svētd. dievk., sekos sadrau  -
dzība. 6. aprīlī 11:00 kopējais 
dievk. ar Milvoku draudzi vec-
latviešu ciemā Gleason, Viskon-
sīnā. Izbraukšana uz Gleason ar 
autobusu no baznīcas 7:00 no 
rīta. Pieteikšanās līdz 12. mar-
tam pie māc. Dāga. Mineapolē 
dievk. nenotiks. 13. aprīlī 11:00 
Pūpolsvētd. dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. Dievk. piedalīsies igauņu 
draudze, šajā svētd.būs uzruna 
bērniem un svētd. skola. Dievk. 
kuplinās draudzes koris, sekos 
sadraudzība un 12:30 Zac Colby 
igauņu mūzikas programma. 17. 
aprīlī 14:00 Zaļās ceturtd. dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 18. aprīlī 18:00 
Lielās piektd. dievk.ar Sv. vakar-
ēdienu. 20. aprīlī 8:00 Lieldienas- 
Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievk.. Dievk. kuplinās draudzes 
koris. Pēc dievk. draudzes jauno 
vīru sarūpētas Lieldienu brokas-
tis. Visi mīļi aicināti! 24. aprīlī 
11:00 Bībeles stunda, tiek dziļāk 
pētīts Marka evaņģēlijs. 27. aprīlī 
10:00 Baltās svētd. dievk., sekos 
sadraudzība. 4. maijā 10:00 Liel-
dienu laika 3. svētd. dievk., sekos 
sadraudzība. Ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu var satikties pēc dievk., 
kā arī trešdienās baznīcā no 
10:00 – 14:00 un sestdienās lat-
viešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienī bas 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). 6. aprīlī 15:00 
dievk.. 9. aprīlī 19:00 valdes sēde. 
10. aprīlī 13:00 pensionāru saiets. 
18. aprīlī 15:00 Lielās piektd. 
dievk.. 20. aprīlī Kristus augšām-
celšanās 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 Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Leikvudā Igauņu 

bazn.(607 E 7th St,Lakewood, 
NJ) Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ)

30. martā 13:30 Īstbransvikā 
mūzikas un meditācijas dievk. 6. 
aprīlī 12:30 Leikvudā dievk.. 13. 
aprīlī 13:30 Īstbransvikā Pūpolu 
svētd. dievk. 17. aprīlī 12:30 Leik -
vudā Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 
18. aprīlī 18:00 Īstbransvikā Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 20. aprīlī 
8:00 Īstbransvikā Lieldienu rīta 
dievk. Groziņu brokastis. 27. ap -
rīlī 12:30 Īstbransvikā mūzikas 
un meditācijas dievk. Māc. I. 
Puš mucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers,NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, NY)
Parsippany St.Andrew Lutheran 

Church (335 Reynolds Ave, 
Parsip pany, NJ)

Manhatenā Seafarers&Intl 
House (123 E 15th St,NY NY)

Morristown St. Mark Lutheran 
Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ) 

Springfildā Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Spring field, NJ 07081)

29. martā 17:00 Salas bazn. 
Austrumu apg. dāmu kom. konf. 
dievk. 30. martā 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk.,māc. Saivars.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester NY). 12. aprīlī 14:00 
Ciešanu laika dievk. ar dievg.. 
20. aprīlī 14:00 Kristus augšām-
cel  šanās svētku dievk.. Prāv. 
Oļģerts Sniedze un Linda 
Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St.). 20. aprīlī 13:00 
Lieldienu dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 18. maijā 13:00 dievk., 
pēc dievk. kafija. Māc. R. Frank-
lins, dr. sekretāre Vija Arins, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 26. aprīlī 12:00 Liel-
 dienu dievk. ar dievg. Kafijas galds. 
17. maijā 12:00 Ģimenes dienas 
dievk. Kafijas galds. Prā  vests 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). 
30. martā 10:30 dievk. ar dievg. 
6. aprīlī 10:30 angļu val. dievk. ar 
dievg., Bībeles stunda. 13. aprīlī 
10:30 Pūpolu svētd. dievk. ar 
dievg.. Pēc dievk. no 11:30 līdz 13:00 
’’Walk-a-thon’’ gājiens ap namu un 
baznīcu, atbalstot LELBA jaunat nes 
nozares projektu Priecīgas pēdas. 
18. aprīlī 19:00 Lielās Piektd. 
dievk. ar dievg. 20. aprīlī 10:30 
Lieldienas-Kristus augšām celša nās 
dievk.. Piedalās Siguldas balsis, 
diriģente Maija Riekstiņa, ērģel-
nieks Dr. Andris Āboliņš. Sekos 
Lieldienu brokastis -$20, bērniem 
$10. Lūdzu pieteikties pie Selgas 
Pētersones līdz 13. aprīlim, tālr.: 

Dusi, dusi, mūs` brālīti, –
Kas Tev kait nedusēt;
Nekait tevim rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.
T. dz.
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Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm,
Ej, Dieviņi, aun kājiņas,
Laid iekšā dvēselīti.

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. (Mateja ev. 5:9)

SIGURDS 
BREMMANIS

Dzimis 1924. gada 10. janvārī Latvijā,
miris 2013. gada 6. decembrī Stamford, Connecticut

Mūžībā aizgājis bijušais ALAs priekšsēdis 

DR. ILGVARS 
SPILNERS

Dzimis 1925. gada 12. aprīlī Drabešu pagastā, Latvijā,
miris 2014. gada 13. martā Klarkstonā, Mičiganas pavalstī

No mums šķīries mūsu mīļotais vīrs un tēvs

GUNTARS SCHULTZ (ŠULCS)
Dzimis 1921. gada 19. maijā Rīgā,

miris 2014. gada 11. martā Temple City, Kalifornijā

Mūžībā aizgājis

ARNIS VALDOVSKIS
Dzimis 1936. gada 26. decembrī,

miris 2014. gada 16. martā Mineapolē

Dzīves gaitas beigusi mūsu mīļā

EMMI  LIE  BAJARS,
dzim. SEPP

Dzimusi 1932. gada 10. oktobrī Sāremā, Igaunijā,
mirusi 2014. gada 5. martā Towaco, New Jersey

Draudzībā piemin
II R.P. ĢIMNAZIJAS BIEDRI

Ar pateicību atvadoties,
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS VALDE

Viņu dārgā piemiņā paturēs
SIEVA BIRUTA UN

MEITA KRISTĪNA AR VĪRU

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DRAUGU PULCIŅŠ MINESOTĀ
RADI NEBRASKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā vienmēr atcerēsies
VĪRS ERIKS, MEITA ERIKA AR ZNOTU MARTINU

UN MAZBĒRNI ELENA UN DENIS

206-365-7123. 27. aprīlī 10:30 Baltās 
svētd. dievk. ar dievg.. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@ -
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Furman 
St, Schenectady, NY 12308). 13. aprīlī 
14:00 dievk., dz. grām. Prāv. O.Snie-
 dze, asistē L. Sniedze-Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 30. martā 11:00 Bībeles 
stunda. 4. aprīlī 11:00 draudzes 
valdes sēde biedrības namā. 6. ap -
rīlī 14:00 dievk.. 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: baznica@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. Dia-
kone 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. Grāmatu galds. Dievk. no -
tiek plkst. 11:00. 29. martā dāmu 
komiteju konference Salas bazn., 
NY. 30. martā Sv.vakarēdiena 
dievk. Pie kafijas galda sveiksim 
marta jubilārus. 14:00 Dzintara 

flautu kvarteta koncerts. Rīko LOV. 
2. aprīlī 19:30 padomes sēde. 4. 
aprīlī 19:00 meditācijas vakars. 
6. aprīlī Sv. vakarēdiena dievk. ar 
padomes ievešanu amatā. 13. ap -
rīlī Pūpolu svētd. Sv. vakarēdiena 
dievk. ar Kristus ciešanu stāsta 
lasījumu. 17. aprīlī 19:30 Zaļās 
ceturtd. Sv.vakarēdiena dievk.-
meditācija&sakraments. 18. ap -
rīlī 19:30 Lielās piektd. Sv. va  kar-
 ēdiena dievk. 20. aprīlī 8:00 Liel-
 dienu rīta dievk.. Pēc dievk. Dāmu 
komiteja mīļi aicina uz tradi cio-
nālām Lieldienu brokastīm! Ieeja 
$20, bērniem $6. 27. aprīlī Sv.
vakarēdiena dievk. Aprīļa jubi-
lāru sveikšana. Pēc skolas LELBA 
jaunatnes nozares līdzekļu vāk-
šanas akcija „Priecīgas pēdas”. 
Prāv. Anita Vārsberga Pāža. Tālr. 
baznīcā: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net. Info: 
www.dcdraudze.org 

• Ziemeļkalifornijas latv. lut.dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 Ferris 

Ave, Los Gatos).
6. aprīlī Sanfrancisko 11:00 dievk.. 

13. aprīlī Sanfrancisko 11:00 Pū -
polu svētd. dievk.. 20. aprīlī San-
 francisko 11:00 Lieldienu dievk., 
13:00 Lieldienu brokastis. Info: 
www.zkldraudze.wordpress.
com. Dr.sekretāre Una Veilande, 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Savas dzīves gaišuma apmir-
dzēta, mūžīgā mierā Kalamazū 
6. martā aizgāja Daila Aploks 
Pone. Bēŗu aizlūgumu Kala ma zū 
latviešu Avienotās draudzes diev-
namā vadīja mācītājs L. Vīksne. 
Viņš aizgājēju pieminēja kā 
Dieva bērnu, kuŗa visas savas 
dzīves grūtības pārvarēja dziļā 
ticībā un cerībā. Svētrunai un 
lūgšanai mācītājs Vīksne bija 
izvēlējies 23. Psalmu un Pāvila 
vēstuli romiešiem 8:11;24.

Daila Aploks Pone dzimusi 
1922. gada 8. janvārī Rīgā Al  fre-
da un Zelmas Aploku ģimenē, 
bet bērnību un skolas gadus pa -
vadījusi Siguldā, vecāku uzņē-
mumā. Beigusi Siguldas ģimna-
ziju, iestājusies Žēlsirdīgo māsu 
skolā Rīgā. Pēc komūnistu oku-
pācijas, vācu varai ieņemot Lat-
viju, 1943. gadā komandēta uz 
Dāniju, kur bijusi medmāsa bā -
reņu slimnīcā, vēlāk nosūtīta uz 
Vāciju. Vācijā kā bēgļi ieradušies 
arī viņas vecāki, bet, krievu ar -
mijai tuvojoties, viņi bija spiesti 
atgriezties Latvijā. Tā Daila savu 
tēvu vairs netika redzējusi. Māti 
Zelmu 1960. gadā radās iespēja 
uzaicināt uz dzīvi ASV. Pēc II 
Pasaules kaŗa nelaiķe nonāca 
Vircburgas DP nometnē un strā -
dāja nometnes slimnīcā. Tur viņa 
iepazinās ar Kristu Aploku, ar 
kuŗu salaulājās 1948. gadā. 1950. 
gadā piedzima dēls Eriks un 1951. 
gadā ģimene izceļoja uz ASV, viņi 
nonāca Ņujorkā. Pēc kāda laika  
K. Aplokam atklāja tuberkulozi, 
viņš bija spiests ārstēties sana to -
rijā, un Daila palika viena ar ma -
zo 18 mēnešus veco Eriku. Pēc 

Gaiša taka mūžības ceļā
atveseļošanās Krists un Daila 
strādāja smagi un grūti, lai dotu 
atbalstu abiem dēliem – Erikam 
un 1955. gadā dzimušajam Bruno. 
Šodien Eriks ir diplomēts inže-
nieris, Bruno savā profesijā atzīts 
chirurgs. Dēliem pieaugot un sa -
vās dzīvēs aizejot, Aploki pār cē lās 
uz Sietlu, kur 1986. gadā mūžībā 
aizgāja K. Aploks. 2001. gadā 
Daila salaulājās ar Dr. Jāni Poni 
Kalamazū. Kalamazū atsākās viņas 

salaužama.
Par Dailas Aploks Pones aizie-

šanu mūžībā skumst vīrs Dr. Jānis 
Pone, dēli Eriks un Bruno ar dzīves 
biedrēm, mazbērni Larisa, Krists, 
Kaija un Stasia, Dr. J. Pones dēli 
Dr. Arnis ar Dianu un Martis ar 
Kasandru  un bērniem Nikolaju, 
Stefanu, Lauru un Karinu un visa 
plašā draugu saime un Kalamazū 
sabiedrība. Viņas mirstīgās atlie-
kas tiks apglabātas Sietlā.

darbošanās Latviešu biedrībā, 
bet visciešāk Kalamazū latviešu 
Apvienotajā draudzē. Vai tās bija 
pīrāgu cepšanas talkas vai zupu 
pusdienas labdarīgiem mērķiem, 
it īpaši Latvijai, Lieldienu bro-
kastis vai Ziemsvētku tirdziņš, 
visur bija klāt viņas čaklās rokas 
un labais, sirsnīgais padoms. 
Dailas līdzdalība Bībeles stundās 
gan draudzē, gan latviešu ciemā 
Latvija bija nozīmīga, jo viņa pār -
zināja Bībeles tekstus visā pil nī-
bā. Viņas ticība un uzticēšanās 
Dievam bija nešaubīga un ne -

Atvadas teica Kalamazū lat vie šu 
Apvienotās draudzes priekš nieks 
U. Grīnbergs, draudzes Dāmu ko -
mitejas pārstāve I. Šīmane, KLB 
priekšnieks G. Auziņš, ciema Lat-
vija Bībeles stundu dalībnieks 
R. Kalnmals. I. Šīmane nolasīja 
diriģenta maestro Roberta 
Zuikas līdzjutību.

Piemiņas dievkalpojumā ērģe-
les spēlēja draudzes ērģelniece
D. Koplande (Copeland).

Bēŗu viesi bija aicināti uz pie  mi-
 ņas mielastu Martell restorānā.

ILZE ŠĪMANE
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“Marta trakumā” spēlēs tikai Ilze Gotfrīda
S P O R T S  A M E R I K Ā

MĀRIS NOVIKS

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

NCAA 2014
Vītolai seši bloki, UTEP un • 
FIU iekļūst Conference USA 
pusfinālos;
Dukulis sasniedz • Mountain 
West pusfinālu, Rozītim zau-
dējums pagarinājumā; 
Kārļa • Seton Hall pēdējā se -

Ilze Gotfrīda (Nr.1) kopā ar citām Saint Joseph`s University 
absolventēm // FOTO: SJU Hawks

Andrejs Rastorgujevs

kundē uzvar favorītus Villanova 
un iekļūst Big East pusfinālā; 
Latvijas basketbolisti NCAA: • 
kas dejos “Marta trakumā”? 
Katrīnas Epneres kollēģe sa -• 
sniedz maģisko 3000 punktu 
robežu;
Latvijā spēlējušais Makdermots • 
apsteidz Oskaru Robertsonu, 

pievienojas 3000 punktu klubam;
Džeimss Jangs atkārto Šķēles • 
metienu, tikai trāpa savā grozā;
Basketboliste parāda Obamam • 
“zaķa ausis”. 
Ilze Gotfrīda būs vienīgā Lat-

vijas basketbola pārstāve 2014. 
gada Nacionālās studentu sporta 
asociācijas (NCAA) pirmās divī-
zijas meistarsacīkstēs. Pārējo Lat-
vijas spēlētāju pārstāvētās vienī-
bas nekvalificējās finālturnīriem.

NCAA 33. meistarsacīkstes sie-
 viešu basketbolā risinās no 22. 
marta līdz 8. aprīlim. 64 četras 
vienības sadalītas Linkolnas, Notr-
damas, Stenfordas un Luivilas 
reģionos pa 16 vienībām katrā. 
Komandas katrā reģionā izsētas ar 
1.-16. numuru atbilstoši sezonā un 
konferenču meistarsacīkstēs sa  -
sniegtajiem rezultātiem. Meistar-
sa cīkstes notiek sešās kārtās – uz -
varētājas tiek nākamajā kārtā, zau -
dētājas izstājas. Reģionu uzvarē-
tājas iekļūst “Četru finālā”, kas no 
6. līdz 8. aprīlim risināsies Nešvilā.

Linkolnas reģions. Gotfrīdas pār -
stāvētā Filadelfijas Saint Joseph`s 
University vienība 23. martā spē-
 lēs ar Georgia vienību. “Vanadzes” 

reģionā izsētas ar devīto numuru, 
savukārt pretinieces atrodas vie  nu 
poziciju augstāk. Otrā pārī spēlēs 
astoņkārtējās NCAA čempiones 
Connecticut un reģiona nosacīti 
vājākā vienība Prairie View. Šīs 
četras vienības sacentīsies Konek-
tikutas leģendārajā mājas zālē 
Gampel Pavilion. Pirmās kārtas 
spēļu uzvarētājas tiksies 25. mar tā. 
Otrā uzvara nodrošinās ceļazīmi 
uz reģionu fināliem jeb Sweet 
Sixteen. Linkolnas reģiona fināli 
risināsies 29. un 31. martā, pul-
cējot Konektikutas, Losandže lo-
sas, Teksasas un Durhemas grupu  
uzvarētājas.

Favorītes. Džīno Oriemmas tre-
nētā UConn Huskies vienība jeb 
Connecticut ir galvenā nacionālo 
meistarsacīkšu favorīte. “Kamanu 
suņi” uzvaras gadījumā izcīnīs 
devīto titulu 20 gadu laikā, tā  dē-
jādi apsteidzot astoņkārtējās čem-
piones Tennessee, bet Oriemma kļūs 
par visu laiku titulētāko NCAA 
sieviešu basketbola treneri.

Notrdamas reģiona vadošā vie-
 nība ir Notre Dame vai Fighting 
Irish. Notrdamas absolvente Rūta 
Railija (Ruth Riley) pēc studentes 

karjēras beigām kļuva par olim-
pisko čempioni, bet 2008. gadā 
TTT Rīga sastāvā uzvarēja Lat-
vijas meistarsacīkstēs.

Stenfordas reģionā ar pirmo 
numuru izsēta South Carolina 
vienība, ko trenē olimpiskā čem-
pione Dona Steilija (Dawn Staley). 
Atēnu Olimpiskajās spēlēs viņa 
bija ASV delegācijas karognesēja, 
bet Pekinā veica izlases konsul-
tantes pienākumus. Ne mazāk 
augstu vai pat augstāk vērtējamas 
Stanford izredzes.

Luivilas reģionā nosacīto līdeŗu 
gods pieder Petas Sammitas, Ken -
disas Pārkeres un Karas Lousones 
skolai Tennessee, kuŗai galveno 
konkurenci veido West Virginia, un, 
īpaši Louisville vienība. Treneŗa 
Džefa Valca trenētā Luivila pērn 
no cīņas izsita par favorīti uz -
skatīto Baylor vienību.

Nacionālajās meistarsacīkstēs 
spēlēs vairākas skolas, kuŗu sa  stā-
vos iepriekšējos gados bija Lat-
vijas basketbolistes: Texas A&M  
– Katrīna Limbacha, NC State  – 
Inga Muciniece, Robert Morris – 
Kristīne Silarāja Anna Gailīte, 
Syracuse – Līna Lisnere.

Soda apļos
pazuda medaļa...

Ar sacensībām Norvēģijā bei-
dzās Pasaules kausa izcīņa biat-
lonā. Veiksmīgi tajās startēja Lat-
vijas vadošais biatlonists Andrejs 
Rastorgujevs. 10 km sprintā viņš 
izcīnīja augsto piekto vietu.

Tas Rastorgujevam ir karjēras 
rekords šajā Pasaules kausa iz  cī-
ņas distancē un kopumā viņa kar-
jēras trešais augstvērtīgākais re -
zultāts. Pirmajā šaušanā Andrejs 
pieļāva vienu kļūdu, bet pēc pre -
cīzi veiktās otrās šaušanas un ļoti 
ātrā slēpošanas tempa kādu laiku 
bija pat trešajā vietā. Līdz sacen-
sību beigām viņu gan apsteidza 
vēl divi sportisti.

Iedzīšanā Rastorgujevam nevei -
cās – tikai 27. vieta.

Pēdējā – 15 km distancē ar ko -
pēju startu kādu brīdi biatlona līdz-
 jutēji aizturēja elpu. Pēc pirmās 
šautuves Rastorgujevs mēroja 
vienu soda apli un trasē atgriezās 
19. pozicijā, taču līdeŗi necik tālu 
nebija tikuši. Otrajā šaušanā An -
drejs trāpīja visos mērķos un to -
brīd jau ieņēma ceturto vietu – 1,4 
sekundes aiz līdeŗa Landertingera. 
Trešajā šautuvē Rastogujevs šāva 
nekļūdīgi un izvirzījās vadībā (!), 
astoņas  sekundes aiz sevis otrā 
pozicijā atstājot Landertingeru. 
Pirms ceturtās šautuves Rastor-
gujeva pārsvars sasniedza jau 
27,0 sekundes. Taču... trīs lodes li -
doja mērķim secen. Tas arī viņam 
liedza pacīnīties par karjērā pirmo 

uzvaru Pasaules kausa izcīņas 
posmos. Trasē Rastorgujevs at -
grie zās trešais, taču soda apļos 
bija atstājis daudz spēka, un vai -
rāki sekotāji viņu apsteidza. Re -
zultātā – augsta septītā vieta.

Pasaules kausa izcīņas sezonu 
Andrejs Rastorgujevs beidza 
kopvērtējumā 16. vietā.

***
Dāmu konkurencē Žanna Juš-

kāne Pasaules kausa izcīņas pos-
mos vairākkārt palika pēdējās vie-
tās, taču 8. posmā viņai izdevās 
izrāviens. 7,5 km sprinta distancē 
Somijas pilsētā Kontiolahti Žanna 
sasniedza savas karjēras rekordu 
– 24. vietu. Juškāne abās šaušanās 
nekļūdījās. Līdz šim labākais 
sniegums karjērā Juškānei bija 
2012. gadā, kad viņa sprinta sa -
censībās ierindojās 43. vietā.  

avotiem, taču esmu pārliecināts, 
ka mums tas izdosies. Budžeta sa -
mazinājums pēc Olimpiskajām 
spē  lēm ir ierasta lieta, tāpēc 
trauksmi mēs pagaidām nece-
ļam, bet apzināmies, ka nāksies 
ar financējuma piešķīrējiem – 
valdību, sponsoriem – strādāt 
daudz vairāk un ciešāk.” Olim pis ko 
programmu un pasākumu īste-
no šanai LOK saņem naudu no 
valsts pamatbudžeta, Starptau tis-
kās Olimpiskās komitejas bu  dže ta, 
kā arī no ziedotājiem un pašu 
saimnieciskās darbības.

Ar slēpēm 750 km pa 
polāro loku

Bored of Borders seriāls tur pi nās! 
Kārlis Bardelis devies uz Eiropas 
ziemeļiem, lai līdz 15. aprīlim, 
veicot aptuveni 750 kilometrus ar 
slēpēm, sāktu savu trešo piedzī-
vojumu Polar Stroll. Viņš tieši pa 
polārā loka līniju no Krievijas/
Somijas robežas dosies pāri So -
mijai, Zviedrijai un Norvēģijai. Arī 
šim projektam dienasgrāmatās 
līdzi varēs sekot portālā TVNET.LOK gada budžets – 

11,04 miljoni eiro
Latvijas Olimpiskās komitejas 

(LOK) Ģenerālās Asamblejas se -
sijā tika apstiprināts Latvijas Olim -
piskās komitejas budžets 2014. ga -
dam, kur vairāk nekā puse no 
sportam plānotajiem finanču lī -
dzekļiem tiks novirzīta Olimpisko 
sporta federāciju financēšanai.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis 
akcentē, ka 2014. gada LOK ko -
pējais budžets – 11 041 477 eiro, 
ir par vairāk nekā miljonu eiro 
mazāks nekā tas bija 2013. gadā. 
“Latvijas Olimpiskajai komitejai 
nāksies strādāt, lai trūkstošos 
līdzekļus piesaistītu no citiem 

Projekta realizācijas laikā tiks 
filmēts videomateriāls pētniecis-
kam piedzīvojumu serijveida rai-
dī jumam par slēpojuma norisi un 
cilvēkiem, kuŗi dzīvo uz polārā 
loka. Polar Stroll komandai ir 
interesanti noskaidrot, kāpēc cil-
vēki izvēlās dzīvot vietā, kur lie-
lāko daļu gada ir jāgādā malka, 
jārok sniegs un vasaras mēnešos 
jācīnās ar moskītiem. Kas ir šis 
neredzamais „magnēts”?

Hokejs
Gatavojoties pasaules meistar-

sa cīkstēm Minskā, mūsu hokeja  
izlase aizvadīs pārbaudes spēles. 
Jau ceturto gadu Latvijas hokeja 
valstsvienība piedalīsies Euro 
Hockey Challenge tūrē. Šajā pa  -
vasarī mūsu vienība viesos divas 
reizes sacentīsies ar Somijas izlasi, 
10. aprīlī – Jevaskulā un 11. aprīlī 
Kuopio. Savukārt 18. un 19. aprīlī 
Latvijas izlase Arēnā Rīga spēlēs 
ar spēcīgo Krievijas vienību, bet 
25. un 26. aprīlī ar principiālajiem 
Francijas izlases hokejistiem. Pē -
dējās pārbaudes spēles tiks aiz  va-
dītas Slovakijas galvaspilsētā Bra -
tislavā četru valstu pārbaudes tur -
nīrā. Bez mājiniekiem slovakiem 
sacensībās piedalīsies vēl Lielbri ta-
nijas un Norvēģijas hokeja izlase.

BMX
Divkārtējais olimpiskais BMX 

čempions Māris Štrombergs Olds-
marā, Floridas pavalstī, uzvarēja ASV 
meistarsacīkšu posma sacensībās 
Gator Nationals. Štrombertam veik-
smīgi izdevās pārvarēt priekšbrau-
cienus, ceturtdaļfinālu un pusfi nālu, 
iekļūstot lielajā finālā. Tajā valmie-
rietis aizvadīja ļoti labu braucie nu, 
izvirzoties līdeŗa pozīcijās, ko no -
sargāja līdz pat finišam, pārspējot 
pērnās sezonas uzvarētāju ASV 
čempionu  Semu Vilogbiju.

Otrās dienas sacensībās Vilog-
bijs revanšējās, un Štrombergs 
palika otrajā vietā.

Šosezon Štrombergs joprojām 
pārstāv Free Agent/Rockstar vie-
nību. Galvenie starti viņam ASV 
meistarsacīkstes, pasaules kausa iz -
cīņa un Eiropas meistarsa cīkstes.

Ātrslidošana 
Nīderlandē risinājās pasaules meis-

   tarsacīkstes ātrslidošanā daudz-
cīņā. Latvijas ātrslidotājs Haralds 
Silovs 500 m distancē izcīnīja de -
vīto – 36,61, 1500 m – 10. (1:48,05), 
5000 m – 17. vietu. Trīs distanču 
summā viņš iekrāja 112,389 pun-
 ktus, bet 10 000 m distancei nek -
valificējās. Kopvēr tē jumā tas deva 
11. vietu. Par čem pionu kļuva 
Koens Vervejs no Nīderlandes.

Teniss
Latvijas labākais tenisists Er -

nests Gulbis Maiami Masters 
serijas turnīra pirmajā kārtā bija 
brīvs, bet otrajā ar 4:6, 6:4, 5:7 
divu stundu un 22 minūšu ilgā 
cīņā zaudēja Francijas tenisistam 
Žiljēnam Beneto.

Ūdens motosports
Monako Zvaigžņu zālē Salle des 

Etoiles notika Ūdens motosporta 
federācijas 2013. ga  da sezonas pa -
saules čempionu apbalvošanas ce -
remonija. Pasaules čempionu sta -
tujas un goda zīmes saņēma arī 
divi Latvijas ūdens motosportisti – 
Toms Smilškalns un Nikita Lijcs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Piedzīvojums tiks īstenots ar 
slēpēm, līdzi velkot kamanas ar 
nepieciešamo ekipējumu un pār-
tiku. Dalībnieki iecerējuši šo slē-
pojumu veikt, sekojot kompasam 
un nemainot nosprausto kursu 
neatkarīgi no maršruta apstāk-
ļiem (ledāji, upes, nogāzes, ezeri, 
kalni, mežs). Distances garums: 
750 kilometri (~25 km/dienā) caur 
trijām valstīm – Somiju, Zviedriju 
un Norvēģiju.


