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Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā Sanfrancisko Latviešu skolā satikās dažādas paaudzes un 
cēla godā mūsu tautas tradicionālās vērtības.

(Vairāk lasiet 4. lpp.)

The White House
Washington
April 11, 2014-04-21

Janis Kukainis
Rockville, Maryland

ASV prezidenta Baraka Obamas atbildes vēstule PBLA 
valdes priekšsēdim Jānim Kukainim

ing events in Ukraine, and I 
appreciate hearing from you.

Russia`s military intervention 
in Ukraine and its occupation 
of Crimea constitute a threat to 
peace and security and a breach 
of international law, including 
Russia`s obligations under the 
United Nations Charter. 
Russia`s illegal actions are also 
inconsistent with the 1994 
Budapest Memorandum, in 
which the United States, the 
Russian Federation, and the 
United Kingdom committed to 
respect Ukraine`s indepen-
dence, sovereignty, and existing 
borders. The United States reaf-
firms our commitment to the 
new Ukrainian government and 
the people of Ukraine – includ-
ing in Crimea – and we con-
demn Russia`s failure to abide 
by its commitments as demon-

strated by its unilateral military 
actions.

Russia`s actions undermine 
the foundation of the global 
security architecture and endan-
ger  European peace and secu-
rity. And while pursuing diplo-
macy with Russia, we have 
taken and will continue to take 
necessary steps to respond to its 
illegal attempt to annex Crimea. 
Through actions, we have 
imposed costs on Russia – and 
we will impose further costs 
should the Russians govern-
ment escalate this crisis.

We will also continue to help 
Ukraine affirm its sovereignty 
and territorial integrity, and we 
will provide assistance and the 
best expertise available to assist 
Ukraine in repairing its econo-
my and in working toward free, 
fair, and inclusive elections. It is 

up to the Ukrainian people to 
determine their own destiny 
and make their own decisions 
about how they organize them-
selves and with whom they 
interact. And as the people of 
Ukraine work to restore unity, 
peace, and security to their 
country, we will stand by their 
side.

Again,
thank you
for sharing your thoughts.

Sincerely,

Dear Janis:

Thank you for writing. My 
Administrator continues to be 
deeply concerned by the ongo-

Draudzīgais aicinājums
Ziemeļkalifornijas Latviešu skolā 

SanfranciskoRīga aicina,
Rīga gaida...
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LASĪTĀJU BALSIS

„Meklējiet
rakstos!”

Rakstu krājuma Jaunā Gaita 
vārdā jāizsaka pateicība par Laika 
š.g. 13. nr. (29.III-4.IV) ievietoto 
mākslinieka un dramaturga Rai -
monda Staprāna mākslas entuzias-
 tam Nikolajam Bulmanim (1929-
2014) veltīto nekrologu. Cita vidū 
tur teikts: „Pēc nesaprašanās ar paš -
reizējo žurnāla Jaunā Gaita re  dak-
toru, kur par mākslas nodaļas re  -
daktoru Bulmanis sabijis piecpad s-
 mit gadus, viņš pēkšņi pārtraucis 
rakstīt”. Citētā vārdkopa nepa vi-
sam nebalstās faktos. „Pašreizē-
jam redaktoram”, t.i., šo rindiņu 
rakstītājam, nav nekāda sakara ar 
JG redakciju laika posmā no 1988. 
gada līdz 1998. gada sākumam, 
kad (pēc ilggadējā galvenā redak-
tora Laimoņa Zandberga nāves) 
viņš tiek pierunāts uzņemties JG 
vadītāja nepateicīgo darbu. Jau tur-
pat trīs gadus pirms tam (1995. ga   da 
jūnijā) Nikolaja Bulmaņa vārds 
vairs neparādās JG redakcijas ailē. 
(Viņa vietā stājas mākslinieks un 
dzejnieks Voldemārs Avens.) Ja 
ticam Raimonda Staprāna snieg-
tajai informācijai, „nesaprašanās 
ar pašreizējo” JG redaktoru bijusi 
par iemeslu, kādēļ mūžībā aiz  gā-
jušais Nikolajs pēc 15 gadiem re -
dakcijas mākslas redaktora pos-
tenī „pēkšņi pārtraucis rakstīt”. 
Nekādas „nesaprašanās”, kā uz to 
norāda laika secība, nemaz neva-
rēja būt. Turklāt, kopš „pašreizējā 
redaktora” pirmā nr. (JG212) 1998. 
gada martā līdz pat 2005. gada 
septembrim ievietoti vismaz 15 
Bulmaņa raksti – no atmiņām par 
bēgļu laiku Austrijā (1945), līdz 
Venēcijas biennālei (1999), im  pre -
sijām par tolaik prezidentes Vai  ras 
Vīķes-Freibergas vizīti To  ron to 
(2000), par dziesmu svētkiem 
Čikagā (2002) un mākslas izstā-
dēm Latvijā (2003. un 2004. gadā), 
bet visvairāk par atsevišķiem māk-
sliniekiem – no Tillera, Blum-
ber ga, Reinholda, Staprāna un 
Matīsas līdz Bišofam, Ingelēvicam 
un fotomeistaram Jurim Krievi-
ņam. Pie reizes, pirms jebkurš 
publicists „liek driķķē” savas sle-
jas, niez atgādināt Ulža Ģērmaņa 
mazliet pārveidoto Jāņa Misiņa 
saucienu „Meklējiet rakstos un 
sērijās!”, konkrētajā gadījumā – 
ieskatīties Jura Žagariņa izveido-
tajā tīmekļa vietnē <www.jauna-
gaita.com> 

ROLFS EKMANIS,
JG „pašreizējais redaktors” 

Klīvlandes Latviešu pensionāru 
programma 27. martā bija trīs- 
daļīga kā āboliņa lapiņa – Sv. 
Patriks, Latviešu leģions un Uk -
raina. Tā kā iepriekšējo sanāksmi 
vajadzētu atsaukt sliktā laika dēļ, 
Sv. Patrika dienas tema tika pār-
celta uz šo. Atjautīgā dekorātore 
Ilona Ķīsis bija izrotājusi galdus 
ar zaļiem galdautiem un puš-
ķiem, saimnieces pasniedza tra-
dicionālo īru maltīti – sālītu vērša 
gaļu ar kartupeļiem un kāpos-
tiem. Piedevām bija latviska rupj-
maize un Astrīdas skābētie gurķi.

Leģionāru piemiņas svētbrīdis 
jau bija noticis sestdien, 15. mar tā, 
Saulrieta kapsētas Latviešu no -
da lījumā. Skatījāmies  filmu par 
leģionāru godināšanu Krustpils 
rajonā. Pirmajā daļā rādīja ka -
rogu gājienu un ziedu nolikšanu 
pie pieminekļa Krustpils kapos. 
To vadīja novada priekšnieks 
Gundars Kalme. Goda viesi – 
igauņu leģionāri bija jau no rīta 
piedalījušies demostrācijās Rīgā, 
daži vietējie leģionāri, pašvaldī-
bas un valdības pārstāvji, kā arī 
mums pazīstamais Sibīriju izcie-
tušais, grāmatas “Bij’ tādi laiki” 
autors Ilmārs Knaģis. Kamēr 
auksts vējš pluinīja karogus, viņi 
pateicās par leģionāru varonību 

Pensionāri darbojasMAIJA GRENDZE

cīņā par savas tautas brīvību. 
Viscaur runām izskanēja pār lie-
cība, ka leģionāru nozīmi nevar 
izdzēst no tautas sirdsapziņas. 

No kapsētas demostranti devās 
uz Tautas namu, lai apskatītu Le -
ģiona 70 gadu atcerei veltīto iz -
stādi, kopā ar viņiem varējām 
piedalīties sarīkojumā, kuŗa sā -
kumā jaunieši ieveda un apsē di-
nāja goda vietā astoņus sirmos, 
brašos leģionārus. Spēlēja orķes-
tris, un stalti jaunekļi nesa karogus. 
Ceremonijas vadītājs pa vie  nam 
izsauca leģionārus un pastāstīja 
par katra nopelniem kaŗa gaitās. 
Meitenes katram piesprauda 
baltu neļķi, un G. Kalme pas-
niedza grāmatas. Paldies krust pi-
liešiem par tēvzemes un tautas 
mīlestību – patriotismu! Neat ce-
ros, kad pēdējo reizi jutu tik 
dziļu pārdzīvojumu un arī cerī-
bas uz  gaišāku nākotni. 

Trešā pensionāru sanāksmes 
tema bija aktuālā – atbalsts Uk -
rai  nai, ko ierosināja Klīvlandes 
baltiešu amerikāņu komitejas 
priekšniece lietuviete Melita 
Nasvytis. Viņa aicināja klāteso-
šos parakstīt ASV senātoram Še -
rodam Braunam (Sherrod Brown) 
adresētu petīciju. Šo petīciju jau 
bija parakstījušie lietuvieši un 

igauņi. Tagad Nesvy tis kundze ir 
saņēmusi pateicības vēsturi no 
senātora, kuŗā viņš norāda, ka 
viņš gatavo iesniegt rezolūciju, 
kas nosoda Krievijas militāro 
agresiju Krimas pussalā. 

Baltiešu komitejā, kas šo pe -
tīciju sastādīja, darbojas pārstāvji 
no visām trim baltiešu kopienām 
Klīvlandē. Tā ik gadus rīko ko -
pīgu Aizvesto piemiņas dievkal-
pojumu. Šogad tas būs svētdien, 
5. jūnijā, plkst. 2.00 pēc pusdie-
nas Apvienotās Latviešu lut. drau-
dzes dievnamā 1385 Andrews 
Ave., Lakewood, OH. Pēc diev-
kalpojuma satikšanās draudzes 
namā.
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Aicinājums pieteikt darbus
Dziesmu svētku lietiskās mākslas izstādei

Latviešu Daiļamatnieku sa -
vienība Kanadā sadarbībā ar 
XIV Latviešu Dziesmu svētku 
Kanadā rīcības komiteju rīko 
LIETISKĀS MĀKSLAS izstādi 
2014. gada Dziesmu svētku 
laikā. Tā būs atklāta visu svētku 
laiku Macnab telpā Sheraton 
viesnīcā.

Žūrētā izstādē aicināti pie-
dalīties latviešu daiļamatnieki 
un mākslinieki ar ne vairāk kā 
6 darbiem (mazāku darbu gru-
pējumi skaitās kā 1) jebkuŗā 
technikā, kas  darināti pēdējo 5 
gadu laikā. Darbi var būt et  no-
grafiski atdarinājumi, kas tiks 

vērtēti pēc pareiza techniska 
izpildījuma, bet vēlama īpati 
latviskā stila un kompozicijas 
jaunrade, kam tiks piegriezta 
sevišķa vērība. 

Izstādāmos darbus katrā 
daiļamatniecības nozarē izvēr-
tēs Latviešu Daiļamatnieku sa -
vienības Kanadā izraudzīta 
žūrijas komiteja. Atsevišķa žū -
rijas komiteja, ko veidos daiļ-
amatnieki, kuŗi nav savienības 
biedri, spriedīs par Gugāna 
fonda balvu piešķiršanu no 
izstādīto darbu klāsta.

Žūrijas komitejas izvērtēšanai 
lūdzam iesūtīt katra darba 5X7 

fotoattēlu jeb CD attēlu JPEG 
formātā, uzdodot katra darba 
izmērus, pielietotos materiālus, 
techniku un meta autoru: et -
nografiskos datus atdarinā ju-
miem, kā arī datus par autora 
jaunradi. 

Pievienot informāciju par to, 
vai darbs pārdodams; cenu, ja ir 
(par izstādē pārdotiem dar-
biem tiks ieturēti 15% no cenas), 
vērtību, ja darbs nav pārdodams. 
Uzrādīt arī daiļamatnieka vārdu, 
pasta un e-pasta adresi, telefona 
numuru. Par izstādīto darbu 
apdrošināšanu jāgādā to īpaš-
niekiem, Latviešu Daiļamat-

nieku savienība Kanadā par to 
nav atbildīga.

Pieteikumi iesūtāmi līdz 
2014. gada 1. jūnijam Latviešu 
Daiļamatnieku savienības Ka -
nadā priekšniecei Sarmītei 
Vilks – 203 Airdrie Rd. Toronto, 
ON, M4G 1M9 e-pasts svilks@
yahoo.ca 

Žūrija tiksies 7. jūnijā, re  zul-
tāti tiks paziņoti elektroniski 
vēlākais 10. jūnijā, nepiecie-
šamības gadījumā telefoniski.

Pec žūrijas komitejas lēmuma 
saņemšanas pieņemtie darbi 
jānogādā trešdien, 2. jūlijā, 
Hamiltonā, Sheraton viesnīcas 

Macnab zālē laikā starp 11.00 
un 12.00. Ja tas nav iespējams, 
darbus var iepriekš nosūtīt:

Elizabetei Ludviks – 70 
Fairmount Ave. Hamilton, ON, 
L8P 3Z5; e-pasts: elizabete@
ludviks.com

Izstādītie darbi tiks atdoti 
svētdien, 6. jūlijā, pēc izstādes 
slēgšanas plkst. 15.00

Daiļamatniekiem no ārpus 
Kanadas darbi ir personīgi 
jāieved un jāizved, nokārtojot 
visas muitas prasības.

SARMĪTE VILKA,
Latviešu Daiļamatnieku 

savienības Kanadā priekšniece

Ar steigu tuvojas Dziesmu 
svētki Hamiltonā. Dziedātāji 
mācās dziesmas, dejotāji mācās 
dančus, skatītāji skaita dienas 
un daiļamatnieki gatavo jaunu 
preci, jo svētku laikā, kā jau ie -
rasts, notiek arī svētku tirdziņš. 
Tirdziņā piedalīsies daiļamat-
nieki no Kanadas, Latvijas un 
ASV. Bet tur varēsiet arī ie  gā-
dāties grāmatas, mūzikas diskus 

Top Dziesmu svētku 
tirdziņš

kuŗas pamatā ir koks, – tā 
lakoniskās, bet tai pašā laikā 
bagātīgās zaru veidotās līnijas 
iejutušās pavasarīgi vieglos aus-
karos, greznās kaklarotās un 
aprocēs. 15% no šīs kollekcijas 
ieņēmumiem tiek ziedoti Zvan-
nieku mājas bērniem. Keramiķe 
Ilze Pavasars piedāvās latvisku 
keramiku. Un arī mūsu vietējais 
Toronto LetShop būs klāt ar 

un citas preces no Latvijas, 
suvenīrus, t-kreklus un citas 
interesantas lietas.

Jūsu ieskatam: Lauma Cenne 
no Montreālas gatavo lina 
dvieļus, kas apdrukāti ar vecām 
receptēm un rakstiem no pa -
vāru grāmatām. Lilita Matisone 
tirdziņā pārdos savu nupat 
izdoto bērnu grāmatu “Palieciet 
sveiki, taureņi”. Starp vietējiem 
rotkaļiem būs Māris Ernstons, 
Ilze Ēdels un Elizabete Ludvika. 
No Latvijas būs “Baltu Rotas” ar 
savu jauno “zaļo” kollekciju, 

savu preci un piedāvājumu. 
Gaidīsim jūs ciemos Dziesmu 
svētku tirdziņā!

Aicinām daiļamatniekus, ra -
žotājus, izdevējus un visus, kam 
ir kāda interesanta prece pār-
dodama vai reklamējama pie -
teikties uz tirdziņu, lai svētku 
viesiem būtu plaša izvēle. Pie -
teikties varat pie svētku organi-
zatorēm Laimas Mecs (lmecs@
cogeco.ca) un Elizabetes Lud-
vikas (elizabete@ludviks.com).

ELIZABETE LUDVIKA,
Svētku tirdziņa vadītāja

Sēž Baiba Bredovska, priekšsēde, stāv: Aija Mazsīle, sarīkojumu 
nozares vadītāja, Rita Sīlis, vicepriekšsēde un administrātore, 
Juris Ķeniņš, vicepriekšsēdis un mūzikas nozares vadītājs, Māra 
Simsone, tautas deju nozares vadītāja, Amanda Lorberga, 
sekretāre, Mareks Nēgels, jaunatnes nozares vadītājs, Juris 
Simsons, finanču nozares vadītājs, Astrīde Sīlis, informācijas 
nozares vadītāja
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ĒRPF sarīkojuma rīkotaji un programmas dalībnieki, no kreisās: Bitīte Vinklere -Bluķe (valdes 
locekle), Baiba Bičole, Laila Saliņa, Jūlijs Liepiņš, Sarma Muižniece-Liepiņa, Zintis Muižnieks, Māra 
Celle, Maija Paegle (valdes locekle), Eleonora Šturma (ĒRPF valdes priekšsede), Lalita Saliņa, Kārlis 
Celle // FOTO: J. Students

Māsiņas Zinta un Ziedīte Holmberg dzied "Kur tu teci, gailīti" 
vecmāmiņas Zintas Zariņas klavieŗu pavadījumāLieli un mazi sarīkojuma dalībnieki laidās dancī

OJĀRS CELLE

LALITA MUIŽNIECE – šī gada Ērika Raistera
piemiņas fonda laureāte

Draudzīgais aicinājums
Ziemeļkalifornijas Latviešu skolā, Sanfrancisko

Ērika Raistera Piemiņas fonda 
(ĒRPF) balvas svinības notika 
13. aprīlī Priedainē. Pati laureāte 
svinībās klāt nebija, jo viņa paš-
reiz uzturas savā dzimtajā pilsētā 
Rīgā. Toties laureāti pārstāvēja 
plašs ģimenes loks: meita Sarma 
Muižniece-Liepiņa, dēls Zintis 
Muižnieks, mazdēls Jūlijs Liepiņš 
un māsa Māra Celle.

„Lalita Muižniece ir jau trīs des-
mitā šīs balvas laureāte,” ievad-
vārdos stāstīja ĒRPF priekšsēde 
Eleonora Šturma. Viņa izteica 
prieku, ka klāt ir tik liels Lalitas 
tuvinieku pulks.  Pati laureāte E. 
Šturmai atsūtītā vēstulē novē lē-
jusi, lai sarīkojums labi izdotos.

Priekšsēde E. Šturma ap seš des-
mit sanākušos klausītājus iepa -
zīstināja ar Ē. Raistera (1905.23.
IV – 1967.15.XI) piemiņai izvei-
dotā fonda mērķiem un darbību. 
Fonds savos 44 darbības gados ir 
centies sekmēt to, ko izteica savā 
dzīvē un darbā pats dzejnieks un 
žurnālists Raisters. Viņš ar savu 
rosību un personību bija labi 
pazīstams Ņujorkas un apkārtnes 
trimdas latviešu sabiedrībā. Laik-
raksta Laiks redakcijā redaktors 
Raisters bija atbildīgs par ārzemju 
ziņu un vietējo latviešu gaitu at -
spoguļošanu presē. Viņa agrā aiz -
iešana no dzīves bija liels zaudē-
jums, ko daļēji centies atsvērt 1970. 
gada novembrī nodibinātais ĒRPF 
ar uzdevumu atbalstīt un rosināt 
centienus žurnālistikā, literātūrā 
un vēsturē.

Pirmo fonda balvu 1975. gadā 
piešķīra publicistam un vēstur-
niekam Uldim Ģērmanim no 
Zviedrijas. Nupat pagājušogad 
balvu piešķīra žurnālistam un 
pazīstamajam Laika slejas auto ram 
Frankam Gordonam no Izraēlas.

Lalitas Muižnieces balvu sa  ņē ma 
meita Sarma Muižniece-Liepiņa 

kopā ar apsveikumiem un laba 
vēlējumiem no savu cienītāju 
saimes.

Par šī gada laureātes darbiem 
un sasniegumiem plašāk stāstīja 
dzejniece un bijusī Laika redak-
tore Baiba Bičole. Lalita dzimusi 
1935. gadā Rīgā literātu ģimenē. 
Ar vārdiem „ar valodu druvā gāju” 
runātāja raksturoja laureātes dzī ves 
lielo darbu un uzdevumu – strā -
dāt latviešu valodas druvā. Savu 
akadēmisko izglītību valodnieces 
darbā viņa ieguvusi Rietum mi-
čigānas universitātē, bet doktora 
gradu – Mičigānas universitātē 
Anarborā. Tieši latviešu valodas 
laukā specializēšanos viņa guvusi 
pie izcilākajām latviešu valod-
niecēm trimdā.

Bičole pieminēja Lalitas dzejoļu 
krājumu „Žuburu rota” un dzejas 
lapu „Rikšiem ziloni es palaidu”, 
kā arī „Pēdas” – prozas darbu par 
Lalitas tēva likteņa meklēju miem.

Izcils darbs latviešu valodas mā -
cīšanā un pieredzes apkopošanā 
nākamajai trimdas paaudzei no -
tika Valža Muižnieka ierosmē sāk-
tajā Latviešu studiju programmā 
pie Rietummičigānas universi tā tes 
1966. gada vasarā. Īpaši vēlā ka jos 
gados Lalitai Muižniecei bija liela 
loma šīs programmas turpināšanā 
un plānošanā. Programma lie lā ko 
studentu skaitu (87) sasniedza 
1974. gadā, bet kopumā nepilni 
2000 jauniešu šajos kursos guva 
lielisku iespēju mācīties un pa  pil-
dināt savas latviešu valodas zi  nā-
šanas. „Tas bija milzīgs devums 
latviskajai pasaulei trimdā,” vēr-
tēja Bičole.

Atjaunotajā Latvijas valstī jau 
daudzus gadus Lalita akadēmiskā 
līmenī līdzdarbojas valodas pēt-
niecības un izglītības laukā. Tur 
viņa ir arī šīs ĒRPF sanāksmes 
laikā.

Bičole pakavējās pie Lalitas cen-
 tieniem un paveiktā praktisko mā -
cību laukā, kas lasāmi, piemēram, 
viņas grāmatā „Turi pa rokai, 
iemet aci”. Lalita līdzdarbojusies 
izdevumos „Mēs”, „Jaunā Gaita”, 
„Mazputniņš” un citur, bijusi lek -
tore 2x2 un 3x3 nometnēs. No -
beidzot stāstījumu, Baiba  Bičole 
nolasīja divus laureātes dzejoļus 
„Akmens upē” un „Skaties tieši”.

Pēc īsa pārtraukuma, kuŗā klāt-
esošie cita starpā varēja nobaudīt 
dzejnieces Ritas Gāles cepto kliņ-
ģeri (pati dzejniece slimības dēļ 
nevarēja būt klāt), sākās koncerta 
daļa. Klausītāju priekšā stājās dzie  -
dātāja Laila Saliņa un viņas māsa 
flautiste Lalita Saliņa. Balss un 
flautas duetā dzirdējām Astrīdes 
Ivaskas dzejoli „Tapio, silu vald-
nieks”, ko bija komponējusi Dace 

kopas dalībnieču un citu labvēļu 
sanestām uzkodām un jautri tēr-
 zējot pie skaisti klātiem apaļiem 
galdiem. Notika arī izloze, lai 
iegūtu līdzekļus turmākai ĒRPF 
darbībai. Starp vinnestiem bija 
daudz interesantu jaunu un ne tik 
jaunu prozas un dzejas grāmatu, 
DVD disku, keramikas, kā arī vīna 
pudele un liela „Laimas” šoko  lā-
des kaste. Visvērtīgāko mantu – 

Ar Lalitas Muižnieces daiļradi, 
personību un gaitām klausītājus 
ļoti veiksmīgi iepazīstināja plašā 
laureātes ģimenes saime. Viņiem 
Eleonora Šturma pateicās, sakot, 
ka pati laureāte caur saviem 
tuviniekiem bijusi tiešām plaši 
un interesanti pārstāvēta.

Aperāne, kā arī Žaka Ibēra (Jacques 
Ibert), Longina Apkalna un pašu 
mākslinieču sacerētus darbus bal -
sij, flautai, ģitarai un klavierēm.

Visi programmas izpildītāji 
saņēmu krāšņu ziedu veltes.

Pēcpusdiena turpinājās, ļaudīm 
mielojoties ar Priedaines literārās 

viena gada Laika abonementu, 
kā katru gadu bija ziedojusi Laika 
izdevēja un ĒRPF vicepriekšsēde 
Dace Rudzīte. Vērtīgā laimesta 
ieguvējs šogad bija Ņudžersijas 
Latviešu biedrības priekšsēdis 
Jānis Students.

1935. gadā Latvijas valsts pre -
zidents Kārlis Ulmanis izsludi-
nāja pirmo Draudzīgo aici nā-
jumu, aicinot ziedot grāmatas, 
mākslas darbus un mūzikas in -
strumentus skolām un sa  bied rī-
bas centriem, lai uzlabotu izglī-
tību un veicinātu tautas at  tīstību. 
Pirmajā akcijas norises gadā Lat-
vijas skolas saņēma 1,7 miljonus 
grāmatu un tūkstošiem gleznu. 
Kopš tā laika Draudzīgais aici-
nājums ir iegājis tautā kā nozī-
mīgs gadskārtējs atbalsts skolām 
jaunās paaudzes audzi nāšanā. Šī 
gada 15. martā Zie  meļkalifornijas 
latviešu skola Draudzes namā 
Sanfrancisko rīkoja savu 62. gads-
kārtējo Draudzīgo aicinājumu.

Sestdienas diena nevarēja būt 
skaistāka – ar siltu sauli un zilām 
debesīm. Sanāca kupls skaits 
esošo un bijušo latviešu skolas 
skolēnu, skolotāju, vecāku un 
skolas atbalstītāju, atsaucoties uz 
skolas pārzines Māras Lindes 
aicinājumu “atcerēties un atbalstīt 
jūsu skolu” un tai pašā laikā 
“satikties, draudzēties un prie-

cāties”. Un bija daudz par ko 
priecāties šinī jaukajā sarīko-
jumā. Tema bija “Caur sidraba 
birzi gāju”, un zāle bija skaisti 
dekorēta ar sidraba birzēm un 
sidrabotām galda dekorācijām, 
un apmeklētāji varēja fotografē-
ties greznā, sidrabotā foto stūrītī. 

Skolēni un skolotāji uzstājās ar 
vairākiem priekšnesumiem, un 
skolēni skaisti nodziedāja divas 
dziesmas: “Joka pēc alfabēts” un 
“Upe nesa ozoliņu”. Bija ļoti 
bagātīgs mielasts ar pašceptiem 
pīrāgiem, kūpinātām vistām, 
kāpostiem, marinējumiem, la -

šiem, salātiem un, saprotams, 
kūkām un tortēm! Mūzika ļoti 
skaisti skanēja, jaunie un ne tik 
jaunie dancoja, draugi satikās, 
bērniem bija prieks, un bija jauks 
un sirsnīgs noskaņojums. 

Liels paldies rīkotājiem, sko-
lotājiem, skolēniem un darbi-

niekiem par lielo darbu un ļoti 
veiksmīgo sarīkojumu. Sirsnīgs 
paldies visiem, kas atbalstīja 
Draudzīgo aicinājumu! Latviešu 
skola un jaunās paaudzes izglī-
tība ir nepieciešama, lai sagla bā-
tu mūsu valodu, tautu un nākotni. 
Atbalstīsim un pasar gāsim to!

KRISTAPS ZARIŅŠ
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Dīpītis vai dievputniņš 
(Turpināts no Nr. 16)

Gronas nometnē arī mums kā 
caurbraucējiem bija jāizdzīvo ar 
vienu koferīti, jo visas mūsu 
mantas bija kastēs noliktavā. 
Īstenībā neko daudz jau ne  va-
jadzēja. Ēdienu deva kopvirtuvē 
ar virtuves traukiem. Bet šodien 
es nevarētu iedomāties nodzīvot 
desmit dienas Gronā un deviņas 
dienas uz kuģa tikai ar vienu 
koferīti. 

Patīkams pārsteigums – pēc 
piecām dienām Gronā ieradās 
Silva ar savu ģimeni. Mēs pa  va-
dījām lielāko daļu no nākošām 
piecām dienām kopā. Bet nekad 
īsti divatā, jo Silvas desmit ga -
dus vecā māsa Astrīda mums 
visur nāca līdzi. Es pat mēģināju 
viņu piekukuļot, ļaujot viņai 
spē  lēties ar manu jauno kameru. 
Varbūt Silvas mamma viņu bija 
norīkojusi. Ar mammu, Austru 
Bērziņu, iepazinos turpat Gro-
nas nometnē. Man bija 18 gadi 
viņai 38 gadi, toreiz es domāju, 
ka viņa ir ļoti veca. Tad, kad 
man bija 68 gadi un viņai 88, es 
viņai to pastāstīju un teicu, ka 
tagad viņa man tik veca neizlie-
kas.

Pāri okeanam
Kuģī visiem pieaugušiem cil-

vēkiem tika sadalīti darbi un 
uzdevumi. Es pieteicos strādāt 
kuģa policijā, paps strādāja ku -
ģa pirmās palīdzības istabā. Lai 
sakārtotu kuģi un sagatavotos 
citu uzņemšanai, policistus uz 
kuģi aizveda 6. jūnijā. Kuģis 
„USNS General Sturgis” – Otrā 
pasaules kaŗa kaŗavīru trans-
porta kuģis „Liberty Ship” – no 
Amerikas atveda amerikāņu 
armijas vienības un tagad gata -
vojās vest dīpīšus uz Ņujorku, 
ASV. Galvenajās kabīnēs kuģī, 
ja tās varēja saukt par kabīnēm, 
novietoja pāris simtus cilvēku, 
tāpēc vīrieši un sievietes tika 
sadalīti atsevišķās kabīnēs. 

Vīriešu kabīnēs pie dzelzs sta-
biem bija piestiprinātas piecu 
stāvu salokāmās gultas. Pirmais 
apakšgulētājs apgūlās gultā, tad 
nolocīja nākamo gultu un ap -
gūlās nākamais, tas tā turpi nā-
jās līdz visas piecas gultas bija 
piepildītas. Lai pieceltos, viss 
notika otrādi. Pa dienu parasti 
visi sēdēja otrā stāva gultās. 
Nebija pārāk ērti, bet atgādināja 
–  ja kaŗavīri varēja izturēt, tad 
dīpīšiem ceļā uz savu jauno 
dzīvi nav ko kurnēt. 

Sieviešu kabīnēs bija četru 
stāvu gultas. Viņas varēja tikt 
ārā no gultas, citus netraucējot, 
bet viņu kabīnes bija kuģa 
priekšgalā, kur vairāk izjuta 
viļņus. Bija vēl atsevišķas ģi  -
meņu kabīnes, kur novietoja 
ģimenes ar zīdaiņiem un ļoti 
maziem bērniem. 

Mums, trīsdesmit kuģa poli-
cistiem, bija atsevišķa kabīne 
kuģa vidū ar trīsstāvu gultām 
un vieta, kur atsēsties pie galda.

Kuģa izskats mums visiem 
izraisīja šermuļus, jo klāja dzelzs 
grīdā vēl varēja redzēt sa  me -
tināto plaisu, ko bija radījusi 
vētra 1950. gada decembrī 

Klusā okeanā pie Korejas. Mēs 
cerējām, ka mums tāda vētra 
nebūs jāpiedzīvo.

Policijas darbs man pirmo 
reizi deva izjust, kāda būs 
nākotne, kad būs jāstrādā as -
toņas stundas dienā. Man pa -
laimējās tikt dienas maiņā no 

kārtot pārtikas sadales rindas. 
Tas bija viens no nepatī ka mā-
kajiem posteņiem, jo cilvēki, 
nepieraduši pie tik labas pārti-
kas un jūras, viļņu iespaidoti, 
dažreiz netika līdz atkritumu 
mucai, un tad mums tas bija 
jāuztīra. 

visi vēl vienmēr cerējām drī-
zumā atgriezties brīvā Latvijā, 
redzot aiz apvāršņa pazūdam 
pēdējo Eiropas skatu, pārdo-
māju, vai tas kādreiz notiks... 

Kustības mammu vienmēr 
ļoti iespaidoja; vienalga – auto, 
vilciena un tagad vēl vairāk 

Visi Zariņi pirms došanās ceļā

Es un mans brālis Silvestris
Atbildīgs sar dzes postenis.

Vienu dienu, kad viļņi skalo-
jās uz zemākajām klāja vietām, 
nedrīkstējām nevienu laist ārā.

Apmeklēt pretējā dzimuma 
kabīnes drīkstēja tikai noteiktās 
stundās, tāpēc arī vajadzēja 
sardzes posteni.

Vajadzēja arī uzmanīt un sa -

sava maiņas seržanta.
Būdams policists, es nekad 

nestāvēju ēdamzālē, nedz arī 
citur rindās.

Otrā   dienā kuģis brauca ga -
ŗām Anglijas dienvidu galam. 
No kuģa varējām redzēt Duvras 
baltās klintis. Es pat uzņēmu 
pāris fotografijas. Lai gan mēs 

okeana viļņu. Viņa bija slima 
visas deviņas dienas. Lai palī-
dzētu, mēs viņu vedām uz klāja, 
kad vien varējām. Viņa bija 
slima pat vilcienā līdz pat 
Detroitai. 

Kaŗa laikā mēs visi piedzīvo-

jām aptumšošanu, lai bumb-
vedēji neredzētu, kur mest sa -
vas bumbas. Bet tādu tumsu, 
kādu es redzēju apmākušā naktī 
okeana vidū, es nekad nebiju 
redzējis. Man šī tumsa ienāca 
prātā 1970. gados, kad skautu 
nometnē blakus nometņoja 

pulciņš skautu no Detroitas 
iekšpilsētas. Viņi nevarēja aiz-
migt, jo bija uzauguši un 
pieraduši pie pastāvīga ielas 
apgaismojuma.

(Turpinājums sekos)

Šīs ir mana un Silvas oficiālas iebraukšanas fotografijas

pulksten astoņiem no rīta līdz 
četriem pēcpusdienā, atļaujot 
man būt brīvam vakaros jauno 
cilvēku izklaidēm. Mani die -
nesta uzdevumi bija stāvēt pos-
tenī, lai uzturētu uz kuģa kārtību 
un visu noteikumu ievērošanu. 

Matroži nedrīkstēja savā galā 
ievest dīpīšus. Priekšgalā, kur 
atradās enkuru ķēdes un citas 
ierīces, dīpīši nedrīkstēja iet. 

Dažas lietas man ir iespiedušās 
atmiņā no šī deviņu dienu brau-
ciena. Piemēram, ierodoties ku -
ģī un sakārtojot kuģi dīpīšiem, 
vienā gultā es atradu gandrīz 
pilnu kartona kasti ar cigarešu 
paciņām, ko šurp braucošie ka -
ŗavīri bija aizmirsuši. Būdams 
nesmēķētājs, es tās izlietoju, 
iemainot pret dažādiem labu-
miem un labāku posteni no 
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Dzintara flautu kvarteta koncerts Mineapolē

Brāļu kapi 2013. gadā

// FOTO: V. Miķelsons

INDRA HALVERSONE

6. aprīlis Mineapolē bija viena 
no pirmajām īsti pavasarīgajām 
dienām. Latviešu sabiedrības 
dzīvē pavasarīgās noskaņas pa -
pildināja arī mūzikāls baudī -
jums – viesojās Dzintara flautu 
kvartets: četras talantīgas mū -
ziķes no ASV Austrumu krasta 
tieši Mineapolē pabeidza savu 
koncertturneju. 

Koncerta programmiņā la -
sām, ka “Dzintara flautu kvar-
tets dibināts 2010. gadā Ilonas 
Kudiņas vadībā ar mērķi iepa-
zīstināt plašāku sabiedrības 
daļu ar Baltijas flautistēm un 
mūsdienu, galvenokārt baltiešu, 
komponistu mūziku”. Kvarteta 
dalībnieces tagad dzīvo un 
strādā ASV, bet viņu dzīvesceļš 
aizsācies kādā no trim Baltijas 
valstīm: Elzbieta Brandys nāk 
no Polijas, Ona Jonaityte no 
Lietuvas, bet Agita Arista un 
Ilona Kudiņa – no Latvijas.

Koncerta programmā – pa -
saul slavenie Arvo Pērts un 
Pēteris Vasks, latviešu publikai 
pazīstamie Romualds Kalsons, 
Juris Ķeniņš, Selga Mence, 
Pēteris Plakidis, Dace Aperāne, 
nesen mūžībā aizgājušais Niks 
Gothams, iepazīstam arī man 
personiski mazāk zināmu kom-
ponistu vārdus un mūziku – 
Anita Kuprisa, Pēteris Aldiņš, 
Jonas Tamulionis, Valentinas 
Bag  donis un Tatjana Kozlova – 
gados visjaunākā komponiste 

no Igaunijas.
Kvarteta dibinātāja Ilona Ku -

diņa raiti vadīja koncertu, 
mazliet pastāstot par skaņ dar-
biem, par to, kā tie ienākuši 
kvarteta repertuārā, par pašu 
izpildītāju izjūtām un izaici-
nājumiem, atskaņojot mūsdie-
nīgu mūziku, pavisam citādu 
nekā “tipiskais” flautu reper-
tuārs.

Gluži kā jūras malā atrasti 
dzintara gabaliņi katrs no māk-
slinieču izvēlētajiem darbiem 
iemirdzas ar savu īpašo formu, 
nokrāsu, arī atšķirīgu izpildītāju 
sastāvu: Romualda Kalsona 
“Kanonā” Elzbieta Brandys un 
Onas Jonaitytes flautas sarunājas 
duetā, koncerta otrā daļā dzir-
dams arī trio, tad Ilona Kudiņa 
emocionālā solo atskaņo Pēteŗa 
Vaska skaņdarbu “Ainava ar 
putniem”.

Mākslinieces notur klausītāju 
uzmanību, pārvietojoties telpā 
un atskaņojot mūziku no da -
žādām koncertzāles vietām, 
dažreiz spēlējot pavisam tuvu 
klausītājiem. Mūsdienu mūzi -
kai atbilstoši mūziķes izmanto 
neparastas skaņas,  to visvairāk 
ir Agitas Aristas meistarīgi at -
skaņotajā Daces Aperānes poē-
tiskajā darbā “Sanošs koks”. 
Jauki, ka programmā ir iekļauts 
arī Daces Micānes Zālītes dze -
jolis, kas palīdz labāk izprast un 
iztēloties šo skaņdarbu.

Ir interesanti ieklausīties, kā 
mūsdienīgi var aranžēt un at -
skaņot arī latviešu tautasdzies-
mas. Juŗa Ķeniņa “Ganiņš biju” 
un koncerta noslēgumā atska-
ņotās Pēteŗa Plakida variācijas 
par “Pūt, vējiņi!” temu – ierastās 
melodijas škīta īpaši tuvas un 

atpazīstamas pārējo moderno 
skaņdarbu vidū. 

Koncerta noslēgumā klausītāji 
ar aizrautīgiem aplausiem pa -
teicās mūziķēm par lielisko 
koncertu. Šī bija mūzikāli inte-
resanta un izglītojoša tikšanās! 
Lai Dzintara flautu kvartetam 

daudz jaunu ieceŗu, ierakstu, 
koncertu! Gaidīsim atkal Dvīņu 
pilsētās!

Paldies Latviešu kultūras bied-
rībai TILTS un ALAi, kā arī 
Minesotas Latviešu koncertap-
vienībai ar palīgiem par atbal-
stu koncerta rīkošanā.

Brāļu kapos Katskiļos notika 
divi Kapu svētki 2013. gadā: pa -
vasarī – „Memorial” dienas ne -
dēļas nogalē (25., 26. maijā) un 
rudenī, Kolumbusa dienas nogalē 
(12., 13. oktobrī). Brāļu kapos 
kopā izvadīja un iesvētīja 59 aiz -
gājējus. Pavasaŗa izvade bija lie-
lāka (41) un rudens izvade ma -
zāka (12). Vairākums bija urnu 
(55), bet 4 apglabājām zemē. Kā 
pavasaŗa, tā arī rudens kapu 
svētkos svētbrīdi, iesvēti un diev-
kalpojumu vadīja prāvests Oļ -
ģerts Sniedze. Pavasarī svecīšu 
vakaru un svētdienas dievkalpo-
jumu kuplināja Ņujorkas koris pa -
plašinātā sastāvā. Ērģelniece abas 
reizes bija Inese Cēderbauma un 
skaņu meistars bija Dāvids Gren-
dze ar palīgiem. Rudenī Inese Cē -
derbauma kuplināja kapu svēt kus 
ar papildus ērģeļu spēli. Pavasaŗa 
kapu svētkos šogad uzstāsies Ņu -
jorkas koris kopā ar Rīgas kori 
“Balsis”, Montreālas kori „Atbalss” 
un vēl dažiem atsevišķ iem dzie-
dātājiem. Kā ik gadu pateicamies 
viņiem par viņu vērtīgo sniegumu.

Rudenī mēs pieminējam Lat-
vijas dēlus, kuŗi krita Afgānis-
tānā. Sarakstā bija daudzi un 
svētdienas dievkalpojumā nolasī-
jām pusi no kritušo vārdiem. Otro 
pusi lasīsim pavasaŗa izvades diev-
  kalpojumā. Pagājušā gadā atska-
nēja doma un kopā ar Latviešu 
Kaŗa Invalidu apvienību vienojā-
mies, ka būtu labi kapos uzlikt 
piemiņas plāksni Afgānistānā 
kritušajiem Latvijas dēliem. Iz  rau-
dzījām vietu Centrālā platformā. 

Plāksni darinātu līdzīgi citām 
organizāciju bronzas plāksnēm. 
Esam plāksni cenojuši, un ar uz -
likšanas izdevumiem kopējā tā  me 
ir $5000. Aicinām ziedot šim 
mērķim! Laipni lūdzam ieintere-
 sētus sūtīt čeku uz: Latvian Me -
morial Park, PO Box 8, Elka Park, 
NY 12427 ar norādi – Afganis-
tānas kritušo piemiņas plāksnei.

Aizgājušā gadā Brāļu kapi pie -
dāvāja kapos, kapu vai urnu vie -
tām uzlikt Ziemsvētku vainagus. 
Tas bija jauns piedāvājums. Pie-
ņēmām pasūtījumus līdz 22. de -
cembrim, un sanāca pāri par 50. 
Vainagus gatavoja J. Briģis ar pa -
līgiem, Ziemsvētkos un arī vēl ilgi 
pēc tam tie svinīgi rotāja kapus. 
Vainagus varēja pasūtīt Brāļu 
kapu mājas lapā un samaksāt ar 
kreditkarti caur PayPal. Šo akciju 
atkārtosim šogad. Vainagus varēs 
pasūtīt no 15. novembŗa.

Brāļu kapu mājas lapu turpi-
nām paplašināt. Ir izveidots kapu 
dziesmu lapiņu archīvs, uzlabo-
tas kartes, atjaunota informācija. 
Top arī kapu e-pasta saraksta 
izveide, un ir doma, ka varēs uz 
tiem caur mājas lapu pieteikties.

Praktiskie darbi. Šis gads būs 
jau 47. gads, kopš uzcēla pirmo 
urnu novietni, un laika zoba sekas 
ir manāmas. Pēdējos gados esam 
pamatīgi ieguldījuši kapu atjau no-
šanā, bet jo vairāk darām, jo vai  rāk 
redzam, cik daudz vēl ir darāmā. 
Pagājušā gadā sākām atjaunot or -
ganizāciju piemiņas plāksnes, un 
to turpināsim šogad. Ziemā kapu 
kontraktors Lauris piestrādāja, lai 
iztaisnotu 300 bronzas piemiņas 

plāksnes. Šogad varbūt pārtai sī-
sim iebraucamo ceļu. Vislielākais 
darbs ir urnu platformu restau-
rācija, kas turpinās.

Tāpat piedāvājam plāksnītes 
notīrīt kā citus gadus, un šogad 
cenu ($65) necelsim. Plāksnītes 
atjaunojot, mēs nospodrinām bur-

nāšanu rudenī ideju līmenī pie-
ņēma vietējā zemes pārvalde 
(Hunter-Tannersville Planning 
Board). Mūsu jurists ir izpētījis, 
ka nav ierobežojumu šinī zemes 
gabalā iekārtot kapus, un varētu tad 
spert nākošos soļus. Toties neva-
ram līdz galam vienoties ar zemes 

lielāka. Paceļas jautājums – kapu 
līdzekļi ir saziedoti līdzekļi, un 
ieguldījuma augļi no kapu un 
urnas vietu iemaksām – tos 
aprakstītu kā sabiedrības līdzek-
ļus –, vai tā būtu sabiedrības 
līdzekļu lietderīga izmantošana, 
ja maksājam tik daudz virs tirgus 
cenas? Zemes īpašnieks ir ar 
mieru 1 akru zemes ziedot, un tas 
šo starpību samazinātu, bet to -
mēr ar ziedojumu vēl esam kriet-
ni virs tirgus cenas. Ir pārrunāti 
vairāki piedāvājumi, ir neliels 
progress sarunās, bet Brāļu kapu 
pārvalde uzskata, ka ir nepie-
ciešama tuvināšanās tirgus cenai, 
lai darījums varētu notikt. Ceram 
uz kaimiņzemes īpašnieka sap-
ratni un pretimnākšanu. 

Brāļu kapi Katskiļos atrodas 
414 Bloomer Road, Tannersville, 
NY, blakus Evergreen kapsētai. 
Aicinām ikvienu kapus ap -
meklēt. Mēs, Brāļu kapu pār-
valde un darbinieki, darbu da  -
rām ar sirds prieku un ceram, 
ka kapi kalpos gan šodienas, gan 
arī nākotnes paaudzēm. Ja pie 
mums paciemojaties, kā vien mēr, 
mēs aicinām nesteigties prom, 
bet pakavēties un pavadīt laiku 
ar tuviniekiem un draugiem.

Brāļu kapu pārvalde 2013./ 
2014. gada darbības gadā bija: 
Jānis Aizstrauts, Juris Bļodnieks, 
Uldis Silgailis un Andris Vītiņš. 
Kapu darbiniece Marija un 
kapu kontraktors Lauris, abi ir 
veikuši izcilu darbu, un kapi 
izskatās skaisti! Lūdzam apcie-
mot mūsu mājas lapu: www.
latvianmemorialpark.org.

tus un malas, pārkrāsojam pa -
matni, ja tas ir vajadzīgs, un tad 
apklājam plāksni ar stingru, 
caurspīdīgu si  likonu. Esam jau 3 
gadus at   jau nojuši plāksnes un 
atjaunotās plāksnītes labi turas.

Kaut urnu vietu Brāļu kapos 
vēl ir daudz, kapu vietu skaits ir 
ierobežots. Vairāku gadu gaŗumā 
ir notikušas sarunas ar blakus zemes 
gabala īpašnieku, lai iepirktu pa -
pildus zemi. Rudenī bija liels pro -
gress – panācām vienošanos par 
divu akru zemes gabala iegādi 
kapu paplašināšanai, bet tad ga -
balu palielināja uz 3.2 akriem, 
kuŗu mērnieks iemērīja. Paplaši-

īpašnieku. Vienojāmies par “Right 
of Way” lielumiem, kas bija solis 
uz priekšu. Bet par cenu ir dom-
starpības. Rudenī nolīgām zemes 
novērtētājus “Pace Appraisals”, lai 
zemes gabalu novērtētu, ar domu, 
ka tas palīdzētu domstarpības 
atrisināt. Ziemā “Pace” ziņoja 
par gabala vērtību, uzrādot vēr-
tējuma protokolā 6 līdzīgus īpa-
šumus. Toties gabala īpašnieks 
vēlas saņemt, atkarībā kā to vērtē 
un skatās, apmēram divas reizes 
vairāk. Protams, par novērtējumu 
var debatēt un, ja atšķirība būtu 
5% vai 10%, tam droši vien varētu 
piekrist, bet atšķirība ir krietni 
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Window on Eurasia: Moscow TV Threatening
Stability of Post-Soviet States,

Mitrokhin Says

Ciānas draudzes koŗa koncerts Čikāgā

PAUL GOBLE

OĻĢERTS CAKARS

Staunton, April 9 – Russia has 
dispatched a large number of 
marginal even extremist nation-
alists to Ukraine to whip up 
nationalist sentiment among 
ethnic Russians there, but these 
groups have succeeded only 
because of the destructive role 
that Russian television is playing 
among Russian speakers there 
and elsewhere, according to 
Nikolay Mitrokhin.

In almost every one of the for-
mer Soviet republics and for-
merly occupied Baltic states, 
there are a significant number of 
ethnic Russians and Russian 
speakers who get their news and 
often their views not from the 
media of the countries in which 
they live but from that of the 
Russian Federation.

 Sometimes this leads to comic 
situations. When the ruble col-
lapsed in 1998, ethnic Russians 

in northeastern Estonia, having 
watched Moscow rather than 
Tallinn television, assumed they 
had to use up as much of their 
money as possible before it was 
devalued to the point of useless-
ness.

Estonian television showed 
these ethnic Russians lining up 
to pay for food and other goods 
with the Estonian kroon, a hard 
currency that was in no danger 
of collapsing, because having 
watched Moscow television, they 
had come to the false conclusion 
that all currency was at risk.

But on other occasions, as 
Mitrokhin points out, the situa-
tion is anything but amus-
ing. “The mass disorders in 
Tallinn and the current Ukrainian 
events demonstrate” not only 
“the destructive potential” of 
Russians sent in from the outside 
but of “Russian television” with 

its one-sided version of events 
( g r a n i . r u / o p i n i o n /
mitro k hin/m.227519.html).

Having considered the role of 
outsiders from the Russian 
Federation in eastern Ukraine 
and of Russian media and espe-
cially television, the Moscow 
commentator asks “what lessons 
should the other post-Soviet 
states draw from the Ukrainian 
events?” His answer will disturb 
many who are committed to the 
free flow of information.

According to Mitrokhin, “the 
provisional ban of the basic 
channels of Russian television, a 
step Latvia and Lithuania have 
taken is a useful one” under the 
circumstances, given the way in 
which the Kremlin is using 
Russian television to mobilize 
Russian speakers abroad and 
thus destabilize the countries 
they are living in.

But Mitrokhin adds that in his 
view, “even more important is the 
Latvian initiative to organize a 
specialized television channel for 
all the Russian language audience 
in the Baltic region.” Such a move 
represents a kind of multi-cultur-
alism, “forced to be sure, but 
multi-culturalism in any case.”

“Ethnic minorities, or more 
precisely their weakest part 
which is not inclined to social 
adaptation must not feel them-
selves driven into a language and 
cultural ghetto and thus be 
inclined to look with hope to 
what seems to them to be a rich 
and powerful country of their 
native language.”

If such a system is put in place 
in Latvia and other countries, 
Mitrokhin suggests that Moscow 
will be less able to exploit what it 
calls “’compatriots’” in Russia’s 
“geopolitical games” and that 

these people will become more 
integrated into the societies and 
polities of which they are a part.

There is clearly a role for 
Western countries in this pro-
cess, although it is not one that 
Mitrokhin addresses specifically. 
Given how Moscow is misusing 
Russian television, Western gov-
ernments need to show greater 
support for those countries which 
have concluded they have no 
choice but to block Moscow TV.

But at the same time, those 
same governments need to pro-
vide help to these countries to 
develop the kind of nationally-
based Russian-language media 
outlets to replace Moscow televi-
sion in the homes of Russian 
speakers. Such an inexpensive 
step would help these countries 
and send a message to Moscow 
about the ultimate futility of its 
approach.

Kā katru gadu Pūpolsvētdienā, 
arī šogad 13. aprīlī Ciānas drau-
dzes koris aicināja klausītājus uz 
koncertu.

Ciānas ev. lut. draudzes paspār nē 
koris savās rindās ir iesaistījis 
dziesmu un garīgās mūzikas mī -
lētājus no visām Čikāgas drau-
dzēm un kopām. Tur vienotā 
pulkā ir Ciānas un sv. Pēteŗa ev. 
lut.,  baptistu draudzes un Čikā-
gas katoļu kopas dziedātāji.

Draudzes ērģelniecei Mārai 
Vārpai, spēlējot ērģeļu prelūdi, 
koris ienāca dievnamā, kur soli 
bija apgriezti otrādi, lai klausītāji 
varētu ne vien dzirdēt, bet arī 
redzēt dziedātājus. Draudzes mā -
cītāja Gundega Puidza ievadam 
lietoja J. Ērmaņa dziesmas vārdus 
„Dievs dziesma man” un aicināja 
dziedāt Dievam. 

Jāņa Baruša „Aleluja” bija skaists 
un piemērots sākums koncertam, 
kas dziesmās daudzināja un pie-
lūdza Dievu. Diriģēja koŗa jaunā 
vadītāja Una Stroda, klavieŗu 
pavadītāja bija koncertmeistare 
Sarma Aļļe.

Una Stroda koŗa vadību uzņē-
mās tikai pagājušā gada novembrī 
pēc iepriekšējās diriģentes Ingrī-
das Dženingas (Jennings) pārcel-
šanās uz Losandželosu. Una Stroda, 
būdama mūziķe, koŗa diriģentes 
lomu tomēr uzņēmās pirmo reizi, 
iepriekš viņa bijusi tikai kāda 
norvēģu koŗa koncertmeistare. 
Ievērojot, ka tikai pirms pāris 
dienām viņa Lutheran School of 
Theology at Chicago sekmīgi aiz-
 stāvējusi savu teoloģijas doktores 
disertāciju, rodas intriģējoši jau-
tā jumi par diriģentes pārsteidzošo 
personību. 

Una dzimusi Ogrē. Atmodas laikā, 
kad jaunatne Latvijā meklēja jaunus 
pamatus, viņa tos ieguvusi Torņ-
kalna draudzē, klausoties un  
sastopoties ar daudzināto mācī-
tāju Juri Rubeni. 1994. gadā bei-
gusi Latvijas Mūzikas akadēmijas 
klavieŗklasi pie slavenā profesora 

Teofila Biķa. Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātē ieguvusi ba -
kalaura gradu teoloģijā 2002. ga  dā, 
pēc tam studējusi Šveicē Bossey 
Eukmēniskā Institutā pie Pasaules 
Baznīcas apvienības, iegūstot 2004. 
gadā Master of Ecumenical Studies. 
Saņēmusi kardināla Bernandīna 
stipendiju, Una iegūst maģistra 
gradu teoloģijā Catholic Theolo gi cal 
Union at Chicago 2008. gadā. Tā kā 
tur nav bijušas doktorantu studi-
jas, tad Una studijas turpinājusi 
un doktores disertāciju aizstā-
vējusi jau pieminētajā luteriskajā 
universitatē.

Bija ļoti intersanti redzēt, kā jaunā 
diriģente veidojusi koncerta pro-
grammu, dziesmu izvēli, ievērojot 
samērā īso laiku koncerta sagatavo-
šanai un koŗa, tāpat diriģentes 
sā  kotnejo savstarpējo iepazīšanos 
ar repertuāru un spē  jām pildīt 
diriģentes mūzikālos nodomus.

Kocertā vienpadsmit dziesmas 
korim un divi Dziesmu grāmatas 
korāļi, kuŗos dažus pantus koris 
dziedāja kopā ar draudzi. Četras 
bija latviešu komponistu, piecas 
pazīstamu amerikāņu un citu 
autoru un divas klasiskā žanra 
dziesmas. Jautājot, kāpēc nedzie-
dāt tikai latviešu komponistu 
dziesmas, jāatbild, ka mūsu ga  rīgo 
koŗa dziesmu pūrs nav sevišķi plašs, 
ja jāizvēlas dziesmas, kas pa spē-
kam viduvēju spēju korim. Mums 
trimdas komponisti ir bijuši diez-
gan atsaucīgi, radot garīgu dziesmu, 
izceļams Viktors Baštiks, bet j  ā -
saka, ka ir patiesi dzirdētie teicieni, 
ka viņam nav vieglas, „lēti” dzie-
damas dziesmas, tās prasa no -
pietnu darbu un mūzikālitāti.

To dzirdējām arī šajā koncertā. 
Ja koŗu diriģentu J. Baruša „Aleluja” 
un R. Augstrozes „Cik varena ir 
pasauls telpa” (K. Kundziņš) kom -
ponētās dziesmas skanēja jaukā 
melodiskā plūdumā un vienkāršu 
akordu saskaņā, tad V. Baštika 
„Pār kluso kalnu Golgatā” (E. Van-
kina) un „Vadi visus ļaudis, Dievs” 

(an.) skanēja mazliet nedrošāk.
Klasika – Antonio Vivaldi „Sla-

vējiet, slavējiet – (Gloria in Excelsis)”, 
kur varēja sevišķi jūsmot par pa -
vadītājas Sarmas Aļļes meistarību, 
un J.S. Bacha „Jēzu, manas dzīves 

atbildes. „Kad mieru ar Dievu 
man dvēsele jūt” ir R. J. Hughes P. 
P. Bliss korāļa interesants aran žē-
jums korim.

V. Billings „Kad dabas ainu 
krāšņumā” (tulk. V. Baštiks) koris 

top mana dvēsele” (tulk. G. Jukum-
sone) pavadījumu spēlēja Māra 
ar ģitaru, bet El. Burdy „Nāc pie 
krusta savās bēdās” (atdz. J. Ēr  ma-
 nis) tika dziedāta bez pavadījuma 
un izskanēja ļoti intimi un iespai-

Ciānas draudzes koris // FOTO: Silvija Klaviņa-Barshney
pārliecinoši sekoja diriģentes 
vēlmēm piano un forte dzie dā-
umos.

Koncerta pacēlums bija Unas 
Strodas spēlētās W. A. Mozart „So -
nāte Nr. 13, Allegro un J. Brahms 
„Balāde”. Ja Mocarta rotaļīgās pa -
sāžu virknes iepriecināja un sajūs -
mināja, tad Brāmsa skaņu brāz-
mas un viļņi iespaidoja vairāk un 
dziļāk. Bija interesanti dzirdēt, kā 
vecais flīģelis tomēr it labi turas, 
nonācis īstas meistares rokās.

Un kas vēl labs! Draudzes mā -
cītāja Gundega Puidza un Či  kā gas 
vīru koŗa diriģente Māra Vārpa 
dziedāja mīlīgus duetus. Abu 
balsis labi salējās – to dzirdējām 
unisona dziedājumos, perfekta 
intonācija. D. E. Evana „Lai klusa 

dīgi. Toties M. Nystrom „Mana 
dvēsele Tevis slāpst” (R. Bičus) un 
M. Hogen „Dieva mirdzums” (tulk. 
I. Gaide, I. Kuplēna) Māras kla -
vieŗpavadījumā. Pēc T. Ķeniņa kop-
 dziesmas „Spēku dod, spēku dod” 
(A. Lūsis), P. C. Lutkina svētības 
vārdu „Tas Kungs lai tevi svētī” 
(4. Mozus 6:24-26) dziedājums, 
iejūtīgi dziedāts, iespaidīgi un 
skaisti pabeidza koncertu.

Jaunās diriģentes pirmais kon-
certs – labi izdevies. Vēlam korim 
un vadītājai veiksmi un Dieva 
svētību, vienmēr dziedot un ga -
vilējot: „Dievs, dziesma man!”

Aplausi, pateicība un ziedi. Arī 
abām jaunievēlētām koŗa darbi-
niecēm, priekšniecei Irēnei Bal-
kai un palīdzei Rūtai Veitmanei.

saule” (tulk. A. Cīrulis) skanēja 
pārliecinoši.

Piecas cittautu autoru dziesmas, 
skanīgas, patīkamas, mūzikāli in -
teresantas, ar garīgi ierosinošiem 
vārdiem. Koŗiem tās padodas 
iemācīties un dziedāt – kaut tādas 
rakstītu vairāk arī mūsu dziesmu-
dari. Šķiet, ka jaunā zvaigzne 
Ēriks Ešenvalds, pats nākdams no 
mazās Priekules baptistu draudzes, 
ir raktījis virkni garīgu dziesmu, 
kas tieši domātas amatieŗu koŗiem.

J. Yarrington „Pasaules Pestī tājs” 
(tulk. O. Cakars) skan labā plū-
dumā. Diriģente koŗa dziedā ju mos 
panākusi labu balsu saliedētību. 
A.J. Gordon „Vai Glābēju Jēzu tu 
mīli no sirds?” (tulk. V. Baštiks) – 
sieviešu balsu jautājumi un koŗa 
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Eduarda Smiļģa krēslā – jubilārs

MAIJA ŠĶINĶE

11. Lielā skautu un gaidu nometne 
Mantojums notiks!

Mihaila Kublinska jubilejā

Pēc četriem mēnešiem skauti un 
gaidas no ASV, Kanadas, Austrā-
lijas un Latvijas tiksies 11. Lielā 
skautu un gaidu nometnē Man-
tojums, kas notiks no 17. līdz 23. 
augustam amerikāņu skautu 
(BSA) īpašumā Winnebago Scout 
Reservation Ņudžersijas pavalstī. 

Esmu lūgusi abiem nometnes 
priekšniekiem pastāstīt par pro-
grammu, plāniem, un ko varam 
sagaidīt nometnē.

Latviešu gaidu kustības priekšniece un nometnes 
priekšniece vadītāja Nora Aivara

Latviešu skautu kustības priekšnieks un nometnes 
priekšnieks vadītājs Pēteris Aivars

guntiņas, bet pilnas ar visu stādu 
labumus – tā kā mūsu guntiņas.”

Gaidu apakšnometni vadīs vad. 
Karmena Ziediņa no Sauleskalna 
(7.) gaidu vienības Bostonā un 
lielgaidu apakšnometni – vad. 
Krista Lenša no Gaujas (6.) gaidu 
vienības Čikāgā.

P.A. Skautu nometne, tāpat kā 
gaidu nometne, arī tiek dalīta tri  jās 
apakšnometnēs. Mazskautu apakš-
nometne sauksies Zemes sargi, un to 
vadīs vad. Kalvis Cers no Sta  bu-
raga (70.) skautu vienības Či   ka gā; 
skautu apakšnometni Strēlnieki 
vadīs vad. Ēriks Puriņš, no Dau-
gavas (8.) skautu vienības Bos to nā, 
roveru apakšnometni vadīs vad. 
Reinis Sīpols no Rīgas (90.) skautu 
vienības Ņujorkā, un tā sauksies 
Lāčplēsis.

Lūdzu, pastāstiet par pro-
grammu!

N.A Programmu katrai apakš-
nometni kārto tieši apakšno met ņu 
priekšnieki, sazinoties ar pārē-
jiem vadītājiem. Iespēju  ir ļoti 
daudz. Nometnes vieta atrodas 
Ņudžersijas pavalstī, apmēram 
40 jūdžu attālumā no Ņujorkas 
pilsētas burzmas. Klusā vietā 
Copperas kalnos ASV skautu īpa-
šums ir 450 akru liels, ar nometņu 
vietām, sirošanas un laivu brauk-
šanas iespējām. Nometnes ezers, 
Durham Pond, ir 60 akrus liels 
un piedāvā iespējas peldēšanai, 
zēģelēšanai, laivošanai un mak-
šķerēšanai. Nometnes abās pusēs 
ir Ņudžersijas pavalsts īpašumi 
(Farney State Park un Splitrock 
Reservoir), tātad visapkārt no -
metnei ir meži un daba.

P.A. Boy Scouts of America (BSA) 
piedāvā savu palīdzību gaidām 
un skautiem mācīt šaušanu ar 
loku un bultu (angl. archery), šau-
 šanu ar gaisa šauteni (angl. BB gun), 
šaušanu ar plinti (angl. rifle). Vēl 

pastāv iespēja pārnakšņot zem 
zvaigznēm ezera otrā pusē vai uz 
salas, kā arī slēpņošanas (angl. 
geocaching) iespējas, lietojot GPS.

Vai būs kādas kopējas nodar-
bības visai nometnei?

N.A. Mums ir iecerēta kopēja 

nas pēcpusdienā, 22. augustā, un 
vecāki un viesi varēs piedalīties 
slēgšanas ugunskurā piektdienas 
vakarā, kā arī sestdienas rīta, 23. 
augusta, svētbrīdī un nometnes 
slēgšanas ceremonijā.

P.A. Ja vecāki vēlēsies arī varēs 

ziedojumu. ALAs priekšsēde, Anita 
Bataraga raksta: „ALAs valde vien-
balsīgi piekritusi atbalstīt ASV 
latviešu gaidu un skautu kustības 
11. Lielo nometni Mantojums. 
Atbalstām šādus labi izdomātus 
pasākumus, kas apvieno latviešu 

nodarbība visai nometnei, par 
temu Mantojums, bet to patu rē-
sim vēl savā pūrā, un par to 
pastāstīsim tikai tad, kad nomet-
ne būs atklāta.

P.A. Visai nometnei kopējas būs 
atklāšanas un slēgšanas parādes 
un ceremonijas, balle, kā arī 
ugunskura vakari.

Vai būs viesu diena, kad ve -
cāki un labvēļi varēs apciemot 
nometni? Vai ciemiņi varēs pie  da-
 līties kādā ugunskura vakarā?

N.A. Viesu diena būs piektdie-

piedalīties atklāšanas ugunskurā 
svētdienas vakarā 17. augustā.

Vai tuvākā apkārtnē ir kādas 
viesnīcas, kur vecāki/labvēļi va -
rētu apmesties? 

N.A. Tuvākās viesnīcas ir Hilton 
Garden Inn, Rockaway, NJ, Rock-
away Hotel, un Ramada Rockaway.

P.A. Rīkojot šādas lielās nomet-
nes, vajag ne tikai daudz laika, 
bet arī daudz līdzekļu. Esam pa -
teicīgi Goppera fondam un Lat-
viešu fondam par atbalstu un Ame-
rikas latviešu apvienībai par dāsno 

sabiedrību ārzemēs un audzina 
nākamo paaudzi latviskā garā!” 

Ziedojumus nometnei laipni 
vēl gaidām, čekus rakstīt uz Lat-
vian Scouts Association un sūtīt 
11. Lielās nometnes kasierei 
Lindai Byron – 6 Amundsen 
Lane, Suffern NY 10901. 

Gaidīsim ciemiņus un viesus, jo:
Šis ir mūsu mantojums –
Tik daudz laba nodots mums.
Saņemsim un sargāsim, un 
Tad to tālāk nodosim!

Lūdzu, pastāstiet par nomet-
nes iekārtu!

N.A. Nometne tiks iekārtota 3 
apakšnometnēs – guntiņu, gaidu 
un lielgaidu; ja būs pieteikušās 
vadītājas, kas nestrādā ar mei  te-
nēm, tad būs arī vadītāju apakš-
nometne.

Guntiņu vadītājas par savu ap  -
akšnometnes no  saukumu ir iz -
rau dzījušās Sēkliņas; gaidas dzī-
vos apakšnometnē, kas sauksies 
Pa   reizais ceļš, un lielgaidas būs 
Dai  nas. Guntiņu apakšnometni 
va  dīs vad. Larisa Kaliņa no Gaujas 
(14.) gaidu vienības Toronto, kas 
iz  skaidro, kāpēc guntiņas ir izvē-
lē jušās nosaukumu Sēkliņas. 

„Sēkliņas ir mantojums dabai, 
mantojums, ko stādi dod tālāk 
nākotnei, iet tālāk un aug (tā kā 
mūsu guntiņas – iet tālāk pie gai-
 dām/lielgaidām/vadītājām utt). 

Sēkliņas ir arī sīciņas, tā kā mūsu 

Nacionālā teātŗa režisora Mi -
haila Kublinska 75. dzimšanas die  nā 
12. aprīlī Eduarda Smiļģa Teāt  ŗa 
mūzejā pulcējās viņa aktieŗi, 
teātŗa darbinieki, talanta cienītāji, 
lai pateiktos par raženo sadarbību, 
atcerētos skaistākos kopdarba mirk-
 ļus un vienkārši apsveiktu jubi le jā. 
Jubilārs, sēžot Eduarda Smiļģa 
krēslā, ar lepnumu minēja, ka 
savulaik viņa režisora diplomu 
parakstījis pats Smiļģis. 

Pēcpusdienu ievadīja aktieris Mār-
 cis Maņjakovs, sveicot jubilāru ar 
Raimonda Paula dziesmu un pa -
teicoties par to, ka režisors saska-
 tījis viņā daudz vairāk radošo ie  -
spēju, nekā viņš pats spējis ap  jaust. 
Neliela videoierakstu kollāža at -
gādināja brīnišķīgās Kublinska re -
žisētās izrādes „Kaķu spēle”, „Va -
sara Noānā”, „Lauva ziemā”, „Ha -
milkāra kungs”, „Heda Gablere”, 
„Ceļojošā komija gals”, „Santa 
Krusa”, „Indrāni”. Fonā skanēja 
fascinējošā mūzika no izrādes 
„Santa Krusa” jubilāra brāļa Alek-
sandra aranžējumā. Plašāku ie  -
skatu Mihaila Kublinska daiļradē 
sniedza teātŗa zinātniece Rita 
Melnace, uzsverŗot, ka viņa viņa 

RITA ROTKALE

izrādēs Nacionālajā teātrī iesprik-
stējusies arī smiļģiska dzirksts. 
Teātrī ienācis rekvizitora amatā, 
viņš ātri vien nokļuvis aktieŗu 
saimē, spoži debitēdams Klaida 
lomā T. Dreizera romāna „Ame-
rikāņu traģēdija” drāmatizējumā 
un turpmākos sešus gadus bez 
jelkādas aktieŗa izglītības spēlējis 
daudzas lielas lomas. Šī pieredze 
lieliski palīdzēja turpmākajā re -
žisora darbā, kuŗā viņš, strādājot ar 
aktieri, arvien bijis arī meistarīgs 
pedagogs. Rita Melnace uzsvēra 
Kublinska radošo neatkarību, ko 
veicinājis arī tas, ka toreizējais 
teātŗa galvenais režisors Alfreds 
Jaunušans deva savam jaunajam 
kolēģim lielu radošu brīvību. Mūsu 
zemei nozīmīgā laikā (1987 – 1989) 
– pašā trešās Atmodas sākumā, kad 
tika atjaunots Nacionālā teātŗa vēs-
 turiskais mosaukums, kad pir  mo 
reizi pēc ilgiem okupācijas gadiem 
uz skatuves tika uznests sarkan-
baltsarkanais karogs, Kublinskis 
kļuva par Nacionālā teātŗa gal-
veno režisoru. Rita Melnace mi -
nēja un īsi raksturoja arī režisora 
pēdējo gadu darbus. 

Ar trāpīgiem un asprātīgiem  

Lāslo Ģurko lugas „Elek-
tra – mana mīla” atgā-
dināja šīs izrādes īpašo 
nozīmi aktrises Lāsmas 
Kugrēnas  mākslinieces 
mūžā. Elektras lomu re -
žisors viņai uzticēja, kad 
jaunajai iesācējai bija 
tikai divdesmit četri 
gadi un ne viņa pati, ne 
kāds cits viņā vēl nebija 
pamanījis traģiskās ak -
trises potenciālu. Un tā 
līdz šim laikam režisors 
atkal un atkal no jauna 
turpina paplašināt māk-
slinieces radošo iespēju 
loku. Uz sarīkojumu 
Teātŗa mūzejā Lāsma 
Kugrēna ieradās  tieši 
pēc  Mihaila Kublinska 
līdz šim jaunākā iestu-

dējuma – H. Ibsena drā mas 
„Spoki” izrādes, kur viņa at  veido 
traģisko Alvinga kundzes lomu. 
Aktrise pateicās savam re  žisoram 
ne tikai par atsevišķām 
brīnišķīgām lomām, bet būtībā 
par visu savu aktrises mūžu. Viņa 
pauda arī dziļi personisku atklā s-
mi, kāpēc uzreiz uzticējusies 

režisoram, jo sajutusi viņā kādu 
līdzību ar savu tēvu. 

Visi jubilejas pēcpusdienā klāt-
esošie aktieŗi uzsvēra režisora 
smalko darbu, veidojot ansambli, 
izkopjot partnerības saites. Māra 
Zemdega atzina, ka viņa šodien 
būtu cita aktrise, ja ne tikšanās ar 
Miku. Viņa raksturoja režisoru kā 
raksturā ļoti kontrastainu perso-
nību, kuŗš brīžiem var būt no  slēgts, 
dažbrīd nežēlīgs, bet pēc mirkļa ļoti 
cilvēcīgs, maigs un trausls. Siltus pa -
teicības vārdus par kopīgo darbu 
teica arī Baiba Indriksone (kuŗa 
savos astoņdesmit divos gados no 
Jūrmalas atbrauca pie savas auto-
mašīnas stūres), pretī saņemot lo -
mas apsolījumu nākamajā teātŗa 
sezonā, savus vēlējumus izteica 
arī jaunie aktieri Liene Gāliņa un 
Kaspars Dumburs, kas tikko sācis 
savas profesionāla aktieŗa gaitas. 

Sarīkojumu, kuŗu bija sarūpē ju si 
un prasmīgi vadīja mūzeja vadī-
tāja Margita Mantiņa, visā tā gaitā 
caurauda neviltoti sirsnīga atmos-
fēra. Jubilārs nobeigumā atzina, ka 
visbūtiskākā jubileja gan vēl tikai 
priekšā, kad 2016. gadā viņam ap -
ritēs pusgadsimts režijā. Uz tikšanos!

komentāriem sarīkojuma gaitu  
turpināja pats jubilārs, atceroties 
nozīmīgus sava mūža pavērsienus, 
tostarp pārslodžu un nepietieka-
ma uztura sekas – smagu plaušu 
slimību, kas piespieda piecus mē -
nešus pavadīt sanatorijā, pilnīgā 
atrautībā no teātŗa. Fragments no 
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Krusta ceļa gājienā Rīgā 
piedalās tūkstošiem cilvēku
Rīgā oikūmeniskajā Krusta ceļā, 

kas apvieno dažādu tautību un re -
 li ģisko uzskatu cilvēkus, pulcējās 
ļaužu  tūkstoši. Pirms Krusta ceļa 
gājiena pie Rīgas Sv. Jēkaba kated-
 rāles klātesošie varēja baudīt mū  -
zi kas priekšnesumus, uzrunu teica 
archibīskaps mētropolīts Zbig -
ņevs Stankevičs.

Notikumu apmeklēja vairāki 
tūkstoši dažāda vecuma cilvēku, 
kuŗi noklausījās uzrunas un dalī-
jās  organizātoru sarūpētā maizē, 
kas ir viens no šā gada krusta ceļa 
simboliem, jo tā simbolizē dalīša-
nos, uzsveŗot, ka dzīvā maize ir 
pats Kristus, kas atdeva sevi, lai 
ikvienam dāvātu piedošanu un 
brīvību.

***
NATO izvietos lidmašīnas 

un kuģus Baltijā
NATO ģenerālsekretārs An -

dress Fo Rasmusens  NATO dalīb-
valstu vēstnieku sanāksmē pazi -
ņojis, ka NATO izvietos gaisa, jū  -
ras un sauszemes spēkus Eiropas 
austrumos. Būs vairāk lidmašīnu, 
vairāk kuģu un lielāka gatavība uz 
sauszemes, alianses aizsardzības 
plāni tiks “pārskatīti un pastip ri -
nāti”. Rasmusens norādīja, ka lid -
mašīnas, kas patrulē Baltijas re -
ģio na gaisa telpā, lidojumus veiks 
bie žāk, sabiedroto kuģi tiks no  - 
sū t īti uz Baltijas jūru, Vidusjūras 
aust  rumiem un visur, kur būs ne  -
pieciešams.

***
NATO Baltijas jūrā nosūtīs 

piecus ātrās reaģēšanas kuģus
Ziņu aģentūra Reuters vēstī, ka 

NATO Baltijas jūrā izvietos pie -
cus savus ātrās reaģēšanas jūras 
spēku kuģus no Norvēģijas, Nī  -
der landes, Beļģijas un Igaunijas.

Šie kuģi veidos vienu no četrām 
NATO jūras spēku grupām, kas    
ir alianses tūlītējās reaģēšanas vie-
nī bas.

***
Par Pasaules koŗu olimpiadas 

sarīkojumiem 
Pirmajās divās koncertu  ieejas 

karšu tirdzniecības dienās vislie-
lāko pircēju interesi izraisījis Pa  -
saules koŗu olimpiadas Lielkon-
certs Mežaparkā 13. jūlijā un vo   -
kālo grupu The King`s Singers un 
Latvian Voices kopīgais koncerts 
operā 16. jūlijā. Ieejas kartes ak  -
tīvi tiek pirktas uz Pasaules koŗu 
olimpiadas atklāšanas un nobei -
guma ceremoniju, diviem zvaig -
žņu koncertiem Arēnā Rīga un 
čempionu konkursiem LU Lielajā 
aulā un Rīgas Kongresu namā.

Šobrīd pārdošanā ir ieejas kar-
tes uz 40 dažādiem koncertiem   
un meistarklasēm. Uz vairākiem 
sa  rīkojumiem iespējams iegādā-

ties ieejas kartes par agrās pārdoša-
nas cenām. Piemēram, stāvvietu 
biļetes uz Lielkoncertu Mežapar-
kā šobrīd nopērkamas par 5 eiro. 
Ieejas kartes var nopirkt „Biļešu 
Paradīzes” kasēs un tīmeklī www.
bilesuparadize.lv.

Spilgtus mūzikālus mirkļus so la 
abi Pasaules koŗu olimpiadas 
zvaig  žņu koncerti. Pirmais no 
tiem notiks 10. jūlijā, un tā būs 
viena no divām iespējām olim-
piadas laikā dzirdēt klātienē sla-
veno vokālo kvintetu The Real 
Group. Koncertā uzstāsies  bungu 
grupa Yamato drummers no Japā-
 nas, Intars Busulis ar grupu, tiks 
atskaņots Karla Dženkinsa skaņ-
darbs Adiemus, ko iestudē kamer-
 orķestris Sinfonia Concertante. 
Zvaigžņu koncertā uzstāsies pa  -
saulslavenā vokālā grupa The King`s 
Singers, dzīvā leģenda – kompo-
nists Mortens Lauridsens (ASV) 
koris Ave Sol u.c. Pilna sarīkoju -
mu programma ar saitēm uz ie -
ejas karšu tirdzniecību pieejama  
Pasaules koŗu olimpiadas mājas-
lapā www.singriga.lv. 

Pasaules koŗu olimpiada ir lie- 
   lā  kais pasaules koŗu mūzikas fe  s-
tivāls, kas no 9. līdz 19. jūlijam 
no    tiks Rīgā. Olimpiadā būs re  -
kordliels dalībnieku skaits – gan -
drīz 500 koŗu. To paziņojuši olim-
piadas organizātori. Uz olimpia -
du koŗi dodas parādīt sevi divās 
lielās katēgorijās – čempionu katē-
 gorijā, kur piedalās augstākās rau-
dzes koŗi, un tā sauktajā „atvērta-
jā” katēgorijā, kuŗā piedalīsies lie-
lākā daļa Latvijas koŗu. 

***
Valsts prezidents Turcijā

Valsts prezidenta Andŗa Bēr-
ziņa oficiālā vizīte Turcijā 16. aprī-
lī sākās ar Ataturka mauzoleja ap  -
mek lējumu un vainaga nolikša -
nas ceremoniju, kam sekoja svi -
nīga sagaidīšana pie Turcijas pre-
zidenta Abdullaha Gila pils ar īpa  -
šu goda izrādīšanu. Pirmo reizi 
pēc vairākiem gadu desmitiem 
sa   gaidīšanas ceremonijā piedalī -
jās kavalērijas goda sardze, kas 
pa  vadīja Valsts prezidenta auto-
mašīnu. 

Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
sagaidīšanas ceremonija 

Abu prezidentu divpusējā sa   ru-
nā un paplašinātajā sarunā starp 
valstu delegācijām tika skartas vi- 
s as nozīmīgāko divpusējo, kā arī 
starptautiski aktuālo jautājumu 
grupas, paužot vienotu izpratni 
par to risināšanas iespējām. Tika 
pārrunāti notikumi Ukrainā un 
Krievijas rīcība. Bērziņš un Gils  
pauda vienotu poziciju par Uk -
rainas territoriālo integritāti un su   -
verēnitāti, kā arī par Krimas anek-
sijas neatzīšanu. Turcija ir ieinte-
resēta Melnās jūras reģiona valstu 
stabilitātē, tāpēc saspīlējums jā -
ma zina diplomātiskā ceļā, ievē-
rojot starptautiskās tiesības.

***
Krievijas patriarchs joprojām 

nav atbildējis Latvijai
Pirms neilga laika Valsts prezi-

dents Andris Bērziņš lūdza patri-
archu Kirilu nebraukt maijā uz 
Latviju, kā viņš to bija plānojis, un 
pārcelt vizīti uz vēlāku laiku. Šis 
ierosinājums bija nevis atteikums, 
bet gan lūgums plānot vizīti vēlāk,  
visticamāk, rudenī. Šī rosinājuma 
pamatā ir pēdējā laika notikumi 
Krimā un Ukrainā saistībā ar 
Krievijas polītiku.

Ārlietu ministrija paziņoja, ka 
Latvija joprojām nav saņēmusi at -
bildes vēstuli no Krievijas par pa   t-
riarcha Kirila vizītes pārcelšanu.

***
Aicina uz vienotu un stingru ES 

rīcību Ukrainas atbalstam
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs piedalījās Eiropas Sa -
vie nības (ES) Ārlietu padomes sa -
nāksmē Luksemburgā.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs sarunā ar Somijas ār -
lietu ministru Erki Tuomioju

Galvenā uzmanība sanāksmes 
laikā tika veltīta situācijai Ukrai -
nā un ES turpmākai rīcībai attie  -
cī  bās ar Krieviju. Ministri atkārto-
ti apliecināja atbalstu Ukrainas ne   -
atkarībai, suverēnitātei un territo-
riālajai vienotībai, kā arī aicināja 
Krieviju atsaukt tās militāros spē-
kus no Ukrainas. Ministri vieno-
jās par financiālas palīdzības pie -
šķiršanu Ukrainai, lai atbalstītu 
ne  pieciešamās struktūrālās refor-
mas valstī un veiktu ekonomikas 
stabilizāciju. Ārlietu ministri vie-
nojās uz laiku atcelt muitas tarifus 
Ukrainas eksportam uz ES. Rin -
kēvičs aicināja ES paust stingru 
reakciju attiecībā uz pēdējo dienu 
notikumiem Ukrainā, jo ir vēro-
jama situācijas eskalācija, kas at  -
gādina Krimas pārņemšanas scē-
nāriju.

***
Dombrovskis varētu iegūt 

nozīmīgu eirokomisāra portfeli
Latvijā vizītē bija ieradies gal  ve -

nais pretendents uz Eiropas ko     -
mi  sāra amatu - Luksemburgas bi       -
juš    ais premjērministrs Žans     
Klods Junkers (attēlā). Viesis tikās 
ar Mi    nistru prezidenti Laimdotu 
Strau  jumu, kā arī ar bijušo valdī-
bas va   dītāju Valdi Dombrovski, 
kas pre  tendēja uz EK prezidenta 
amatu, taču vēlāk atsauca savu 
kan di dātūru, lai atbalstītu Jun-
keru.

Junkeru EK prezidenta vēlēša-
nās sagaida sīva sāncensība ar        
so   ciāldemokratu kandidātu un 
pa š reizējo EP prezidentu Martinu 
Šulcu.

Ja Valdis Dombrovskis tiks no  -
minēts eirokomisāra amatam, 
Junkera ieskatā viņš varētu iegūt 
nozīmīgu komisāra portfeli. Atbil-
dot uz jautājumu, vai tas nozīmē 
EK viceprezidenta amatu, Junkers 
skaidroja, ka pašlaik viņš nav tādā 
pozicijā, lai runātu par amatiem, 
bet būtu priecīgs strādāt kopā ar 
tik augsta līmeņa polītiķi kā 
Dombrovskis.

***
Straujuma virzīs Dombrovski 

EK komisāra amatam
Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma Eiropas Komisijas  pre-
  zidenta amata kandidātam Ža -
nam Klodam Junkeram apstipri-
nā jusi, ka virzīs bijušo Ministru 
pre zidentu Valdi Dombrovski EK 
komisāra amatam. Pēc tikšanās     
ar Junkeru un Dombrovski Strau-
  juma žurnālistiem pavēstīja, ka  
informējusi Junkeru par saviem 
plāniem.

Tikšanās laikā  pārrunāts arī 
iespējamais amatu sadalījums, ja 
Junkers tiks apstiprināts par EK 
prezidentu. Pagaidām gan esot   
vēl pāragri kaut ko teikt.

***
Par Pēteri Gresti

LR ārlietu ministra Edgara Rin-
kēviča atbilde Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes priekšsēdim An  -
drejam Mežmalim

A. god. Mežmaļa kungs!
Ņemot vērā Jūsu aicinājumu 

Vals ts prezidentam un Ministru 
prezidentei sniegt atbalstu žur -
nālista, Latvijas un Austrālijas pil -
soņa Pēteŗa Grestes aizturēšanas 
lietā, vēlos Jūs informēt par Ārlie -
tu ministrijas līdz šim paveikto 
darbu šīs lieta kontekstā.

Saistībā ar P. Grestes aizturē -
šanu šī gada 14. februārī nosūtīju 
vēstuli Ēģiptes ārlietu ministram 
Nabilam Fahmi. Vēstulē paudu 
ba   žas par vārda brīvības situāciju 
Ēģiptē, kā arī aicināju Ēģiptes pa  -
gaidu varas iestādes ievērot starp-
tautiski pieņemtās cilvēktiesību 
normas, ņemot vērā P. Grestes un 
citu žurnālistu aizturēšanu. Par 
šādu vēstuli esmu informējis ES 
Augsto pārstāvi ārpolītikas un 
dro  šības polītikas jautājumos Ka  -
trinu Aštoni, kuŗai lūdzu aktuāli-
zēt vārda brīvības jautājumu ES 
un Ēģiptes divpusējā dialoga kon-
tekstā. Šī gada 5. martā man bija 
telefonsaruna ar Austrālijas ārlie -
tu ministri Džūliju Bišopu. Tele -
fon sarunas laikā tika pārrunāta 
aktuālā situācija P. Grestes lietā. 
Dž. Bišopa augsti novērtēja Lat vi-
jas un Eiropas Savienības iesaisti 
P. Grestes jautājuma risināšanā.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(Turpināts no 9. lpp) ciju rīkoja 4. latviešu kultūras un 

mūzikas vakaru, kuŗā uzstājās ja -
pāņu soprāns Komaki Mijabe  un 
pianiste Nacu Maekava, atskaņo-
jot I. Kalniņa, R. Paula, J. Lūsēna 
skaņdarbus, kā arī latviešu tautas-
dziesmas A. Jurjāna apdarē. Uz 
koncertu tika aicināti Japānas – 
Lat  vijas mūzikas asociācijas biedri 
un asociācijas koŗa „Gaisma” da  -
lībnieki. Koris „Gaisma” 2013. ga -
da vasarā piedalījās Vispārējos 
Latvijas dziesmu un deju svētkos, 
dziedot visu dziesmu svētku re -
pertuāru latviešu valodā.

***
Latvijas vēstnieks Īrijā piedalās 

Pirmajā latviešu izglītības 
kongresā

Latvijas vēstnieks Dr. Gints 
Apals piedalījās Pirmajā latviešu 
izglītības kongresā Īrijā, Navanas 
pilsētā. Kongresu rīkoja Latviešu 
biedrība Īrijā sadarbībā ar Latvi -
jas vēstniecību. Kongresa gaitā 
tika apspriesti Īrijas nedēļas no -
gales skolu darba jautājumi, kā     
arī  diskutēts par latviešu izglītī -
bas perspektīvām ārzemēs. Pla-
šāka domu apmaiņa izvērtās par 
iespējām mācīt latviešu valodu    
kā izvēles priekšmetu Īrijas sko -
lās, par Īrijas skolās jau īstenotā 
latviešu valodas pārbaudījuma no -
risi un par tālmācības iespējām.

***
Atklāj izstādi „Latviešu cimdi” 
Morāvijas mūzejā Brno plašās 

izstādes „Noslēpumainā baltu pa -
saule” ietvaros Latvijas vēstnieks 
Alberts Sarkanis atklāja tematisko 
ekspozīciju „Latviešu cimdi”. 

Vēstnieks uzrunā uzsvēra tau -
tis kās ornamentikas un krāsu sa -
likuma nozīmi latviešu kultūrā. 
Izstādes aprakstā prof. Janīna Kur-
sīte norāda uz cimdu dažādību un 
to simbolismu, kas ir īpaši rakstu-
rīgs ziemeļu tautām, tostarp lat-
vie šiem. 

***
Mūžībā aizgājis Dainis Stalts
Mūžībā aizgājis folkloras kopas 

„Skandinieki”  veidotājs, ilggadē-
jais līvu tradiciju kopējs un vēlāk 
arī polītiķis, Triju Zvaigžņu orde-
ņa kavalieris Dainis Stalts.

Dainis Stalts aktīvi darbojās At  -
modas kustībā, vēlāk bija 5. un 7. 
Saeimas deputāts, tika ievēlēts Rī -
gas domē, taču pērn notikušajās 
pašvaldību vēlēšanās vairs nekan-
didēja.

 Dainis Stalts dzimis 1939. gada 
3. janvārī Rīgā. Viņa senči cēluš ies 
no Vidzemes līviem - māte no Sa -
 lacas,  tēvs - no Gaujas līviem. 
2000. gadā Dainis Stalts ieguva 
Lielo folkloras gada balvu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

nemainīgi svarīgas, tās nodrošina 
starpvalstu attiecību pamatu un 
veicina savstarpējo izpratni. Aiva 
Rozenberga, nodibinājuma Rīga 
2014 programmu direktore, uz -
runā iepazīstināja klātesošos ar 
plānotajiem kultūras sarīkojum-
iem. Tūrisma attīstības valsts aģen-
 tūras pārstāve Madara Brūvere 
ie   pazīstināja ar Latvijas tūrisma 
ie  spējām, uzsveŗot ekotūrisma un 
atpūtas iespēju daudzveidīgumu. 
Italijā, kur ir dibināta Slow food 
kustība, Latvijas tūrisma tirgus 
pie dāvājumi var kļūt īpaši intere-
santi.

Vēstnieks Artis Bērtulis

Seminārā uzstājās Latvijas pār-
stāvis Milānas Expo 2015 Roberts 
Stafeckis. Viņš iepazīstināja ar Lat-
vijas paviljona izstrādāto diz ai na 
modeli, ekspozīcijas satura ele -
men tiem un plānotajiem sarī ko-
jumiem starptautiskās izstādes 
norises laikā Milānā. Seminārs 
bei dzās ar koklētājas Laimas Jan-
sones koncertu.

***
Japānā notiek Rīgai - 

Eiropas kultūras galvaspilsētai 
veltīts sarīkojums

Japānas Parlamenta bibliotēkas 
Starptautiskās bērnu literātūras 
nodaļā Latvijas vēstniecība Japānā 
organizēja Rīgai - Eiropas kultū -
ras galvaspilsētai veltītu sarīko-
jumu, kuŗā apmeklētāji tika ie  pa-
zīstināti ar Rīga 2014 koncepciju 
un tās pro grammas galvenajiem 
elementiem.

Sarīkojumā Latvijas vēstnieks 
Japānā Normans Penke pasnie -
dza Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas bērnu grāmatu dāvinājumu 
bibliotēkai. Bijušā Japānas vēst-
nieka Latvijā Takaši Osanai dzī-
ves biedre Keiko Osanai prezen -
tēja japāņu-latviešu valodā izdoto 
bērnu grāmatu „Sakura Rīgā” par 
japāņu meitenes  Sakuras piedzī-
vo jumiem. Notika Rīgas tematikai 
veltīta origami stunda un paraug-
demonstrējumi, ko vadīja origa -
mi meistars Kadzuo Kobajaši, kas 
ir arī viens no grāmatas „Sakura 
Rīgā” varoņiem.

*
Turpinot pirms vairākiem ga -

diem aizsākto tradiciju, Latvijas 
vēstniecība Japānā sadarbībā ar 
Japānas – Latvijas mūzikas asociā-

šana un izzināšana kļūs par ne -
aizmirstamu mācību stundu. 
Kon kursa ideja ieinteresēja 4087 
skolēnus un skolotājus visā Lat vi-
jā. Kopumā tika saņemti 127 pie  -
teikumi no 58 Latvijas novadu 
107 skolām. Projekta mecenāti 
bija Montrealas latviešu sabied-
riskais centrs, iniciātors – valdes 
loceklis Augusts Pušpurs.  

***   
PBLA aicina skolotājus uz kursiem

Jau septiņus gadus Rīgā notiek 
ārzemēs dzīvojošo izglītības darbi-
 nieku kursi. Tos rīkojusi gan Pa  -
saules brīvo latviešu apvienība, 
gan Latviešu valodas aģentūra.

Darbs vienmēr bijis kopīgs – 
abas organizācijas cieši sadarbo-
jušās, lai latviešu skolu paidago-
giem rēgulāri būtu iespēja sanākt 
kopā un papildināt savas zināša-
nas, dalīties vērtīgajā pieredzē.

Zināšanas kursos iespējams pa  -
pildināt gan latviešu valodas mācī-
 š anas  metodikā, gan arī dažādās 
citās latviešu nedēļas nogales sko-
lu darbībai būtiskās jomās, pie-
mēram, psīcholoģijā. Intensīvām 
lekcijām un praktiskām nodarbī-
bām dienā seko piesātināta kultū-
ras programma vakarā.

Kursi sniedz lielisku iespēju pār-
 runāt ar kollēgām izaicinājumus, 
ar kuŗiem nākas sastapties, dar-
bojoties latviešu nedēļas nogales 
skolās. Gūtās idejas un ierosmes 
lieti noder visa gada gaŗumā – līdz 
nākamajiem kursiem, kas nu       
jau kļuvuši par lielisku tradiciju. 
Un vēl – ikviens kursu dalībnieks 
sa   ņem paidagogu profesionālās 
piln veides programmas beigšanas 
apliecību.

Kursi notiks no 8. līdz 10. jū  -
lijam. Nakšņošana, ēdināšana un 
transports no Rīgas uz kursu no -
rises vietu un atpakaļ ir bez maks-
 as. Ja arī jūs šogad vēlaties pievie-
noties draudzīgajai latviskuma 
kopēju saimei, lūdzu, rakstiet Lat-
viešu valodas aģentūras diaspo -
ras projektu koordinātorei Aijai 
Otomerei: aija.otomere@valoda.
lv. Ierosmei vizuāls ieskats pagāju-
šā gada diasporas skolotāju kursu 
norisē Cēsīs – http://ejuz.lv/atteliem.

***
Atklāj semināru 

„Venēcija iepazīst Latviju”
Lai populārizētu Rīgu - Eiropas 

kultūras galvaspilsētu, Latvijas 
vēstniecība Italijā sadarbībā ar Ve -
nēcijas pilsētas domi un nodibi   -
nā jumu Rīga 2014 organizēja se  -
mi  nāru „Venēcija iepazīst Lat  viju”. 
Informātīvā semināra mērķis ir 
po  pulārizēt Rīga 2014 kultūras sa -
rīkojumu programmu, piesaistot 
gan plašsaziņas līdzekļu, gan tū -
ristu uzmanību. Semināru atklāja 
vēstnieks Italijā Artis Bērtulis, 
uzsveŗot, ka kultūras vērtības ir 

***
Gapoņenko nekrietnie meli 

Norvēģijā
Ar prātam neaptveŗamiem me  -

liem Norvēģijas televīzijā uzstājies 
Latvijā bēdīgi slavenais Nepilso -
ņu kongresa aktīvists, patiesais va -
 lodas referenduma organizētājs 
Aleksandrs Gapoņenko. Repor tā  -
žu no Rīgas Norvēģijas sabiedris-
kā televīzija pieteikusi ar satrau-
kumu, ka  Krimas scēnārijs varētu 
atkārtoties arī Latvijā, jo katrs ce    -
turtais no 10 Latvijas iedzīvotājiem 
ir krievs un viņi šeit jūtoties ap -
spiesti. Gapoņenko ne tikai drā -
ma tizējis nepilsoņu stāvokli, bet 
atklāti melojis, ka Latvijas valdība 
draud protestus apspiest: „Paš rei-
zējā Latvijas valdība ir noskaņota 
apspiest šos protestus ar armijas 
spēku. Viņi to tā arī ir pateikuši! 
Un viņi iedomājas, ka Krievija no -
 skatīsies, kā tiek apšautas sievie -
tes un bērni, kuŗi cīnās par savām 
tiesībām mācīties dzimtajā valodā!”

Gapoņenko iecerējis 25. aprīlī 
Es planādē  sarīkot, kā pats saka, 
„Rīgas Maidanu”. Tīmekļa blogā 
viņš raksta: „Paskatīsimies, uz ko 
ir gatavi  Latvijas krievi.” Par šo 
„Rīgas Maidanu”  zināms Drošī-
bas policijai, kas seko Nepilsoņu 
kongresa aktīvitātēm.  

***
Montreālas Latviešu sabiedriskā 
centra ziedojums CAD 50 000 

ekskursiju projektam
Viesnīcas „Radi un Draugi” 

kon ferenču zālē notika projekta 
„Pētīsim un izzināsim Latvijas 
vēsturi” nobeiguma sarīkojums. 
Goda viesis bija Rundāles pils 
direktors Imants Lancmanis. At   -
balstītajiem 52 projektiem tika 
piešķirti EUR 400 ekskursijai. 
Konkursa organizētāji ir pārlie ci-
nāti, ka mazajiem, zinātkārajiem 
skolas bērniem Latvijas apceļo-

Lai rastu efektīvāko veidu Lat-
vijas iesaistei P. Grestes aizturēša-
nas lietā, Latvijas vēstniece Ēģiptē 
Iveta Šulca ir tikusies ar ES de   le-
gācijas Ēģiptē vadītāju Džeimsu 
Moranu un Nīderlandes vēstnie ku 
Ēģiptē Žerāru Polu Stīgsu. Šī gada 
17. februārī vēstniece I. Šul ca tikās 
ar Austrālijas vēstnieku Ēģip tē     
Dr. Ralfu Pīteru Kingu, lai pār  ru-
nātu aktuālo situāciju P. Grestes 
lietā. Latvijas vēstniecība Ēģiptē 
un Austrālijas vēstniecība Ēģiptē 
rēgulāri apmainās ar informāciju 
par P. Grestes aizturēšanas lietu.

Šī gada 19. februārī Latvijas 
vēst  niece Ēģiptē Iveta Šulca tikās 
ar P. Grestes brāli Endrū Gresti, 
kuŗu informēja par Latvijas ga   ta -
vību sniegt atbalstu P. Grestes lie-
tā. E. Greste pateicās par Latvijas 
konsulārā atbalsta piedāvājumu 
un apstiprināja, ka Austrālijas 
vēst niecība Kairā sniedz pilnu 
konsulāro palīdzību, pamatojo -
ties uz P. Grestes un viņa ģime - 
nes lūgumu. Vienlaikus E. Greste 
sava brāļa vārdā pateicās par Lat-
vijas diplomātu un sabiedrības 
atbalstu.

Šī gada 20. februārī Ēģiptē no -
tika pirmā tiesas sēde saistībā ar      
P. Grestes aizturēšanu. Šo tiesas 
sē   di apmeklēja Latvijas vēstniecī-
bas Ēģiptē padomniece Ingūna 
Vīksne. Kā zināms, turpmāka lie-
tas izskatīšana tika pārcelta uz šī 
gada 5. martu, jo tiesas sēdes laikā 
netika nodrošināts tulkojums.

Es vēlos Jums apliecināt, ka        
Lat vijas vēstniece Ēģiptē rēgulāri     
se ko līdzi notikumu attīstībai P. 
Gre stes lietā, kā arī turpmāk da - 
rīs visu iespējamo, lai veicinātu     
P. Grestes un citu aizturēto žur-
nālistu atbrīvošanu.

Patiesā cieņā
 Edgars Rinkēvičs, 

ārlietu ministrs

“Krievijas ģērbonis” //zīmējums: Zemgus Zaharāns
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Precīzējums
BL Nr. 15 (12.IV – 18.IV) rakstā „Divi prezidenti”, otrā slejā pēc 

zvaigznītēm, lūdzu, lasiet: „...pagājušā gadsimta divdesmitajos ga -
dos kāds ārzemnieks...”

Redakcija atvainojas autoram un lasītājiem par pieļauto kļūdu.

Šajos trauksmainajos laikos bez-
galīgajā tīmeklī reizumis pazib zi   -
ņas, pie kuŗām gribētos paka  vē -
ties, apdomājot to nozīmi un jēgu.

***
Latvijā daudz pulgotais Džordžs 

Soross, kas, teiksim, NRA publi-
cistu acīm ir ļaunuma iemieso-
jums, repektāblajā The New York 
Review of Books devis interviju 
DER SPIEGEL žurnālistam. So -
ross uzsveŗ, ka Krievija tagad uz   -
stā jas kā varens ģeopolītisks dūzis 
un Eiropas Savienībai jāapzinās, 
ka tai austrumos izslējies spēcīgs 
sāncensis. Krievijai, norāda Soross, 
Eiropa ir ļoti vajadzīga kā part-
neris, bet Putina acīs tā ir sāncen-
se. Interesants ir Sorosa uzskats, 
ka “Krievijas režīma iekšienē ir 
no  zīmīgi polītiski spēki, kas kritis-
ki raugās uz Putina polītiku šajā 
aspektā”. Protesta kustību Krievijā 
Putins uztveŗ kā “eksistenciālus 
draudus” un kļuvis “represīvs mā -
 jās un agresīvs ārzemēs”, rezumē 
Soross. Viņaprāt “Ukrainas tautas 

Zīmīgi ziņu zibšņi
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

spontānā sacelšanās” uzskatāma 
par mācību Putinam tai ziņā, ka 
viņa sapnis - atjaunot “to, kas pa -
licis no Krievijas imperijas”, - nav 
īstenojams. Ukrainai vajadzīga, 
norāda Soross, vērienīga techni-
ska un financiāla atbalsta pro - 
g  ramma, ko Eiropas Savienība un 
ASV īstenotu Starptautiskā valū-
tas fonda vadībā.

***
Kamēr Dmitrijs Kiselevs, kam 

Pu   tins uzticējis milzīgu propa-
gan das (un demagoģijas) aparātu, 
Krievijas valsts TV raidījumā bra-
 vūrīgi apgalvo, ka “vajadzības ga   -
dījumā” Krievija var pārvērst ASV 
“radioaktīvā tuksnesī”, Krievijas 
vi   cepremjērs Dmitrijs Rogozins, 
kā ziņo Maskavas avīzes MK por-
tāls www.mk.ru, ļoti nobažījies par 
savas valsts aizsardzības spējām. 
Rogozins - pārliecināts imperists, 
kam pakļauta Krievijas militārā 
industrija un ieroču arsenāls, pie  -
dalījies kādā zinātniskā konferen-
cē par tematu “Būt stipram: Krie-

vijas nacionālās drošības garanti-
ja”. Un, lūk, šajā konferencē Rogo-
zins teica: “ASV ir spējīga ar 3500 
līdz 4000 ultraprecīzu ieroču pa   -
līdzību sešu stundu laikā iznīci nāt 
galvenos pretinieka infra struk tū-
ras objektus un atņemt tam ie   - 
spē ju pretoties (..) ASV spēj divu 
stundu laikā iznīcināt līdz 90 %  
no mūsu kodolpotenciāla.”  Rogo-
zins spiests atzīt, ka “kritisku  bazes 
technoloģiju” jomā Krievija atpa-
liek no attīstītajām rietumvalstīm 
“par gadu desmitiem”. Draudus 
Krievijas drošībai nedrīkst novēr-
t  ēt par zemu, brīdina Rogozins.

***
Portālā www.km.ru, kur mēdz 

paust savu viedokli lielkrievu šo -
vinisti, Pavels Svjatenkovs sūdzas, 
ka “robežu neaizskaŗamības prin-
cips ir kavēklis krievu tautas gri-
bas reālizēšanai”. 1975. gadā Hel -
sinkos parakstītais akts pasludi-
nāja Eiropas pēckaŗa robežu ne   -
aizskaŗamību, taču pēc Padomju 
Savienības sabrukuma šis princips 

attiecināts arī uz PSRS iekšējām 
administrātīvajām robežām, ku -
ŗas  “pēcpadomju” “valstiskie vei -
do  jumi nu uzskata par neaiz  ska-
ŗamām. Pavels Svjatenkovs gri  bē-
tu, lai Krievijas Federācija vairs 
ne   rēķinātos ar šīm administrā tī-
vajām robežām,  kas kļuvušas par 
valstu robežām, un, “atguvusi Kri-
 mu”, censtos “atgūt” arī Kazach-
stā nas ziemeļu novadus, kas “pēc 
būtības” esot krieviski...

***
Maidana apvērsuma rezultātā 

“Kijevā uzvarējis fašisms”, apgalvo 
Kremļa propagandisti. Lai uzzi-
nātu, kur tad izkūņojies īstais fa   -
šisms, iepazīsimies ar pašpaslu  - 
di nātajā “Doņeckas republikā” iz -
platīto uzsaukumu, ko parakstījis 
“tautas gubernātors” Deniss Puši  -
lins: “Cienījamie ebrēju tautības 
pilsoņi! Sakarā ar to, ka Ukrainas 
ebrēju kopienas līdeŗi atbalstījuši 
banderiešu huntu Kijevā un ir no -
 skaņoti naidīgi pret pareizticīgo 
Doņeckas republiku un tās pilso-

ņiem, Doņeckas republikas Galve-
nais stābs nolēmis sekojošo: vi -
siem ebrēju tautības pilsoņiem, 
kas vecāki par 16 gadiem un mīt 
suverēnās Doņeckas republikas 
territorijā, līdz 2014. gada 3. mai-
jam jāierodas pie tautību lietu ko  -
misāra v.i. Doņeckas apgabala ad -
 ministrācijas ēkā, kabinets Nr. 
514, lai reģistrētos. Reģistrācijas 
izmaksa ir 50 ASV dolaru. Jāņem 
līdzi 50 ASV dolaru maksai par 
reģistrāciju, pase ierakstam par 
reliģisko piederību, dokumenti 
par ģimenes sastāvu, kā arī do  ku-
menti, kas apliecina jūsu tiesī bas 
uz visiem jums piederošiem ne   -
kustamiem īpašumiem un tran-
sporta līdzekļiem. Tiem, kas iz   vai-
rītos no reģistrācijas, atņems pil-
sonību, un tos piespiedu kārtā iz  -
raidīs no republikas un konfiscēs 
viņu īpašumus.”

Tas, protams, nav fašisms, bet 
īpatnējā krieviskā garīguma (du -
chov nostj) izpausme, vai ne?

Lieldienas pagājušas – ar vasa-
rīgi siltu laiku un aicinājumiem 
kļūt redzīgākiem ar sirdi un vēlē -
jumiem gūt prāta gaišumu un 
sirdsmieru. Tomēr polītikā vētra 
tuvojas, un ir grūti teikt, vai to iz -
dosies apturēt. 

Pirms Lieldienām ASV, Eiropas 
Savienība, Ukraina un Krievija 
Že   nēvā vienojās par kopīgu aici-
nājumu nekavējoties apturēt jeb -
kuŗu vardarbību Ukrainā, kur 
Ma    skavas organizētās diversantu 
grupas sākušas sagrābt adminis- 
t rācijas un drošības iestāžu ēkas. 
Šobrīd nekas neliecina, ka Krievija 
ir gatava šo aicinājumu ievērot, 
toties pārmetumi Ukrainai, ka tā 
grib turpināt pretterrorisma plā-
nu, no Krievijas puses jau ir izska-
nējuši. Tā teikt, mēs varam darīt 
jebko, bet jūs nedrīkstat pat mē   -
ģināt to apturēt, pretējā gadījumā 
būsit pārkāpuši Ženēvas vieno  ša-
nos un būsit fašisti un terroristi. 
Patiesībā šī Krievijas nostāja vairs 
nepārsteidz, jo meli, provokācijas 
un vēlreiz meli ir līdzeklis savu 
mērķu panākšanai, un Putins šo 
„arsenālu” izmanto pilnīgi. Ne vel  ti 
plašsaziņas līdzekļos Krievijas rī  -
cība jau kādu laiku tiek saukta par 
„lienošo okupāciju”. 

Nerimst arī diskusijas par to,  
vai Eiropas Savienība rīkojas pie -
tie kami izlēmīgi, ieviešot sankci -
jas pret Krieviju. Kā zināms, Ei    ro -
pa ir visai cieši saistīta ar Krieviju 
biznesa darījumos, un Krievijas gā -
 zes imports ir nozīmīga Eiropas 
dzīves sastāvdaļa. Protams, val- 
s tīm un cilvēkiem nopietnu sank-
ciju ieviešana pret Krieviju nozī -
mēs prāvus zaudējumus, tomēr 
pārsteidz tas, cik lētticīgi jopro -
jām mēs, eiropieši, esam. Krievijai 
ir mērķis, ko tā neslēpj, – atjaunot 
savu varu (tiešu vai pastarpinātu) 
visā bijušās PSRS territorijā, arī 

LIENOŠĀ OKUPĀCIJA
Austrumeiropā. Ir naīvi domāt, ka 
uzmanīga laipošana un piekāp  ša-
nās Krievijai kaut kā varētu mainīt 
tās plānus, – varētu mainīties tikai 
metodes, ko Putins izmanto. Tā  -
pēc, manuprāt, vietā ir kāds citāts 
no Rīgas archibīskapa-mētropo-
līta Zbigņeva Stankeviča spre - 
diķa Lieldienu dievkalpojumā: 

„Ja mēs paņemam zem lupas 
mūs  dienu Rietumu civīlizācijas si -
tuāciju – tad ko mēs tur redzam? 
Mēs redzam, kā saka apustulis 
Pāvils: „Visu ļaunumu sakne ir 
mantkārība” jeb mīlestība uz nau-
 du. Mēs redzam, ka mūsdienu 
pa     saule danco ap zelta teļu, kas 
bija Vecajā Derībā. Gribu, lai jūs 
saprotat, – nauda nav ļaunums pats 
par sevi. Nauda Dieva plānā ir lī  -
dzeklis, ar ko sasniegt pozitīvus 
mērķus. Nauda ir, lai kalpotu cil-
vēkiem. Bet mūsdienās ļoti dau-
dzos gadījumos cilvēks naudas dēļ 
tiek izmantots, nauda ir mērķis. 
(..) Dostojevskis savā laikā rakstī-
ja: cilvēka sirds ir bezdibenis, un 
tur velns cīnās ar Dievu. Velnam 
pasaulē nav nekādas varas tiktāl, 
kamēr cilvēks neļauj tam ienākt 
un darboties caur viņa prātu, roku 
darbiem. Ja cilvēks ļauj velnam 
ieperināt domas, piemēram, kon -
krētajā gadījumā, ka nauda ir tik 
svarīga, ka viss jāvērš tikai uz to, 
lai pelnītu, tad, protams, viņš 
veido savu imperiju.” 

Naudas un varas kārotāju, kas 
lielāku labumu domā gūt Krievi-
jas „aizvējā”, netrūkst arī Latvijā. 
Ventspils pilsētas galva Aivars Lem-
bergs ar saviem paziņojumiem 
iepriekšējos mēnešos ir kļuvis bē   -
dī gi slavens, un reizēm viņa atzi-
ņas liek jautāt, vai viens no Zaļo 
un zemnieku savienības (ZZS) 
balstiem saprot, ko runā. No vie-
nas puses, Lembergs spēlē uz to 
vēlētāju jūtām, kas ir aizvainoti   

uz visu un visiem, bet, no otras 
puses, latviešiem Krievija lielāko-
ties tomēr nav sapņu zeme, kuŗai 
pievienoties. “Dēlam saku: ja gribi 
nodarboties ar biznesu, tad vari 
nemācēt citas valodas, bet krievu 
valoda jāprot obligāti.”; „NATO 
mi     litārās klātienes palielināšana 
Latvijā, ievedot NATO spēkus, 
būtu uztveŗama kā svešas valsts 
okupācija un pielīdzināma 1940. 
gadā notikušajai padomju kaŗa -
spēka ievešanai Latvijā ar torei -
zējā valsts vadītāja Kārļa Ulmaņa 
piekrišanu,” – tās ir tikai dažas Vent s  - 
pils domes priekšsēža atzi  ņas, ko 
viņš skaļi paudis pēdējā laikā. Tie-
sa, viņa atbalstītāji – Zaļo un zem-
 nieku savienība – gan visai atklāti 
pauž, ka nepiekrīt sava ne   oficiālā 
bosa uzskatiem par NATO un 
oku pāciju. 

Lembergs diemžēl nav vienī-
gais, kas savu nākotni saskata Krie-
  vijas apskāvienos un raugās uz 
NATO kā uz okupantu. Piemē-
ram, Saskaņas centra (SC) Saei-
mas deputāts Jānis Ādamsons nu -
 pat intervijā paudis līdzīgus uz -
skatus: „Man nav iebildumu, ja 
šeit būtu angļi, franči, vācieši...   
Bet man ir dziļas pārdomas par    
to, vai šeit ir nepieciešami ASV 
kaŗavīri. Tāpēc, ka tas ir pavisam 
cits stāsts. (..) Manā uztverē visi      
šie aicinājumi ASV – izveidojiet pie 
mums savu kaŗabazi! – ir tas pats, 
kas aicinājums: okupējiet mūsu 
valsti! Es te lieku vienādības zīmi.” 

Savukārt partijas Vienoti Latvijai 
vadītājs Ainārs Šlesers, kas nodo-
mājis atgriezties polītikā, ir vil tī-
gāks, klāsta daudz ko tādu, kas ne   -
izklausās nekas aplams, bet bei gās 
nonāk pie tā paša secinājuma: 
nelaižot SC pie varas, Latvijā var 
izveidoties Ukraina miniatūrā, jo, 
atsakoties no „mērenajiem” krie -
viem, pie varas rausies un tautu  

uz dumpi vedinās radikāli noska-
ņotie krievi. Šlesers gan aizmirst, 
ka „mērenajam” SC ir līgums ar 
Putina partiju Vienotā Krievija, un 
to saskaņieši pat negrasās lauzt, 
bet, atbildot uz jautājumiem par 
Krimas okupāciju un aneksiju, 
laipo kā vien varēdami. Šlesera 
partijas reklāmās tiek skandināts, 
ka Latvijas problēma ir nevis     
krievi, bet nabadzība. Var pie -
krist, ka nabadzība ir problēma, jo 
nogurušus, izmisušus un niknus 
cilvēkus provocēt ir daudz vieglāk 
nekā pārticīgus un apmierinātus. 
Diemžēl krievu valodā runājošie 
(starp viņiem ir ne tikai krievi) 
Latvijā rada papildu problēmas,   
jo daudzi no viņiem Latviju par 
savu dzimteni tomēr neuzskata 
un domā, ka Krievija varbūt va -
rētu par viņiem parūpēties. 

Kamēr dažu partiju polītiķi ru -
nā par NATO okupāciju un ap -
cer, cik izdevīgi būtu iedabūt val-
dībā SC, krievu valodā runājo šie 
aktīvisti dara savu. Organizācija 
„Ne pilsoņu kongress” 25.aprīlī 
plā  no rīkot koncertu „Mēs esam 
par pārmaiņām”, kas būšot veltīts 
arī nepilsoņu jautājumam un 
izglītībai krievu valodā. Viens no 
„Nepilsoņu kongresa” pārstāvjiem 
Aleksandrs Gapoņenko, kas sa -
vulaik bija referenduma par krie-
vu valodu organizētājs, sociāla -  
jos tīklos šo sarīkojumu jau no -
saucis par „vietējo Maidanu”. 

„Paskatīsimies, uz ko ir gatavi 
iet Latvijas krievi. (..) Notiek pirms 
23 gadiem starp 15 valstīm sada-
lītās krievu nācijas atkalapvie no-

šanās”, plašsaziņas līdzekļiem klā  s-
tījis Gapoņenko. „Process neap-
šaubāmi skars arī Baltijas valstis.” 
Starp citu, 17. aprīlī pie Latvijas 
vēstniecības Maskavā nezināmas 
organizācijas aktīvisti sarīkoja mī -
tiņu, turot rokās plakātus: „Lat  -
gali Krievijai” un „Latgale – krievu 
zeme”. 

Iepriekš minētais un vēl citi fakti 
un notikumi liecina, ka „lienošā 
okupācija” turpinās daudzos vir-
zienos un Krievija ir nolēmusi 
panākt savu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
piedalīties ne tikai Saeimas vē  -
lēšanās rudenī, bet iet balsot arī 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
24. maijā. Ne tikai tāpēc, ka Ei  -
roparlamentā Latvijai ir vaja-
dzīgi deputāti, kuŗiem patiesi 
rūp Latvijas liktenis, bet arī tā -
pēc, ka šīs vēlēšanas savā ziņā 
būs kā mēģinājums, lai taptu 
redzams polītisko spēku samērs 
Latvijā. Jau šodien var visai droši 
sacīt, ka pēc rudens vēlēšanām va -
rētu tikt izveidota koalicija SC, 
ZZS un Šlesera Vienoti Latvijai, ja 
vien šīm partijām kopā sanāktu 
vairākums – vismaz 51 balss. Bet 
tas nozīmētu prokrieviskas val-
dības izveidi Latvijā un polītikas 
maiņu Kremļa virzienā. Daudz 
iegūtu balsu Eiroparlamenta vēlē-
šanās šīs partijas tikai iedrošinās. 

Turklāt jāatceras – jo mazāks 
skaits latviešu vēlētāju balsos, jo 
proporcionāli vairāk saņems, pie-
mēram, šīs partijas. „Lienošo oku-
p   āciju” nevar apturēt ar rīkoju - 
mu vai likumu, to varam tikai   
mēs visi kopā. 
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LĀSMA ĢIBIETE Ciemos pie krustmātes

Izdzērusi vēl tasīti tējas, pacie -
nājusies ar pēdējiem pāri pali  ku-
šajiem cepumiem, līdz uz šķīvīša 
vairs nekā nebija, nolēmu ieiet 
dušā, bet pēc tam kārtīgi atpūs -
ties. Neiešu nekur! Vai man nepie-
tiek ar agro celšanos, braukšanu 
uz lidos  tu, gaŗo lidojumu un tad 
atkal braukšanu? Beidzot laika ir 
pārpārēm, gan jau pietiks visam. 
Rīts taču gudrāks par vakaru.

Biju nolēmusi nedaudz palasīt, 
taču acis pašas lipa ciet. 

Nogulēju miegā līdz vakaram – 
pulksten septiņiem. Kad atvēru 
acis, gandrīz vai izbijos. Tā jau var 
nogulēt visas dienas un neko ne  -
redzēt! Grēks vārtīties pa gultu, 
kamēr ārā tik jauks laiks! Izlēmu 
šovakar pat aiziet līdz ezera krast-
malai un nedaudz apskatīt ap   -
kārtni. Līdz Šijonas pilij tāpat ne  -
tikšu; tas arī nemaz nav vaja -  
dzīgs. Ceļojumu somā sameklēju 
melno, augumam piegulošo va   sa-
ras džemperi ar īsām piedurk-
nēm, tādus pašus melnus svār ci-
ņus. Lai būtu kāds akcents, paņē-
mu turpat uz krēsla atstāto krust -
mātes sarkano lakatu un apliku   
ap pleciem. Tas gan nebija koši 
sarkans, drīzāk aveņu tonī, bet 
manām melnajām drēbēm šķita 
ideāli pieskaņots. Ak, mīļā Eliza-
bete, es jau pārkāpju jūsu instruk-

ciju! Laiks nav pēkšņi kļuvis vē  -
sāks!!! Lūdzu piedošanu, bet tas 
sarkanais plecu lakats nudien   
man rada milzu kārdinājumu!

Izgāju uz ielas, tiesa, – bez Mon-
t rē kartes. Bija slinkums to locīt 
vaļā un ciet un tad atkal vaļā, 
tāpēc izlēmu iet, kur deguns rāda. 
Gan jau atpakaļceļu atcerēšos,     
bet, ja arī ne, pajautāšu kādam ga -
  ŗāmgājējam, jo nama adresi zi  -
nāju no galvas. Pārgāju pāri ielai, 
un man priekšā bija pakāpieni. 
Nokāpu pa tiem un tādā veidā no -
 kļuvu pie tās pašas dzelzceļa sta-
cijas, kur ar Elizabeti Mūrnieks   
un viņas dēlu bijām satikušies.

Vēlreiz šķērsoju ielu, un tur jau 
sākās īstais kūrorts. Pirmais tā 
vēst nesis bija diezgan liela vies nī -
cas ēka. Krietni bija jāatliec galva, 
lai varētu izlasīt tās nosaukumu. 
Grande Hotel Suisse Majestic. Par 
hoteļa izsmalcinātību liecināja ne 
tikai fantastiskā ēkas fasāde, bet 
arī četras zvaigznītes. Nogriezos 
tieši gar viesnīcas sānu un vēlreiz 
nokāpu pa pakāpieniem. Jā, pa -
tiesi: šķērsieliņas vietā, kas it kā 
būtu loģiski, bija daudz pakāpie -
nu un nekā cita. Cilvēki bariņos 
vai pa vienam kāpa augšup vai 
lejup. Cits, pie fiziskas slodzes ma -
zāk pieradis, pat grūti elšot un 
turoties pie margām. Visbeidzot 
nokļuvu gandrīz paša Ženēvas 
ezera krastā. Mēģināju saprast, uz 

kuŗu pusi būtu labāk doties, bet 
tad nolēmu sekot nelielai tūristu 
grupiņai virzienā pa kreisi. Turpat 
bija arī norādes, ka šeit sākas ceļš 
uz Šijonas pili.

Bet varbūt, pirms došos tālāk, 
ieiet kādā no mazajiem restorā ni-
ņiem pavakariņot? Kārtīgi biju 
ēdusi tikai no rīta. Tā arī izdarīju – 
iegāju pirmajā restorānā, kas man 
gadījās ceļā. Uzreiz laipni uz   runāta 
un pavadīta līdz kādam galdiņam, 
kas atradās pie paša loga, ērti ie -
kār tojos un, gaidīda ma ēdienu, 

izlēmu piezvanīt, lai pateiktu, ka 
laimīgi esmu nokļu vusi galā. Ak     
jā, šeit es varu runāt absolūti visu, 
ma ni tāpat neviens nesapratīs, - 
no   domāju. Tā ir ma   zo valodu 
priekšrocība – plašajā pasaulē tu 
vari runāt, ko un kā vēlies, latviski 
tāpat neviens neko nesapratīs… 

Īsi, bet sulīgi patriekusi ar drau-
dzeni, sagaidīju ēdienu. Tikko  
bei  gusi runāt un paņēmusi rokā 
dakšiņu, sev aiz muguras izdzir -
du balsi: 

- Ahā! Kur ir, tur rodas!!!

PĀRSTEIGUMS
Sastingu. Tātad kāds mani to  -

mēr bija dzirdējis, vēl vairāk – 
kāds pat, iespējams, bija noklau sī-
jies sarunu. Kaut gan tas nācās ļoti 
neērti, mēģināju, cik iespējams, 
pa    griezties krēslā, lai ieraudzītu, 
kas mani uzrunā. No pirmā pār -
stei guma neko nespēju izdvest. 
Gaŗš, slaids stāvs, labi trenēts, 
spor tisks augums, ļoti, ļoti tum - 
šas acis. Maza puikas brūnās acis – 
tā man momentā ienāca prātā, 
kaut gan nekāds mazais puika šis 
ru  nātājs jau sen vairs nebija. Ar 
pie pūli piecēlos kājās un sniedzu 
roku.

- Lizete.
- Priecājos! Patriks. Vai drīkstu? – 

Viņš ar strauju rokas kustību no -
rādīja uz otru ar zilu samtu ap -
vilkto krēslu galdiņa pretējā pusē.

- Kāpēc ne? Lūdzu!
Un jaunais paziņa, veikli pa -

ņem dams šķīvi no sava galda un 
vēl uzsmaidīdams gados vecākam 
vies mīlim, kas mūs vēroja (vai arī 
man tikai tā šķita), apsēdās pretī.

- Lizete? Hmmm… Rakst nieka 
Skalbes sievu arī sauca Lizete.

-  Patiesi. Jūs pārzināt literātūru. 
Nupat iepazītais ceļabiedrs kriet-

ni saviebās, piedāvādams pāriet uz 
neformālo „tu” formu. 

(Turpināts no Nr. 16)

(Turpinājums sekos)

Saspringtajā gaisotnē, kāda val-
da Eiropā kopš Krievijas agresi-
jas pret Ukrainu, bažas raisa 
ļaundaŗu iespējami nodarījumi 
arī citām nācijām. Saklausīta pat 
neticamā doma, ka kiberuzbru-
kums varētu Latviju uz veselu mē -
  nesi atstāt bez elektrības. Mūs -
dienu izsmalcinātā informācijas 
pārraides un uztveres aparātūra 
cilvēkiem, kas šajā laukā nav liet-
 pratēji, spēj būt drauds un bieds. 
Viņi tai piedēvē pārcilvēciskas 
īpašības, gluži tādas, kādas Otto 
Ozola otrā romāna Theodorus – 
Deja ar ziloņzivi varoņa Teo 
part  nere Agne piedēvē ziloņ zivij:

 Tas ir.... dzīvnieks ar prāvākām 
smadzenēm nekā cilvēkam - vis-
maz salīdzinājumā ar ķermeņa 
lielumu. Ziloņzivs smadzeņu ma -
 sa ir trīs procenti no kopējās ķer-
meņa masas, kamēr cilvēka sma-
dzeņu masa veido tikai divus pro-
centus. Tai ir unikāla elektriskā 
maņa, ziloņzivij ir vairāk nekā 
četri tūkstoši elektrisko receptoru. 

Akūtākās aktuālitātes
Otto Ozols, Theodorus – Deja ar ziloņzivi, apgāds „Atēna”, 2014. g., 248 lpp.

Tā spēj izskaitļot medījumu pat 
absolūti tumšā un saduļķotā ūde-
nī. Tā saredz upuri pat tad, ja tas 
ir aizslēpies aiz akmens vai kāda 
zara. (245.-246.lpp.) 

Taču, lai nebaidītu lasītāju, vai-
 rāk viedais vai ar vājāku iztēli 
ap  veltītais amerikānis Braiens 
Smits jau 243. lappusē paguvis 
atklāt, ka „stāsts par Ziloņzivi ir 
absolūta fikcija”. Varbūt arī no 
datoriem un tīmekļa būtu ma  -
zāk jābīstas? Vai vēl atceramies 
20. un 21.gadsimteņa miju, kad 
daudzi baidījās, ka datorsistē mas 
netiks galā ar pāreju no skait ļa 19 
uz 20 un ka tāpēc lidmašīnas 
kritīs no debesīm un saldējamās 
iekārtas vairs nesaldēs? Čiks vien 
no tā toreiz iznāca! 

Atklāt burlaku romāna sižetu 
laikam nedrīkst, bet to aši ieski-
cēt gan. 2013. gada vasarā portu-
galis Žuons uzdod vācietim Teo-
doram (kuŗš nez kāpēc kristīts 
vārda latviskajā formā, bet tiek 
saukts tikai par Teo) un latvietei 
Agnei (pārītis!) doties uz Latviju, 
lai „neīstā, sintētiskā, šķērmi ne  -
dabiskā” (144.) Jaunā viļņa festi-
vāla laikā uzvarētu paredzētajā 
no amerikāņiem nozagtas datu 
bāzes izsolē, ja pēc pārbaudes iz -
 rādītos, ka nozagtā informācija ir 
svarīga. Abi nonāk Pāvilostā, 
Kol  kas bākā, Roņu salā un kur 
vēl visur, un spriedzes un var-
darbības netrūkst. Jūsu recenzen-
 tam, kuŗa rakstu rindas varbūt 
kādreiz šķitušas kauslīgas, bet 
kuŗš kopš bērnības nekad nav 
kāvies īstajā dzīvē, labi patika 
kau tiņa skats portugaļu krodzi -
ņā jau stipri tuvu grāmatas sā -
kumam: 

Pankūkģīmja deguns pašķīda 
kā pārgatavojies tomāts...(57.) 
Burlacību izfantazēšana auto -
ram Otto Ozolam tomēr nav     
paš   mērķis: dēkas ir formālais ie -
tvars, kuŗā izvietot daudzus vē -
ro jumus un vērtējumus par jau-
nākā laika polītiskām un sa  bied-
rības aktuālitātēm

Romāna antivaronis Vlads 
Dobroviks it kā saplūst vienā 
vienībā ar pašu Putinu. Viņa va -
ra pār Krie  vijas naftas eksporta 
kompanijām, celtniecības fir - 
m  ām Maskavā un Pēterburgā un 
milzīgām bankām ir tik liela, ka 
grūti pateikt, vai prezidents kon-
t rolē viņu un viņam līdzīgos jeb 
vai varas kalngalā ir tieši šādi 
Dobroviki. (41.-42.) Atcerē si  - 
m  ies, ka tās pašas Ukrainas kri-
zes sākumā radio un TV komen-
tā tori teica, ka ar Krimas sagrā b-
ša nu Putins ir pratis atraisīt 
mesiā nisma, izredzētās tautas sa -
jūtu krievu masās. Tādu pašu 
spēju Ozols piedēvē savam 
Dobrovi kam:

Dobroviks tautas masas jūt kā 
sievieti, ko vajag apburt, iegūt un 
izmantot. Hitlera iecienītā recep-
te. (48.) 

Patiesi: par opoziciju Putinam 
krievu zemes iekšienē, kas vēl 
pirms dažiem mēnešiem Maska-
vā un Pēterburgā izgāja ielu de -
monstrācijās, kopš Krimas oku-
pācijas vairs maz dzird. Do bro-
viku lasītājs pirmoreiz sastop 
1989. gadā Austrumvācijā laikā, 
kad krita Berlīnes mūris. Tikpat 
aukstasinīgs kā čekists, kam jā -
nosargā Padomijas intereses to -
brīd, viņš parādās romāna turp-
mākajā darbībā 2013. gadā. Vien-

 reiz čekists, mūžīgi čekists, - tāda 
ir autora doma. Spalvu var no -
mest, tikumu ne. 

Itin dziļi romāna pozitīvais 
personāžs gaŗākā sarunā (65. - 
75.) citu citam pretī stata mark-
sismu, kapitālismu, globālizā ci   -
ju. Šādas dziļsarunas ievietoša - 
na grāmatā, kur pirms pavisam 
nedaudzām lappusēm ticis sa -
šķaidīts Pankūkģīmja deguns, 
pel  nījusi uzslavu par šķietami ne   -
savienojamā pieņemamu sa  vie-
nošanu. Varbūt līdzīgs duā lisms 
iemīt arī daudzos lasītājos? Var -
būt vienam otram intelektuāl  is -
tam klusā vienatnē kādreiz ie - 
pa  tīkas justies kā burlakam, bet 
burlakam nospēlēt sev un citiem 
inteliģencei piederīgo? Otto 
Ozols apkalpo viņus visus. 

Nav gluži tā, ka Ozola simpa-
tijas pret Rietumu pasauli un tās 
vērtībām būtu nekritiskas. Visas 
lielvaras izturas kā jau lielvaras. 
Mārtiņš Zīverts paradoksu at  -
skārta 1944. gadā: „Kam vara, tas 
citādi nevar.” ASV „noņēma no 
trases”  tām neizdevīgo Domini-
ku Štrausu-Kānu, lai par Starp -
tautiskā valūtas fonda vadītāju 
kļūtu proatlantiski noskaņotā 
Kristīne Lagarda. Kad 2010. ga -
dā vācu populārais aizsardzī -    
bas ministrs Karls Teodors cu 
Gutenbergs izteica dažas kritis-
kas piezīmes par situāciju Afgā-
nistānā, ASV gādāja, lai presē 
parādītos ziņas, ka viņa doktora 
disertācijā ir plaģiāta pazīmes, 
kaut vaina bija minimāla: pāris 
citātu bez atsaucēm darbā gan - 
d rīz ar piecsimt lappusēmun vai-
 rāk nekā tūkstoš citām korrek-
tām atsaucēm. Arī Gutenbergs, 

tā sakot, tika noņemts no trases. 
(174. – 175.) – Šādas pret Ame-
riku izvirzītas apsūdzības zinā-
mā mērā gan atspēko amerikā -
nis Braiens tuvu romāna izska -
ņai (244. – 245.).

Simpatiski ir Otto Ozola dau-
dzības apliecinājmi – caur viņa 
ro   māna personām – presei un 
grāmatniecībai. Par pirmo la   sām: 

...nopietnu triecienu agrākai 
kār  tībai devis... globālizācijas fai-
nomens – tīmeklis. Tas pamatīgi 
ievainojis profesionālo brīvo pre - 
si, tā ar katru gadu arvien vairāk 
vārguļo un nespēj pilnvērtīgi pil-
dīt dabisko sabiedrības sargsuņa 
misiju. (71.)

Argumentāciju par grāmatu 
pārākumu pār datorprogram-
mām un skaitļojamām mašī nām 
izlasiet paši 244. – 245. lpp.!

Apgāds „Atēna” uz Teodora 
aizmugurējā vāka atgādina, ka 
Otto Ozola pirmā grāmata Lat-
vieši ir visur kļuvusi par – diž -
pārdokli. Priekšlikums šādi lat-
viskot pazīstamo anglicismu 
best  sellers ir apsveicams, pat ja 
vārda skanējums vedina domāt 
par barokli. Vai par dižpārdokli 
būs lemts kļūt arī šai otrai grā-
matai? – Dzīvosim, redzēsim! Šķiet, 
autors liek klusas cerības, ka 
grāmata varētu tikt tulkota sveš -
valodās, jo vai gan latviešu lasī -
tājam būtu jāatgādina, ka Pā  vil-
osta ir „šarmanta pilsētiņa Lat-
vijas rietumu piekrastē pie 
Baltijas jūŗas”? (188.) Par rietu-
mu piekrastēm runājot, Portu-
gales pilsēta Porto ir Atlantijas 
okeana, nevis Klusā okeana pie-
krastē. (202.)

EDUARDS SILKALNS      

Kārtējā greznā Montrē viesnīca Eden Palace
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KRIŠJĀNIS KARIŅŠ: Aicinu jūs būt aktīviem! Šīs vēlē šanas 
dod iespēju ikvienam pilso nim ietekmēt Latvijas un Eiropas Sa   -
vienības nākotni. Jautājumi, kas izšķirsies šajās vēlēšanās, vistie-
šākā veidā ietekmēs arī tos Lat vijas pilsoņus, kuŗi apmetušies uz 
dzīvi ārpus Latvijas. Nākamais Eiropas Parlaments, piemēram, 
lems, vai ļaut cilvēkiem no Lat vi jas turpināt strādāt Anglijā, 
Īrijā vai Vācijā. Vai ierobežot tirdznie cību pāri valstu robe-
žām vai at  vieglot to vēl vairāk? Šie un dau  dzi citi jautājumi ir      
tie, par kuŗiem nākamajam Eiropas Parlamenta sasaukum am 
būs jāizšķiŗas. Tie noteiks, kāda būs Eiropas Sa  vie nības un 
Lat  vijas nākotne. 
Tiem, kuŗi kādu iemeslu pēc vēl nav pieteikušies balsošanai 

pa pastu, vēl ir pēdējā iespēja līdz 27. aprīlim pieteikties bal-
sošanai pa pastu internetā, iz  mantojot internetbankas reģistrā  -
ciju vai e-parakstu. Plašāka infor mācija pieejama Latvijas 
Cen t rā lās vēlēšanu komisijas mājas lapā šeit: http://cvk.lv
Aicinu šo informāciju izplatīt tālāk saviem draugiem un pazi ņām 

ārvalstīs. Piedalīties ir svarīgi!

24. maijā mēs visi, kas jūta mies 
atbildīgi par savas Latvijas likte-
ni, dosimies uz Eiropas Par la -
menta vēlēšanām. Mūsu izrau-
dzī tie deputāti šai tieši ievēlē -    
tajā Eiropas Savienības varas      
ie    stādē lems par likumiem, kas 
sa    vukārt vistiešākajā nozīmē ie  -
tekmēs Latvijas ekonomiku, fi -
nan ces, vidi, lauksaimniecību, 
aizsardzību, pilsoņu brīvību un 
visas citas jomas, kas nodrošina 
mūsu valsts pastāvēšanu un at  -
tīstību. Arī par to, kā mēs iekļau-
simies pasaules apritē, piemē-
ram, īstenojot tirdzniecības un 
in  vestīciju nolīgumu ar ASV.     
Ko šai milzu struktūrā – vairāk 
nekā 500 miljonu eiropiešu      
pār stāvētajā 765 deputātu par -  
la men tā var panākt it kā mazā 
Lat vija ar saviem deviņiem de  -
pu tātiem?

Tas arī pirmais jautājums EP 
de   putātam Krišjānim Kariņam.

K.K. Pa šiem gadiem, ko es -
mu pavadījis, strādājot Eiropar-
la menta deputāta amatā, esmu 
skaidri sapratis – tiešām var pa -
nākt daudz, ja vien aktīvi darbo-
jas un atmet latvisko „ko nu es, 
kā nu es!”. Līdzībās runājot, Ei  -
ro  parlaments ir kā mūzikas in -
struments, gana sarežģīts, nu, la   -
bi, kā klavieres... Ja mājas kārtī -
bā ģimenes mazais bērns pieiet 
pie klavierēm un plinkšķina pa 
klaviātūru, vecāki spriež – „kāds 
talants!”, savukārt viesi klusībā 
nodomā „kāds troksnis!” Bet – 
bērns paaugas un, ja vien vi -   
ņam ir nodrošināta laba apmā-
cība un ja ir paša vēlēšanās, pir k-
  sti sāk klausīt un acis labi lasa no -
tis. Un galu galā sanāk laba mū -
zika! Tā lielajā deputātu troksnī    
tu sāc iemācīties veidot skaņas un 
harmonijas, līdz panāc savu.

Ko savu esi panācis, jeb tavs 
lielākais gandarījums par EP 
deputāta amatā padarīto?

Varu pateikt skaidri un uz reiz – 
manis panākts ir arī Latvijai lab-
vēlīgais likums, kas piespiež Krie  -
vijas Gazprom atklāt savus līgu -
mus ar dalībvalstīm. Respektīvi, 
tas nodrošina, ka šobrīd netiek 
pa  celtas gāzes cenas Austrum  - 
ei  ro pā. Citiem vārdiem – EP kā 
Ei      ro  pas „policists” ļauj celt iebil-
dumus pret likumu pārkā pum iem 
šai jomā, jo ir Eiropas likum do-
šanas klauzulas, kas to neļauj. Šā 
panākuma pēc kollēgas man uz -
ticēja līdzdarboties nākamajā 
projektā – izstrādāt direktīvu 
pret naudas „atmazgāšanu” jeb 
tā sauktā patiesā labuma guvēju 
reģistra izveidošanu. Tas nozī mē, 
ka tiek norauts noslēpu mai nī bas 
plīvurs „ofšora” firmām (ie     spēja 
uzņēmējiem reģistrēt savas fir-
mas valstīs, kur nodokļu sistē -
ma ļauj „apiet” nodokļu  nomak-
su – red.). 

Ko tas tieši nozīmē Latvijai?
Pirmām kārtām to, ka valsts 

kasei gaŗām nepaiet nodokļi, kas 
mums ir vitāli nepieciešami ve   -
selībai, izglītībai, aizsardzībai. 
Tā  tad gluži reālais labums ir  
tāds, ka valsts budžets saņem to, 
kas tam pienākas. Un vēl – uz   la-
bojas investīciju vide – ikviens 
investors vēlas būt pārliecināts 
par savu ieguldījumu stabilitāti 

Ko iespēj latvietis Eiroparlamentā?
Ar Eiroparlamenta deputātu Krišjāni Kariņu tikās Ligita Kovtuna

un skaidriem „spēles noteiku - 
m iem”. Latvijai tas nozīmē jau-
nas darba vietas un tautsaim-
niecī bas attīstību kopumā.

Kas būs pirmais darbs, ko 
darīsi, kad tevi ievēlēs?

Šis „pret naudas atmazgāša-
nas” projekts arī būs viens no 
pirmajiem, jo jau esmu sācis sa -
runas ar nākamās prezidentūras 
valsts – Italijas pārstāvjiem. Un 
viņi man devuši cerību savas pre -
zidentūras laikā šo jautājumu 
pa   beigt. Īstenībā – atlicis vienīgi 
izstrādāt mechanismu. Domu -
biedru piesaiste starp 28 valstu 
deputātiem ir viens no pašiem 
svarīgākajiem Eiroparlamenta 
deputāta darbības rezultātiem. 
Un te tiešām nedrīkst pat pie -
ļaut domu – „es to nevarēšu”. Ir 
jāiet un jādara. Mani novērojumi 
liecina, ka apmēram 20% depu-

tātu tā strādā, 80% diemžēl tikai 
seko procesiem. Vajag, lai visi Lat-
vijas deputāti būtu šo 20% vidū.

Tieši šodien, 15. aprīlī, kad 
notiek mūsu saruna, notiek      
arī EP balsojums par Eiropas 
Banku savienību, kas gluži kon-
krēti skaŗ arī mūsu – Latvijas 
banku klientu intereses. Ko tas 
nozīmē?

Pēc finanču un ekonomiskās 
krizes 2008. – 2009. gadā, kad 
da   žā labā Eiropas valstī, tostarp 
Latvijā, bija jāglābj kāda banka, 
tas notika uz nodokļu maksā -
tāju jeb „vienkāršās tautas” rē   -
ķina. Nu Eiropas likumdevējs     
šo situāciju ir mainījis, izveido -
jot tā saukto Eiropas Banku sa -
vienību, kas paredz, ka (1) visām 
bankām būs vienādi „spēles no  -
teikumi”, proti, cik daudz nau  -
das tās var aizdot attiecībā pret 
savu pamatkapitālu; (2) būs vie -
nota banku uzraudzība ar kopē -
ju uzraugu – Eiropas Centrālo 
banku priekšgalā. Tas nozīmē,   
ka lielākās jeb sistēmiskās ban-
kas (tās, kuŗām ir izšķirīga no  - 
zī me valsts tautsaimniecībā) uz -
rau dzīs tiešā veidā Eiropas Cen -
t  rālā banka. Latvijā tās ir trīs – 
SEB banka, SWED banka un 
ABLV jeb Aizkraukles banka, 
kas visas trīs kopā pārstāv 44% 
Latvijas kopējā banku tirgus.        
Lat  vijas banku „uzraugs” – FKTK, 
protams, arī turpmāk uzrau -     
 dzīs gan šīs, gan visas citas        
ban kas. (3) šodienas balsojums 
Ei    roparlamentā apstiprina arī 
banku glābšanas mechanismu, 
pirmām kārtām paredzot nau -
das piedzīšanu no to īpašnie-
kiem, tostarp parādzīmju u.c. 
tu rētājiem. Tas ir vairākpakāpju 
mechanisms, kas paredz arī turp-
mākos soļus: tiek veidots banku 
glābšanas fonds, kas desmit ga -
du gaŗumā no banku iemaksām 
sasniegs 55 miljardus eiro.  Ja arī 
šis fonds krizes gadījumā neno -
drošina banku glābšanu, tas par 
attiecīgiem procentiem spiests 
aizņemties naudu finanču tirgū. 
Ja visas šīs iespējas izsmeltas, 
tikai tad vēršas pie nodokļu mak-
sātāju naudas. Tas tieši sasaucas 
ar ES nostāju ik gadu kopā ar 
dalībvalstu valdībām lemt par 
nodokļu maksātāju naudas tērē-
šanu. Galu galā Eiroparlaments 
darbojas arī kā Eiropas iedzīvo-
tāju viedokļa rupors. Latvijā   
vairs nevajadzētu atkārtoties lī  -
dzīgiem scēnārijiem kā Parex 
glāb šana – uz tautas rēķina. Es -
mu pārliecināts, ka šī sistēma 
pa  sargās nodokļu maksātājus. 
Nodrošinās arī depozitu garan-
tijas – jaunā kārtība paredz no   -
guldījumus līdz 100 tūkstošiem 
eiro izmaksāt septiņu dienu lai-
kā. Un nebūs jāaizņemas no 
Valsts kases – kā Krājbankas kra-
cha gadījumā.

Tieši ekonomikas laukā es arī 
redzu savu vietu Eiroparlamen tā. 
Latvijai ir labs, pat lielisks „lauk-
saimniecības lobijs”, kas iz    vei   do-
jies, apvienojoties lauk saim nie-
kiem un polītiķiem. Ir pie tieka-
mi daudz deputātu, kas darbojas 
ārlietu jomā. Ekonomi kā – tau-
tas un valsts labklājības pama -   
tā ir daudz darāmā. Un daudz 
iespēju un iesāktu darbu.                   

Briselē un Eiropas Parlamentā viesojās Jorans Šteinhauers no  
grupas “Aarzemnieki”, lai Beļģijas un Vācijas presē popularizētu 
Latvijas Eirovīzijas šī gada dziesmu “Cake to Bake”. EP deputāts 
Krišjānis Kariņš atbalstīja mūsu valsts pārstāvi, kopā dziedot un 
spēlējot Vācijas TV WDR raidījumam
Video http://www.youtube.com/user/KrisjanisKarins
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Jau vairākus gadus ne vien Lat -
vijas lielveikalos, bet arī citviet pa   -
saulē iespējams nopirkt dažādas 
zupas, pamatēdienus un konser-
vus ar zīmolu Milda. Uzņēmums 
piedāvā arī marinētas bietes, da  -
žādas tomātu mērces un arī ma -
jo  nēzi ar zīmolu Gardigan. Uzņē -
mums pirmais Latvijā jau kopš 
vairākiem gadiem majonēzi iepil-
da tā dēvētajās stāvpakās.  Patērē-
tā jiem – visai ērti. Pēc saviem no   -
vē   rojumiem varu teikt, ka Mil das 
produkcija reizēm no veikalu plauk -
tiem ļoti ātri pazūd. Tātad – pircēji 
laikam prot novērtēt kva litāti.

SIA Milda KM atrodas Valmie-
ras rajona Kocēnu pagastā. Kopš 
2013. gada jūlija tā direktors un 
valdes loceklis ir Edijs Vegners. 
Līdz tam viņš vairākus gadus bijis 
tirdzniecības un mārketinga di   -
rek  tors uzņēmumā Hanzas maiz -
nīca. Kas viņu saistījis pie Mildas? 

Edijs Vegners saka: „Šī uzņēmu-
ma filozofija. Vietējās izejvielas, 
vie  tējie produkti. Neizmantojam 
E vielas, konservantus. Un visam, 
ko uzņēmumā gatavo, ir mājas 
garša.” 

Māju sajūta ar Latvijas garšu
Stikla burciņās iepildīts ēdiens 

ar īstu mājas garšu. Piemēram, 
dārzeņu ragū, ko ne reizi vien 
esmu pirkusi, var droši konkurēt 
ar labas saimnieces dārzeņu sau -
tējumu. Turklāt ātri un ērti! Bet 
galvenais – kā mājās gatavots. Mil-
da saviem pircējiem piedāvā uk  -
raiņu boršču, gulašzupu, auksto 
zupu... Vasarās liels pieprasījums 
esot pēc aukstās zupas, savukārt 
rudenī un ziemā pircēji labprāt 
pērk pelēkos zirņus ar cūkas gaļu 
vai ar taukiem. Vai pēc piepra  sī -
juma var spriest par to, kādas, 
pie  mēram, zupas vairāk iecienītas 
Latvijā un kādas citviet pasaulē? 
Jo, kā teic Edijs Vegners, gan zupu, 
gan citu ēdienu pieprasījums ir 
saistīts ar garšas īpatnībām. 

„Anglijā, piemēram, mūsu pro -
dukciju novērtējuši tautieši, kas 
savulaik aizbraukuši no Latvijas. 
Viņu garšas kārpiņas ir līdzīgas 
mūsējām. Krievijā savukārt pār-
sva  rā dzīvo krievu tautības cilvēki. 
Mūsu pagātne ilgus gadus bijusi 
cieši saistīta ar Krieviju, un arī  mēs 
esam pieraduši pie borščiem, har -
čo un soļankām. Gan mūsu valstī, 

gan Krievijā šos ēdienus pērk lab -
prāt. Skandinavijas valstīs turpre -
tim garšas izjūta nedaudz atšķiŗas.”

Diemžēl pircējiem vairs nav ie   -
spējams iegādāties Mildas mari -
nētos gurķus, ko daudzi atceras   
kā ļoti garšīgus. Toties veikalos 
plaukti pilni ar marinēto gurķu 
burciņām, uz kuŗām uzraksts lie-
cina, ka pēc Latvijas uzņēmumu 
pasūtinājuma tie gatavoti Turcijā, 
Indijā, Polijā....

Edijs Vegners stāsta, ka uzņē -
mums gurķus vairs nemarinē, jo 
to raža ir atkarīga no laika apstāk-
ļiem. Gurķiem tīk siltums. Un ne 
vienmēr siltuma ir tik, cik gurķi 
vēlētos. Latvijā gan joprojām ir 
uzņēmumi, kas gurķus marinē. 
Un šīs burciņas var pazīt pēc ce  -
nas... Toties Milda var lepoties ar 
brīnišķīgām pupiņām stikla bur -
c iņās, bez konservantiem, vienīgi 
sālsūdenī. Jāteic, ka šīs pupiņas 
lielveikalā arī ne vienmēr izdodas 
nopirkt. Laikam jau ātri izpērk. 
Mildas pupiņas nav salīdzināmas 
ar citām kaut vai tāpēc, ka stikla 
burciņās redzams, kādas tās iz  -
skatās.  

Mildas produktu klāstā ir ne 
vien dažādas tomātu mērces, bet 
arī ievārījumi. Visādi, garšīgi. 
„Gatavojam kā mājās,” teic Edijs 
Vegners. „Tikai ogas un cukurs. 
Bez konservantiem. Un garšo – kā 
mājās vārīts.”

Mildas ražošanas technologiem 
ir ilgu gadu pieredze. Un, pro-
tams, radoša izdoma. Par to jau 
sen ir pārliecinājušies pircēji. Ar -
vien top kas jauns un interesants. 
Bet ne visu gribas iepriekš iz   -
paust. Lai vienmēr paliek vieta 
pārsteigumam. Taču, tuvojoties 

ARMĪDA PRIEDĪTE

grilēšanas sezonai, būs atkal kā -
das jaunas mērces. Piemēram, 
bār  bek jū. Mildas produkcija no  -
pēr kama vairākās valstīs – Liel -
brita nijā, Vācijā, Krievijā, Lietuvā, 
Ig    au  nijā, Japānā... Vai ir iecerēts 
ek   sports arī uz Ameriku? Edijs 
Veg  ners atbild, ka sarunas esot      
ie   vir zītas. Atliek gaidīt, kāds būs   
re   zultāts.

Par Mildas gatavoto produkciju 
var runāt daudz. Taču labāk to 
nobaudīt. Lai ir māju sajūta ar 
Latvijas garšu. Un bez konservan-
tiem.

Rakstnieks, žurnālists, tulko-
tājs, laikrakstu Brīvā Latvija  un 
Laiks polītiskais komentē tājs 
Franks Gordons pagājušā gad-
simta 70. gadu beigās sarakstīja 
īpatnēju literāru darbu, kuŗā 
spoži izgaismojis dzīvi un ap  -
stākļus laikā, kad Latvija uz pus-
 gadsimtu bija zaudējusi  ne   at  -
karību. Tas ir romāns „Mij  krēs-
 lis mikrorajonā”, kas ceļu pie 
lasītājiem pirmoreiz sāka jau 
1980. gadā, kad tika publicēts 
Amerikas latviešu laikrakstā 
Laiks. Savukārt latvieši – pa  -
domju Latvijas pilsoņi, kuŗu 
dzī  ves apstākļus autors savā 
darbā tik krāšņi attēlojis, par 
romāna eksistenci pat neno jau-
ta, nemaz nerunājot par ie   spē -
j u to izlasīt. Var jau būt, ka bija 
arī izņēmumi, taču ir vairāk 
nekā skaidrs, ka padomju iz   -
devniecības šādu sacerējumu 
nekad nebūtu publicējušas. 

Ir piebilstams, ka atšķirībā      
no pirmpublikācijas brīža, kas 
ir pat vairāk nekā pirms 30 ga -
diem, mūsdienu lasītājs (tāpat 
kā šo rindu autore) brīžam būs 
patiesi pārsteigts. Kā tad tā? Vai 
tiešām tā kādreiz ir bijis? Nē, 
nevar būt... Bet varbūt tomēr?

DIVI PRETSTATI 
Darba sākumu autors veidojis 

īpatnēji: divreiz tiek „izspēlēts” 
viens un tas pats epizods, taču 
atšķirīgos apstākļos un ar citiem 
cilvēkiem. Bijušā aizsarga, pa   -
dom  ju varas upuŗa Andŗa Grīn -
berga liktenis izraisa patiesu līdz-
 jutību, bet tas nekādi nav attie  ci -
nāms uz Hariju Riekstiņu – paš -
labuma meklētāju, nodevēju per-
 soniskajā dzīvē, ziņotāju, respek -
tīvi, izdzīvotāju jebkuŗos apstāk -
ļos. Romāna nobeigumā gan at  -
klājas, ka kaut kas tomēr nav ticis 
ņemts vērā, varbūt brīnumainā 
kārtā ierunājusies sirdsapziņa,      
ja jau glābiņu šis it kā veiksmi-

Izlauzties no reālitātes mijkrēšļa
Gordons, F. Mijkrēslis mikrorajonā, Laika Grāmata, 2014,  128 lpp. LĀSMA ĢIBIETE

nieks spēj rast vienīgi pie „zaļā 
pūķa”, kas visbeidzot Hariju pie -
vārē pavisam. Gribētos gan ticēt, 
ka ne tolaik, ne arī tagad neat-
rastos daudz ļaužu, kuŗi vienā 
mierā spēj nodarīt miesas bojā  -
jumus jeb sadurt otru cilvēku 
(ru  na nav par pašaizsardzību,   
bet gan par nodarījumu slēpša-
nu) un ar viltu ir gatavi iegūt otra 
uzticību, lai pēcāk visas sarunas 
atstāstītu „attiecīgajiem organiem”. 
Taču, kā smejies, ticība ir baznī-
cas lieta...

Katras romāna nodaļas sāku-
mā autors izvēlējies ko līdzīgu 
devīzei jeb moto. Nodaļas ieva -
da divu dzejnieku – Vizmas Bel - 
še -vi  cas un Eižena Vēvera – dze-
jas rin    das, kas precīzi sasaucas ar 
tālāk atspoguļotajiem notiku - 
m iem. Turklāt V. Belševicas daiļ-
ra dei vienā no romāna beidza-
ma jām nodaļām F. Gordons pat 
pie vērsies pamatīgāk.

DIVAS RĪGAS
Romāna darbī -

bas norises vieta ir 
padomju Latvijas 
galvaspilsēta: gan 
tās centrs, gan arī 
viens no mikrora-
jo   niem – Ķenga -
rags. No vienas 
pus   es, darbā attē -
lotā Rīga mums šo -
  dien šķiet tik tāla 
un sveša: ielas pil-
nas sveštautiešu, 
kur tikai „viens otrs 
republikas pamat -
tautības pamat šķi -
ras pārstāvis” (49.
lpp.), pilnīgi visur, 
pat mājas virtuvē, 
skan krievu valo  -
da, un ielu nosau-
kumu plāksnītēs 
rakstīti no mūs die-
nu viedokļa vecie 
jeb padomju laiku 
ielu nosaukumi. 

Savukārt, no otras puses, – tā 
tomēr ir mūsu pašu mīļā gal -
vaspilsēta, kur labi zināma ir 
katra centra iela, katrs stūris. 
Varētu šķist, ka ne Latvijas  brīv -
valsts pirmajā laikā, ne padom - 
ju okupācijas gados un pat ne 
mūsdienās mainījies nav gan - 
d rīz nekas. Uzslavas vērta ir aina, 
kuŗā F.Gordons attēlojis Matīsa 
ielu ar tās „vīna lējēju”. To lasot, 
rodas gandrīz vai klātesamības 
iespaids. Līdzīgas noskaņas lasī-
tā  ju varētu pārņemt, lasot par 
Anša Plostnieka sastapšanos ar 
Zvirbuļu Krišu, kuŗš pretēji tam, 
ka ir „uzticama padomju patrio -
ta tēvs” (43.lpp.), ar sirdi un dvē -
seli vēl aizvien dzīvo pirmskaŗa 
Rīgā. Tas tiek atklāts kaut vai ar 
faktu, ka minētais varonis gal-
vaspilsētas centra ielas joprojām 
dēvē to iepriekšējos nosauku -
mos: Marijas iela, Baznīcas iela 
utt. Jaušams, ka Rīga ir mīļa arī 

pašam autoram, – F. Gordons 
darba ievadā skaidri un gaiši 
pauž, ka ir rīdzinieks.

Atgriežoties pie Anša un Kriša 
zīmīgās sastapšanās publiskajā 
pirtī Krāsotāju ielā, pieļaujams, 
ka autors šo vietu nav izvēlējies 
tāpat vien. Kā jau pirtī ir pieņemts, 
notiek pēršanās, un tās laikā cil-
vēki ir atkailinājušies fiziski, taču 
tālāk abu  literārā darba varoņu 
starpā notiek  iepriekš neplānota 
emocionāla atklāšanās. Viena no 
to laiku izdzīvošanas pamatpa -
tiesībām – „[..] muti ciet un ausis 
vaļā... un nesalsi tu bargā salā” 
(17.lpp.) – vismaz starp cilvēkiem, 
kuŗi viens otram vēl spēj uzti -
cēties, netiek ņemta vērā. Kāpēc 
tā? Pretējā gadījumā nāktos me -
lot vai vismaz laipot, runāt pus-
patiesībās.

DIVAS REĀLITĀTES 
Turpinot par dzīvošanu citā 

reālitātē jeb parallēlajā pasaulē, 
jāatzīst, ka uzmanības vērta ir    
arī Anša dzīvesbiedre Malvīne, 
kuŗas vienīgais cerības stariņš, lai 
kaut kā būtu izturams „ikdienas 
dzīves bezcerīgais pelēcīgums” 
(50.lpp.), ir viņas Kanadā dzīvo-
jošais dēls Viesturs. Māte savu ga   -
diem neredzēto bērnu no visas 
sirds vēlas satikt, taču tas nekādi 
nav iespējams... No mijkrēšļa 
izkļūt pa spēkam ir tikai īpašiem 
cilvēkiem. Lūzuma punkts no -
tiek brīdī, kad māti sasniedz sēru 
vēsts, kas viņu, protams, salauž... 

Iemesls Malvīnes labprātīgai 
dzīvošanai citā reālitātē nav jau 
tikai ilgas pēc dēla; tas ir arī šoks 
par jaunajiem sadzīves apstāk-
ļiem, jauno kārtību. Kopā ar savu 
Ansi piedzīvojusi pirmskaŗa  brīv-
  valsts laiku, viņa nespēj pieņemt, 
ka pēc pavisam ikdienišķām sa  -
dzīves precēm nākas stāvēt mil - -
zu rindās, ka lielāko daļu Plost -
nieku pāŗa dzīvokļa tagad aiz -
ņem (te pat neiederas vārds „ap  -

dzīvo”) no Iekškrievijas atbrau-
kusī Solovjovu ģimene, kuŗas 
izpratne par daudzām lietām, to  -
starp par higiēnu, ir krasi atšķi -
rīga. Mitināšanos komūnālajos 
dzīvokļos F. Gordons pratis attē-
lot nudien krāšņi. 

Pēc savas izpratnes un iespē-
jām izlauzties no reālitātes vēlas 
arī Andŗa Grīnberga meita Lau-
ma, kas mēģina iestāties vienī -
gajā partijā. Rīcības iemesls, šķiet, 
ir ne tik daudz ideoloģiska pār -
liecība, cik izmisīga vēlme bei-
dzot dzīvot kaut par kripatu la  -
bākos apstākļos, tikt ārā no mij -
krēšļa. Var pat pieļaut, ka Lau ma 
īsti neapzinās savas izvēles se    kas; 
viņu galvenokārt vada kāre pēc 
nelielas pārticības un priekšro  cī        -
bām. Ar šo epizodu autors at   klāj 
vēl vienu patiesību, proti, bēr   -  
n  iem dārgi jāmaksā par tēvu ra -
dinieku (kuŗi bijuši lojāli pirms  - 
ka ŗa Latvijai) „grēkiem”. 

Recenzijas nobeigumā ne  daudz 
vārdos jāpiemin autora valoda, 
kas mūsdienu lasītājam var šķist 
īpatnēja, vietumis nesaprotama 
(šī iemesla pēc grāmatas beigās 
ietverta skaidrojošā vārdnīciņa). 
Tekstā izmantoti daudzi krievu 
vārdi, kas rakstīti latīņu burtiem. 
F.Gordons darba ievadā atzīst: 
„Mana sacerējuma varoņu valo-
da ir p a d o m j u latviešu valo -      
da – to gan lūdzu ņemt vērā.” 
(7.lpp.)

Grāmatā ievietotas arī vairā -
kas fotografijas – lieliskas daiļdar-
 bā atspoguļotā laika illustrācijas. 
Dažas no tām aplūkojot, patiesi 
nevar saprast: smieties vai rau dāt.

No redakcijas. Fotografiju au  -
tors Gvido Kajons par saviem tā 
laika darbiem, kas sakopoti arī 
apjomīgā fotoalbumā, izvirzīts 
Dienas gada kultūras balvai. Ja 
vēlaties grāmatu iegādāties, sa  -
zinieties ar redakciju! Mēs jums 
to nosūtīsim.

 

//Foto: Gvido Kajons
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Latvieši Eslingenā (turpinājums)
Satikšanās un atkalredzēšanās

Stāstu turpina Alberts Legzdiņš
„Nākamā pietura - kādreizējā 

Pils skola (Burgschule). Tur pie-
cas klases mācījās latviešu ģim-
na  zisti, starp tiem arī es - ar svār-
 stīgām sekmēm. Tagad tur darbo-
 jas vācu pamatskola, un pašreiz  
ir starpbrīdis. Bērni, ieraudzījuši 
filmēšanas kameras, mūs ielenc 
un jautā, vai viņus redzēs vakara 
ziņās. Kad pastāstu, ka esmu no 
Čikāgas, mazās švābietes sajūs -
mā mirdzošām acīm taujā, vai 
mēs pazīstot dziedātāju Maili 
Sairus (Mylie Cyrus)? Atbildu, ka 
personiski ne, bet sekoju viņas 
mākslinieces karjērai ar aiztu rē - -
tu elpu. Nevar taču tīņiem sagraut 
illūzijas. Vakarā - kultūras sarīko-
 jums Dienvidu baznīcā, par ko 
jau rakstīja Ligita.

Programmas sākumā runā ar   -
chibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 
Pēc Pēteŗa Vaska un Dzintras Ge -
 kas - mana kārta. Archibīskapa 
lūg  šana acīmredzot sākusi ieda  r -
boties, jo man aiz muguras nostā-
jušies trīs braši jauni cilvēki, mū  -
ziķi no Latvijas, - viņi atbraukuši 
uz Vāciju turpināt mūzikas izglī-
tību un vaļas brīžos uzstājas gan 
kamerorķestŗos, gan mūziklos 
un ansambļos no klasikas līdz 
rokam. Tūlīt viņi spēlēs pava dī -
jumu manam priekšnesumam. 
To visu nevainojami noorgani-
zējis enerģiskais impresario Val-
dis Bizuns.

Jūtos mazliet satraukts, jo aiz 
manis nestāv ierastie Piecīšu pa   -
vadītāji... Valdis pats nupat pa -
bei  dzis džeza trompētistu klasi 
Štutgartē. Agrāk spēlējis Liepājas 
simfoniskajā un Latvijas Nacio-
nālajā orķestrī un Štutgartē strā-
dā mūzikālajos teātŗos. Jānis Liel-
 bārdis - altists. Spēlējis Kremerata 
Baltica un Štutgartes simfonis-
kajā orķestrī. Richards Mališevs, 
bundzinieks. Tagad spēlē gan 
klasiskajā, gan rokmūzikas žan -
rā. Visi trīs „bīstama” vecuma,  
ta    lantīgi, izskatīgi un neprecē-
jušies. Ka tikai arī viņi nekrīt kā -
du švābu mūzikmīļu karstajās 
rokās?! Jaunie mūziķi mani no -
mierina “Albert, mēs jau melo-
dijas zinām no bērnu dienām, 
pucē tik vaļā!” Uz nošu stenda 
man atvērts topošās Piecīšu mul-

tidziesmu grāmatas makets, lasu 
un dziedu kā baznīcā. Klausīta-
jiem jau ir izdalītas dziesmu 
lapiņas ar līdzdziedamām dzies-
m ām, veciem hitiem - „Trīs vece-
 nītes,” „Man garšo alus,” „Šūpuļ -
dziesma,” „Made in Latvija,” „Vec-
  piebalga.” Nobeigumā eslinge nie-
šiem veltīts Hei, laili pantiņš -

Jauki te bij’ ciemoties,
Ar veciem draugiem satikties,
Pirms es tagad projām braucu,
Aufwiedersehn jums visiem saucu!
Pēc jautras izskaņas pavadām 

laiku sarunās pie vīna glāzes un 
kūciņām. Vietējiem nav jābai dās 
no liekas glāzes, jo lielākā da     ļa 
brauc ar izciliem publiskiem sa  -
tiksmes līdzekļiem. Ir patīkami 
satikt dažus vācu un latviešu 
draugus, kuŗus esmu pazinis jau 
kopš nometņu laikiem un kuŗi 
bija izvēlējušies palikt Vācijā. Ru -
 nīgs ir arī archibīskaps Elmārs 
Ernsts Rozītis. Viņš nākamgad 
vairs nekandidēšot, un, pēc viņa 
domām, jaunais archibīskaps vai 
bīskape varētu nākt no Ameri-
kas. Par iespējamiem kandidā-
tiem archibīskaps klusēja.”

Savas pārdomas par aizvadīto 
laiku un nākotni E. E. Rozītis uz -
ticēja intervijā, ko, cienījamie la -
sītāji, varēsit izlasīt nākamajā 
mūsu avīzes numurā.

Stāsta Valdis Bizuns
„Alberts Legzdiņš. Par viņu 

pirms Štutgartes sarīkojuma ne -
zināju neko. Par Piecīšiem gan 
zi   nāju, bet atsevišķi par per  so -
nālijām - ne. Tad nu, gatavo -
damies sarīkojumam, skatījos 
youtube koncertus. Smējos. Al -
berts tiešām ir „salonu lauva”, 
mei teņu zelteņu mīlulis, dzimis 
skatuvei. Caur un cauri patiess, 
oriģināls, ar savu “es”. Viņš uz -
runā ar visu savu būtību, iedve-
smo. Albertam piemīt dievišķā 
dzirksts, un viņš māk „apieties” 
ar publiku. Gan stipri atdod sevi, 
un tas prasa enerģiju, koncent-
rēšanos, bet publika pēc tam to 
visu atdod atpakaļ - ar aplau-
siem, emocijām. Alberts un pā  -
rējie Piecīši uzlādē un iedvesmo 
pat caur datora ekrānu. Charis-
ma! Tas nemaz nav tik viegli, bet 
viņš to izbauda un nevar bez tā. 

Man ar Albertu uzreiz sapasēja 
tā kā kulaks uz acs. Jāsaka arī - 
drosmīgs cilvēks. Atminos, 1989. 
gada Mežaparka koncertā viņš 
pateica šādus vārdus: “Mēs jau 

Eslingenas pamatskola Pliensauschule šopavasar

Mazie latvieši lūdz Dieviņu...

būtu braukuši agrāk, bet jums     
te bija nepareizi karogi.” Šo situā-
ciju izrunājām zem četrām acīm. 
Nospriedām, ka tolaik varēja būt 
visādi... Un to es šodien cilvēkos 
ļoti cienu - spēju saukt lietas īs  -
tajos vārdos. Īpaši aktuāli tas ir 
šodien, Ukrainas - Krimas situā-
cijas sakarā. 

Gribu cerēt, ka man vēl kādreiz 
izdosies stāvēt uz vienas skatu -
ves ar Albertu Legzdiņu!”

Bet nu uz mirkli piestāsim pie 
Pliensauschule skolas, kas izlo-
loja un palaida plašajā pasaulē 
mazos latviešus, kam latvisku -
ma apziņa un nepieciešamība 
sa   vukārt lolot un kopt savas tau-
tas kultūru un kopību uz visiem 
laikiem kļuva gluži organiska 
dzīves sastāvdaļa. Eslingenas ie -
mītnieku vidū bija daudz izcilu 
Latvijas mākslas pārstāvju – glez-
notāji, aktieŗi, komponisti, balet-
dejotāji. Un viņi netaupīja laiku 
un nesmādēja nevienu darbu – 
izcili mākslinieki gleznoja deko-
rācijas uz miltu maisiem paš -

Eslingenas bērni, pamatskolas 2. klasi beidzot, 1946. gada maijā. 
Varbūt kāds no jums ir starp viņiem!
Pirmā rindā no kreisās: Margita Kamenska, Astrīda Zaķīte, Dzintra 
Klaupiks, Dace Čika, Inese Sviestiņa, Dagnija Blūmkalne, skolotāja 
Mangule, Ārija Krātiņa, Zigrīda Landsmane, Valtraute Jurisone, 
Zigrīda Venasko. Otrajā rindā no kreisās: Māris Lukss, Jānis Zobens, 
Andris Mačs, Rolfs Laiviņš, Gunārs Kalniņš, Oļģerts Veikins, Dainis 
Karlsons, Jānis Strīķis, Andris Zalmanis. Priekšā sēž no kreisās: 
Arnis Valulis, Valdis Vītols, Valts Kalva, Oskars Ritums

Eslingenas mazās balerīnas   
Dace Čika (Rudzīte) (pa labi) 
un Mar gita Kaminska. Arī Mar-
 gita nonāca ASV un savulaik 
dejoja Radio City Musichall 
kor debaletā

dar bības teātŗa izrādēm, slave -
nas balerīnas mācīja griezt pi -
ruetes mazajām latvietēm. Eslin -
genas Technoloģijas arodskolā 
inženieŗi mācījās siet sieru, ban-
kas ierēdņi – galdnieka amatu... 
Tas viss nāk no Alberta atmiņu 
pūra. Jā, un vēl arī viņa dziesmi-
ņa no Čikāgas Piecīšu repertuāra, 
ko ļoti gribas jums atgādināt. 
Īpaši tiem brīžiem, kad pašu 
bērni vai mazbērni šķiet slinki 
uz mācīšanos.

Mammiņ, papiņ, vai jūs ziniet,
Un, ja ne, tad, lūdzu, miniet:
Kas mums skolā pasniegts tiek,
Ko mums, bērniem, skolotāji
Galvā iekalt liek:

Cik Latvijā bij govju,
Cik bieži viņas slauc?
Cik dārzniecībās dobju,
Kā visas puķes sauc?
Kurp eksportējam sviestu,
Kur pienu kannās lej?
Cik pilsētās bij suņu,
Cik bieži viņi rej?
Cik zivju bij ar asakām,
Kur nēģus žāvēt kaŗ?
Ir grūti ticēt pasakām,
bet ko tur darīt var?

Mēs zinām, kad var sienu pļaut,
kad laukos mēslus gāzt.
Bet nezinām, cik ilgi vēl 
To galvās spēsim bāzt?
Ka skolas saucas Gaismas pils,
Mums nesaprotams fakts!
Ja klasē mēs ko nodarām,
Tad tumšs kļūst katr(i)s kakts.

Mammiņ, papiņ, vai jūs ziniet,
Un, ja ne, tad palīgā!

(Turpinājums sekos)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS   

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 16) atrisinājums
Līmeniski. 1. Rīga. 3. Ra -

 pa. 6. Vīpsnāt. 9. Emisārs. 
10. Dievs. 11. Prāts. 13. 
Liesmas. 18. Elipse. 19. Ai   -

naži. 20. Rēdereja. 21. Traģisks. 
22. Pagāni. 23. Kapars. 25. Sa  -
stapt. 31. Dārdi. 32. Prast. 33. 
Aldaris. 34. Apcirpt. 35. Tēst. 36. 
Auce. 

Stateniski. 1. Rundāle. 2. Aba-
 va. 4. Akmeņi. 5. Apsējs. 6. Vā  -
rava. 7. Sfēra. 8. Taisīties. 12. Lie -
dags. 13. Lemesis. 14. Eksakts. 
15. Mantisa. 16. Sasarkt. 17. 
Laus  kas. 20. Rapsodija. 24. Ska-
tuve. 26. Anulēt. 27. Tonakt. 28. 
Penijs. 29. Ādaži. 30. Fraka.        

Līmeniski. 3. Kuģa apkalpes 
locekļi. 8. Latviešu grafiķis, gle z- 
  notājs (1911-1940). 10. Aktie -  
ŗu kopa. 12. Sastiprinājuma ele-
ments. 14. Dārgs kristalls. 15. 
Darbarīks zāles griešanai. 16. 
Jūras laupītājs. 19. Caurspīdīgs, 
skaidrs. 21. Valsts Vidusjūras 
piekrastē. 22. Debess dienvidu 
pus lodes zvaigznājs. 23. Vien-
kār šākais ūdeņraža un skābekļa 
savienojums. 29. Valsts galvas -

pilsēta Āzijas dienvidaustrumos. 
30. Apcerējumi. 31. Spānijas ag -
rākās naudas vienības. 32. Ap -
dzīvota vieta Tukuma novadā. 
34. Spiegs, diversants. 35. Ābolu 
vīns. 37. Valsts galvaspilsēta Rie-
tumafrikā. 38. Skandals. 39. Dus-
mīgs, nikns. 

Stateniski. 1. Liels dzeŗam-
trauks. 2. Liepu dzimtas augs. 4. 
Plīts. 5. Spožākā zvaigzne Liras 
zvaigznājā. 6. Mīksti polsterēta 

taburete 7. Cienījama 
precēta sieviete senajiem 
ro    miešiem. 9. Suņu šķirne. 
11. Īslaicīgs pārtraukums. 
13. Č. Čaplina filma. 17. Iz  -
klaidējoša satura skatuves 
darbs. 18. Pīļu dzimtas putns. 
20. Klusā okeana rūp nie-
ciskas nozīmes zivs. 21. 
Zviedru rakstnieks (1857-
1949). 24. Sens krievu mūzi-
 kas instruments. 25. Nelie-
las priežu audzes. 26. Irbes 
satekupe. 27. Sporta rīks. 
28. Noslēgta sabiedrības 
gru pa Indijā. 33. Lieli papa-
gaiļi. 34. Apakšzemes ejas. 
35. Dejai raksturīgs kāju 
kustību kopums. 36. Ska -
ņas avots dažiem mūzikas 
instrumentiem.   

18. aprīlī komponista, paida-
goga un diriģenta Pēteŗa BA  -
RISONA (1904 -1947) mūzejā 
Staburaga pagasta „Skudrās” 
bija daudz ciemiņu, jo apritēja   
110 gadi kopš viņa dzimšanas, 
bet mūzejam - pastāvēšanas      
40 gadi. Tika svētīta arī Lielā 
Piekt diena. Visus šos gadus cie-
miņus uzņem mūzeja saimnie-
ce  Jevdokija Bukša. 

Komponista, Latvijas Kon ser-
vātorijas (tagad Mūzikas aka dē  -
mija) profesora un diriģenta Pē  -
teŗa Barisona mūzejs Sta  bu raga 
pagasta „Skudrās” ir viņa dzim-
tās mājas - Valsts nozīmes vēs tu-
res piemineklis. Piemiņas vietu 
pirms 40 gadiem bija ie  spējams 
izveidot, iegūstot komponista 
dēla Gunāra Barisona (1946), 
tuvinieku un laikabiedru sagla-
bātās personiskās lietas, rokraks-
tus, iespieddarbus, dokumentus, 
mūzikas instrumentus, stāsta 
Jev dokija Bukša. Vasaras mē   ne-
š os Pēteris Barisons dziļā vien tu-
lībā strādājis augšstāva istabiņā. 
Ģimenē tā dēvēta par „pārdomu 
stūrīti”, kur viņš arī  pierakstījis 
savas ikdienas gaitas un radošo 
veikumu. Tas viss nodrukāts grā-
matā „Pa pagātnes tekām. Die-
nasgrāmata”(+CD, 2007). 

Pēteris Barisons, Latviešu Dzies-
mu svētku himnas „Dziesmai 
šodien liela diena” autors, dzimis 

Komponistam Pēterim Barisonam – 110, 
viņa  mūzejam – 40 gadi

zemnieku ģimenē 1904. gada     
18. aprīlī Sēlpils pagasta „Skud-
rās”. Tā ir vieta, kas vēsturiski 
pazīstama kā Vīgantes novads. 
1945. gadā tā tika nosaukta par 
Staburaga ciemu, bet 1990. ga -       
dā - par Staburaga pagastu. No  -
saukumu pagasts ieguvis par 
godu teiksmainajai Staburaga 
klintij Daugavas krastā.

 Barisonu ģimenē valdīja gai -
ša, draudzīga atmosfaira, kas 
lab vēlīgi ietekmēja mazo zēnu, 
rosināja tieksmi saskatīt skaisto 
cilvēkos, dabas ainavās. Skanī  ga-
jās vakara stundās nepaguris viņš 
klausījās savas māmuļas Edes 
dziedātās tautasdziesmu melo-
dijas. Zēna interesi par mūziku 
pamanīja viņa tēvocis Pēteris 
Skudra, kuŗa uzdāvinātā cītara 
izšķīra Pēteŗa Barisona turpmā-
ko dzīves ceļu. Sava pirmā sko-
lotāja Pēteŗa Skudras vadībā zēns 
veiksmīgi apguva ne tikai cīta -
ras, bet arī ģitaras un mežraga 
spēli. Skolotājs iemācīja arī atzi-
ņu par radošā darba nepiecie-
šamību, palīdzēja veidot attiek-
smi pret mākslu. 

Par bargu likteņa pārbaudīju-
mu kļuva Pirmais pasaules kaŗš. 
Bēgļu burzmā, putekļos un posta 
ainās norūdījās arī bērnu sirdis. 
Atgriezušies  dzimtajā Staburagā 
1918. gada maijā, Barisoni māju 
vietā atrada krāsmatas, kādreiz 
ziedošo dārzu vagoja tranšejas 
un granātu uzārdītas bedres. 
Skudru pilskalnā kaŗu atgādi -
nāja kritušo cīnītāju kapu ko  pi-
ņas... 

Jaunais dzīves cēliens šķita div-
kārt grūts. Vecākiem vairs ne -
bija jaunības gadu spara un deg -
s mes. Šajā grūtajā brīdī Pēteris 
kļu va par galveno strādnieku ģi  -
menē. Īsajos atpūtas brīžos viņš 
mēroja gaŗus kilometrus uz Sēl-
pils Raiņa klubu, kur rosīgi dar-
bojās Pēteris Skudra. Sastrādā -
tās, tulznainās rokas prata izjusti 
spēlēt klavieŗu pavadījumu, liegi 
skart vijoles stīgas un kaismīgi 
diriģēt vietējo kori. Klubā uzve-
da lugas, kuŗām Pēteris kom - 
po nēja mūziku. Ikvienas koŗa 
dzies mas dzīvotspēja arī vēlāka-
jos gados vispirms tika izvērtēta 
dzimtā novada koŗu sniegumā. 

Komponista, paidagoga un diriģenta Pēteŗa Barisona mūzejs 
Staburaga pagasta „Skudrās” //Foto no mūzeja archīva

VALIJA BERKINA

1923.gada rudenī novadnieki 
pa  vadīja savu komponistu un 
diriģentu Pēteri Barisonu uz 
Rīgu mācīties. 

1928. gadā spīdoši absolvējis  
E. Vīgnera Fonoloģijas institūtu, 
Pēteris Barisons  kļuva par paida- 
gogu (ar pārtraukumiem līdz 
1939). Vēlāk viņš studēja Latvijas 
Konservātorijā (LK), kur beidza 
Jāzepa Vītola kompozicijas klasi 
un Jāņa Mediņa diriģēšanas kla-
si. 1936. gadā viņš tika uzaici -
nāts  par LK mācībspēku, 1944. 
gadā iecelts par kompozicijas ka -
 tedras un diriģēšanas klases va -
dītāju (kopš 1945. gada profe-
sors). Līdztekus paidagoga dar-
bam Pēteris Barisons pilnveidoja 
pats sevi. Līdz ar simfoniskiem 
un vokāli simfoniskiem skaņ-
darbiem pie latviešu mūzikas 
zel ta fonda pieder arī viņa 37 
koŗa dziesmas, īpaši 1947. gadā 
komponētā „Dziesmai šodien 
liela diena” (Arvīda Skalbes vār-
di), kas kļuvusi par lielo Dzies-
mu svētku atklāšanas himnu. 
Koŗu iemīļotas ir dziesmas „Mū -
 zai” (Jānis Ziemeļnieks, 1934), 
„Latvijā” (Jānis Akuraters, 1938), 
sieviešu koŗa repertuāra pērle 
„Melodijas” (Jānis Sudrabkalns, 
1936). Populāras ir arī tautas-
dzies mu apdares „Aiz ezera balti 
bērzi”, „Es meitiņa kā rozīte” un 
citas. 

Emīla Dārziņa vārdus: māksli-
nieki ir cilvēki ar lielākām ilgām 
pēc skaistuma - var papildināt ar 
Pēteŗa Barisona teikto: kļūda ir 
tā, ka līdzšinējā audzināšanas 
darbā nesamērīgi tiek attīstīts 
intelekts un intuitīvās pasaules 
izveidošanai pievērsta maza uz -
manība. 

Tagad abu mūzikas dižgaru 
akmenī cirstie portreti, atgādinot 
mūzikas mantojuma nezūdošo 
spēku,  atrodas līdzās J. Cimzem, 
A. Jurjānam, J. Vītolam, E. Meln-
gailim un A. Kalniņam Dziesmu 
svētku 100 gadiem veltītajā pie-
miņas ansamblī Rīgā. 

18. aprīlī bija Lielā Piektdie na,  
20. aprīlī - Pirmās Lieldie nas. 
1927. gadā Pēteris Barisons sa -
rakstīja dziesmu jauktajam   ko -
rim „Lieldienu rītā” (Lieldienas 
rītā, Luda Bērziņa teksts). 

Pēteris Barisons 1934. gadā //Foto no mūzeja archīva
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(Turpināts 18. lpp.)

PĒRKU SKAISTU MEŽA 
ĪPAŠUMU LATVIJĀ.

Var ar vecām mājām.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr.: +00371 26794886

e-pasts: destiny77777@inbox.lv

Lūdzam atsaukties latviešu vecmeistaru darbu 
īpašniekus un to mantiniekus.

Mūs interesē gleznas, grafikas,
skulptūras un porcelāns.

Garantējam konfidenciālitāti un privātumu.

Galerija Birkenfelds,
Rūpniecības iela 3-2, Rīga

Tālr. +371 29141605, e-pasts: info@birkenfelds.lv

BŪVDARBI LATVIJĀ
Veiksim kvalitātīvu remontu jūsu īpašumā, no A līdz Z• 
Dzīvokļu rekonstrukcija/renovācija• 
Ēku fasādes darbi un siltināšana• 
Trepju telpu remonts• 

Jānis A. Meija
+ 371 2668 4068      jmeija@yahoo.com

Sveicināti, godātie ASV dzīvojošie latvieši!!!
KV INVEST BALTIC ir Latvijā reģistrēta kompānija, kas no -
darbojas ar meža īpašumu uzpirkšanu, uzturēšanu un 
izstrādāšanu. Ja esat domājuši vai domājat pārdot sev piederošu 
meža vai zemes īpašumu Latvijā, būsim pateicīgi, ja izmantosit 
iespēju sazināties ar mums. Sniegsim jums pilnu informāciju par 
mūsu piedāvājumu, servisu un cenām! 

Ar cieņu, 
KV INVEST BALTIC 

kvinvestbaltic@inbox.lv Tālr.: +371 29227498

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
 BALTIMORA (MD)
Volleyball House (5635 Fur-

nance Ave, Elkridge,MD), http://
www.vbhouse.com/ 

26. aprīlī 11:00 notiks Aus-
trumu piekrastes finālspēles 
volejbolā. Paredzēts piedalīties 
volejbolistiem un volejbolistēm 
no Vašingtonas DC, Latvijas, Ņu -
džersijas, Ņujorkas, Filadelfijas 
un citurienes. Spēlētāju un vie -
nību pieteikšanās un sīkākai in -
formācijai, lūdzu, sazināties ar 
Vašingtonas DC Daugavas Va  na-
gu sporta kopas ’’Sigulda’’ pār -
stāvi Viesturu Timrotu, tālr.: 
301-294-0046; vtimrots@com-
cast.net , vai ar Ņudžersijas spor-
ta kopas ’’Kursa’’ pārstāvi Jāni 
Ģigu, tālr.: 908-272-5480, 609-
588-6314; gbgiga@verizon.net 

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 
mēģinājums.

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

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

24. un 25. aprīlī Vidienes 
apgabala garīdznieku konferen ce. 
Draudzes locekļus aicina pie da-
līties dievkalpojumā ar dievgaldu 
ceturtdien, 24. aprīlī 17:00 un 
pēc tam kopīgās sadraudzības 
vakariņās. Piedalīšanās vakariņās 
$20, iepriekšēja pieteikšanās.

17. un 18. maijā Detroitas lat-
viešu golfa apvienības 25 gadu 
jubilejas atklātās golfa sacīkstes. 
Saviesīgs vakars sestdien pēc 
spēles. Informāciju sniedz Toms 
Braže, tālr.: 419-882-1965.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 North 7th Str).
Embassy Suites Philadelphia- 

Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19154), tālr.: 
215-365-4500, Info: http://alakon-
 gressphilly.com. No 2. līdz 4. mai-
 jam notiks ALA 63. kongress. 
Programmā: piektdien, 12:30 pus-
dienas un uzruna, Jānis Mažeiks, 
LR vēstnieks ANO. 19:00 svinī gais 
bankets, uzruna – Andris Vilks, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas di -
 rektors. Mūzikāls priekšnesums – 
Guna un Andrew Pantele. 22:00 
dokumentāla filma. Sestdien, 12:30 
pusdienas un uzruna – Rolands 
Lappuķe, Speciālu uzdevumu 
vēstnieks sadarbībai ar diasporu. 
19:00 ALA 63. kongresa balle-va -
kariņas, iepa zīstināšana ar jauno 
valdi, deju mūzika. Viesi, lūdzu, 
piesakieties ASAP! Alla re welcome, 
please email: lgansert@gmail.com 
to register. Lūdzam atsevišķo 
biedru delegātu kandidātus sūtīt 
pieteikumus uz ALAs biroju (400 
Hurley Ave, Rockville MD 20850) 
vai elektroniski: alainfo@alausa.org

6. maijā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā un tās pierobežā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
vienmēr laipni gaidīti!

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!

ŅUJORKA (NY)
Salas baznīcā (4 Riga Ln, 

Melville, NY)
27. aprīlī pēc dievkalpojuma 

notiks Pavasaŗa sarīkojums. Iz -
rādīs 2013. gada Dziesmu svētku 
filmas „Noslēguma koncerts Līgo” 
izvilkumu, sekos siltas pusdie-
nas, kafija un izloze. Laipni ielūdz 
Salas novada Dāmu komiteja!

DV namā (115 W 183rd Str, 
Bronx, NY)

10. maijā 15:00 Kurzemes cie -
toksnis – nama 40g. jubileja. Pro -
grammā: Sveicieni – Goda konsuls 
Daris Dēliņš. Runa – ANO vēst-
nieks Jānis Mažeiks. Mūzika – Ilona 
Kudina Trio. Uz   kodas, atspirdzi-
nājumi, deserta galds. Brauciet ar 
visu ģimeni uz latviešu saliņu Ņu -
jorkā. Pēc 18g. vecuma ziedojums, 
sākot ar $25 no pers.. Jūs ielūdz cie-
 moties Goda priekšsēd. Mažeika 
kundze kopā ar Ņujorkas DV 
Apvienību!

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 1. līdz 4. maijam lietoto 
mantu tirgus. Ceturtdien un 
piektdien 9:30-19:00. Sestdien 
9:30-17:00. Svētdien 12:00-16:00.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

Latvian American Shipping 
Line paziņojums.

26. aprīlī 13:00-14:30 pie bied-
 rības nama tiks pieņemti saiņi 
sūtīšanai uz Latviju. Ar jautāju-
miem griezties pie Anitas, tālr.: 
(973)-755-6565, ext. 5, (973)-
744-6565,vai tīmeklī lasl.com

1. maijā 14:00 literārā pulciņa 
tikšanās. Visi sirsnīgi aicināti!

6. maijā 10:00 biedrības valdes sēde.

9. maijā 18;00 Latvijas dzie dā-
tāja un komponista Laura Val-
tera solokoncerts viņa paša ģi   tā-
ras pavadījumā Populāras dzies-
mas pavasarīgās noskaņās no 
dzimtās Latvijas. Pēc koncerta 
varēs iebaudīt pa glāzei vīna, 
cepumus un kafiju. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $10.

Bibliotēkas paziņojums.
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī, 7. oktobrī 
11:00- 12:00.

VAŠINGTONA (DC)
Latvijas Vēstniecības izstāžu 

zāle (2304 Massachusetts Ave, 
NW,Washington,D.C.20008). 
Darba laiks: piektdienās 12:00-
19:00, sestdienās 12:00-17:00.

No 2. līdz 31. maijam ap  ska-
tāma mākslinieka Arta Nīmaņa 
izstāde A Latvian Voice in Glass. 
Dizainera filozofija ir stikls. Vei -
dojot plastiskas un robustas for-
mas produktus saviem zīmoliem 
an&angel un GlassMuse un strā-
dājot ar pūstu stiklu, mākslinieks 
ieguvis atzinību ne tikai Latvijā, 
bet arī ārvalstīs. Artis ir saņēmis 
vairākas žurnāla DEKO gada 
balvas, kā arī 2013. gadā prestižo 
RED DOT dizaina balvu kat-
gorijā „Produktu dizains” ar 
trauku kollekciju DECO.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un ifor-
māc.daļas vadītāja Una Veilande, 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums. 

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

27. aprīlī 13:00 TDK ’’Ritenītis’’ 
mēģinājums.

12. maijā 18:30 Latvijas kul-
tūrai un vēsturei veltīts vakars 

„Stiprinot atmiņu par nākotni”, 
kuŗš notiks Stenforda Univer si-
tātē, Cubberley Auditorium (485 
Lasuen Mall, Stanford). Pieteik-
šanās: www.eventbrite.com vai 
pa tālr.: 650-847-9115. Sarīkojums 
angļu valodā, bez maksas.

18. maijā ZK latviešu skolas 
gada noslēguma sarīkojums, 
Menlo Park. Informāc. pie skolas 
pārzines M. Lindes, tālr.: 408-
470-8530.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline 
MA 02445). 27. aprīlī 11:00 Bal tās 
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. Dr. māc. Ojārs Frei-
manis, tālr.:773-818-6965, dr. pr. 
Inese Stokes, 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). 
27. aprīlī 10:00 Baltās svētd. 
dievk.. 4.maijā 10:00 dievk.. Pēc 
dievk. Latviešu leģiona un kritušo 
karavīru atcere. 11. maijā 10:00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg., 
draudzības stunda.
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D I E V K A L P O J U M I Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais brālēns

OĻĢERTS 
DAUKA

Dzimis 1921. gada 5. janvārī Litenes pagastā,
miris 2014. gada 30. martā Mineapolē

Mūžībā aizgājis dzīves līdzgājējs un draugs

OĻĢERTS 
DAUKA

Dzimis 1921. gada 5. janvārī Litenē, Latvijā,
miris 2014. gada 30. martā Mineapolē, MN

Viņu sirsnīgā piemiņā paturēs
BRĀLĒNS VISVALDIS NAGOBADS AR ĢIMENI UN

MĀSĪCA AINA NAGOBADS-ĀBOLS AR VĪRU GUNTARU UN ĢIMENI

Par viņu sēro
MĀC. DAGS DEMANDTS UN EDIJA, RŪTA UN GUNĀRS BEĶERIS,

INA UN ELMĀRS PRIEDĪTIS, BRIGITA ROBIŅA, RUTA UN LAIMONIS SPROĢIS,
BENITA STELMACHERS, VAIRIS SVIĶIS, VIJA VIJUMS

Mūžībā ir aizgājis mūsu mīļais 

fil! JĀNIS 
INVEISS 

Dzimis 1939. gada 20. septembrī Rīgā,
miris 2014. gada 11. martā Viskonsinā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
18. maijā 10:00 dievk. ar dievg.. 
pēc dievk. Svētdienas skolas no -
darbība. 23. maijā 11:00 Bībeles 
stunda. 25. maijā 10:00 Ciešanu 
laika 3. svētd. dievk. ar dievg., 
draudzības stunda. 30. maijā 10:00 
dievk.. Dr. māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R. 
Ozoliņš un Margarete Thompsen. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 27. aprīlī 
11:00 Baltās svētd. dievk. ar 
dievg., prāv. Kārlis Žols. 4. maijā 
11:00 Lieldienu laika 3. svētd. 
dievk., māc. Aivars Ozoliņš. 

• 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, dr.sekretāre Zigrida 
Kručkovs, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 27.
aprīlī 11:00 dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu, jauniešu iesvēte. 4. maijā 
11:00 dievk.. 11. maijā 11:00 
Ģimenes dienas dievk. ar Sv.
vakarēdienu. Viesojās archib. El -
mārs Ernsts Rozītis. Valdes ieve-
šana amatā, sekos skolas gada 
noslēgums- pusdienas. 18. maijā 
11:00 dievk.. 25. maijā Memorial 
Day nogale-dievk. nenotiks. 1. 
jūnijā 11:00 angļu valodās dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. Māc. Ieva 
Dzelz galvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
 zoo, MI 49996). 27. aprīlī 10:00 
dievk., sekos kafija. Prāv. L. Zu -
ševica.

• 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. 
15. jūnijā 14:00 notiks 35. gads-
kārtējais Aizvesto baltiešu pie-
miņas dievk.. Pēc dievk., cerams, 
ka uzstāsies lietuviešu tēvs ar 
divām meitām, dziedot pieminot 
Tēva dienu. Atsevišķs dievk. lat-
viski šajā dienā nenotiks.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg 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). 10. maijā 12:00 dievk.. 
14. jūnijā 12:00 Aizvesto pie  mi-
ņas dievk., sekos sarīkojums. 
Diak. Indriķis Kaņeps, dr.
priekšn. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062.

• 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.mn  drau-
dze.org 27. aprīlī 10:00 Baltās 
svētd. dievk., sekos sadraudzība. 
4. maijā 10:00 Lieldienu laika 3.
svētd. dievk., sekos sadraudzība. 
11.maijā 10:00 Ģimenes dienas 
dievk. ar Sv. vakarēdienu, bērnu 
uzruna, sv. skola; sekos sadrau dzī-
ba. 15. maijā 11:00 Bībeles stunda. 
18. maijā 10:00 dievk., sekos sa -
draudzība. 25. maijā 10:00 dievk. 
ar Sv. vakarēdienu, sekos sa  drau-
dzība. 1. jūnijā 10:00 dievk., se -
kos sadraudzība. 8. jūnijā 10:00 
Vasarsvētku dievk. ar kristībām 
un Sv. vakarēdienu, sekos sa -
drau dzība. Ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu var satikties pēc 
dievk., kā arī trešdienās baznīcā 
no 10:00 – 14:00 un sestdienās 
latviešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
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)

 27. aprīlī 12:30 Īstbransvikā 
mūzikas un meditācijas dievk. 
Māc.I. Pušmucāne-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, Par-
sippany, NJ)

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

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

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

Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 
East Orange NJ)

 27. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. Sekos 
Pavasaŗa sarīkojums. 14:30 Morris-
tovnā dievk. ar dievg., māc.Sai -
vars. Sekos siltas pusdienas.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester NY). 11. maijā 14:00 
Ģimenes dienas dievk. un sarī-
kojums. Prāv. Oļģerts Sniedze un 
Linda Sniedze Taggart. 25. maijā 
12:00 Brāļu kapos Katskiļos 
dievk. un urnu izvade. Prāv. 
Oļģerts Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St.). 18. maijā 13:00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. R. 
Franklins, 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 

Lieldienu 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). 
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 Fur-
 man Str, Schenectady, NY 12308). 
18. maijā 14:00 Ģimenes dienas 
dievk., dz. grāmatas. Prāv. O. 
Sniedze.

• St.Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), Bībeles stundas notiek 
biedrības namā. 27. aprīlī 11:00 
Bībeles stunda. 4. maijā 14:00 
dievk.. 11. maijā 11:00 biedrības 
namā Ģimenes dienas svētbrīdis 
ar pašu nestām brokastīm. 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. notiek plkst. 11:00. 
27. aprīlī Sv. vakarēdiena dievk. 
Aprīļa jubilāru sveikšana. Pēc 
skolas LELBA jaunatnes nozares 
līdzekļu vākšanas akcija „Prie cī-
gas pēdas”. 4. maijā kārtējā sko-
las diena un dievk.. No 9.-11.
maijam latviešu skolas nometne 
Catoctin kalnos. 18. maijā lat -
viešu skolas izlaidums. Prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi man-
tic, CT). 11. maijā 12:30 Ģimenes 
dienas dievk.. Diak. Indriķis 
Kaņeps, dr. priekšn. Vija Bach-
muts, tālr.: 860-644-3268.

• Vilmingtonas latv. ev. lut. 
dr.: Good Shepherd baznīca (1530 
Foulk Road (Rt261), Vilmington). 
18. maijā 15:00 dievk..

• Ziemeļkalifornijas latv. lut.
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

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

Oaklande Ressurection Luth. 
Church (397 Euclid Ave, Oakland).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave)

3. maijā Burlingemā 14:00 dievk.. 
4. maijā Sanfrancisko 11:00 dievk.. 
San Jose-Los Gatos 15:00 dievk.. 
11. maijā Sanfrancisko 11:00 
Mātes dienai veltīts dievk., pēc 
tam Mātes dienas brokastis, zie-
dojums $15. 24. maijā 13:00 dievk. 
Sakramento, pie Ilzes Tauriņš-
Barron( 8522 Seoul Ct, Antelope, 
CA 95843), tālr.: 916-729-8522. 
Dievk. piedalīsies LELBĀL arhi-
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 
25. maijā Sanfrancisko 11:00 
iesvētību dievk., kuŗā piedalīsies 
LELBĀL arhibīskaps Elmārs 
Ernsts Rozītis. Info: www.zkl-
draudze.wordpress.com. Dr.sek -
retāre 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.

Es ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa 14:3)



LAIKS 192014. ga da 26. aprīlis – 9. maijs

Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais

OĻĢERTS
A. VIJUMS

Dzimis 1922. gada 30. septembrī, Rīgā, Latvijā,
miris 2014. gada 6. martā Mineapolē, MN

Mūžībā aizsaukta

INĀRA VALLIS,
dzim. OSĪTIS
Dzimusi 1931. gada 8. oktobrī,

mirusi 2014. gada 31. martā

Mīlestībā par viņu sēro
SIEVA VIJA

MEITA MĀRA AR VĪRU KEITH UN DĒLIEM MATHEW 
UN CHRISTOPHER

Viņu atceras un piemin
1950. gada ceļa biedrs uz jauno krastu

ARVĪDS

Es sapni par dzimteni
Pagalvī likšu.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)

Mūsu bijušais ASV Vienības seniors, filistrs

JĀNIS SVENTECKIS
1930 - 2014
Aizgājis Mūžībā

Mūsu mīļā mammiņa, omīte un vīra māte

ELVĪRA ZELMA KRASTS,
dzimusi BREIERS

Dzimusi 1915. gada 22. martā Iecavā,
aizgāja mūžībā 2014. gada 12. martā Coral Springs, Floridā

Piemiņā paturēs
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN

AKADĒMIĶU APVIENĪBA “DZINTARS”

Mīlestībā piemin
DĒLS JURIS AR SIEVU ELGA , DĒLS JĀNIS AR SIEVU LEA
MAZDĒLS MIKELS AR SIEVU ANN, MAZMEITA YVETTE,

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Dus Dieva Mierā labā sirds,
Ir svētīgs gājums nostaigāts.

Augšā aiz zvaigznēm 
Tu gaismā reiz kļūsi: 
Ko šeitan cerēji,
Sasniegts tur būs.

Pa Zvaigžņu ceļu aizgājusi
mūsu mīļā, sirsnīgā

VIJA
BRIGADERE

*1932. 25. februārī - †2014. 27. martā

2013. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri:

KONSTANTĪNS SVENTECKIS
RITA RUBULIS

HELMUTS MURMANIS
KAROLINA ZIZNOVSKIS

Viju mīļā piemiņā paturēs
KRUSTDĒLS, RADU SAIME UN DRAUGI

LATVIJĀ UN PASAULĒ

Piemiņā paturēs
INDIANAS LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Mana mīļa tēvu zeme
Pieņem manu augumiņu.

Uldis Grasis aprilī, 2014

NO KURIENES UZ KURIENI?
No kurienes uz kurieni?
Tu esi atnācis.
Vai stārķis vēl uz jumta kores stāv 
Un gaida jaundzimušo bērnu?
Ja esi atnācis,
Tad skaties uz pērtiķi,
Kas, uzkāpis kokā,
Lejā nākot atnes sev vismaz banānu līdz!
No kurienes uz kurieni
Tu ej un kādā kokā tu rāpies, un no kāda nāc lejā?
Kur vispār gribi nonākt?
Kastaņjolā bija zilas naktis tālajā vakarā,
Bet tev jūrmalā izklāti tepiķi smiltīs,
Kas atveŗ jaunas grīdas jauniem draugiem
Tava paisumu, mūsu bēgumu  kāpās
Un jaunas smiltis jaunatnestās smiltīs … 
Vai radīs tās jaunas ciltis mūsos?
Un vispār jau kāpēc, 
No kurienes uz kurieni Rainis aizbrauca?
Vai viņš tas Antiņš bija un arī tas Jāzeps,
Kas stikla kalnā nevarēja uzkāpt?
Kas pūta vējiņus, lai dzītu laiviņu,
Kas izved mani šurp vai turp?

Debesis mums visiem vienas –
Kā labās, tā ļaunās dienās!
Vai zini tu, no kurienes esi nācis un uz kurieni tu ej,
Vēl Bausku neesi atstājis
Un jau gribi dejot valsi Talsos?

Paliec tur, kur esi,
Un atnes tā svētību visam labam un savējiem,
Un tad rāp rāpdamies savā stikla kalnā,
Kaut ziemas salnā.

Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība
ar skumjām atvadās no

mākslinieces

GITAS TREIMANES
1921 - 2014
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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

Starptautiskās Skolu sporta fe -
derācijas rīkoto Pasaules skolu 
meistarsacīkstes volejbolā Portu-
galē bija vēlme salīdzināt ar Olim-
piskajām spēlēm. Organizācijas 
komiteja Porto piepilsētu pašval-
dībās strādāja gandrīz divus ga -
dus, lai uzņemtu 31 valsts 57 vie -
nību delegācijas ar vairāk nekā 
tūkstoš dalībniekiem. Finālspēļu 
kārtas nummuri bija 101. un 102. 
Kas zina, varbūt nākotnē, Olim-
pis kajām spēlēm nemitīgi papla-
šinoties, tās būs jārīko atsevišķi 
pa sporta veidiem kā Pasaules 
meistarsacīkstes.

Mārupes volejbolistes kopā ar Ķīnas vienību

Kad bumba nolikta malā, varam parādīt latviešu tautasdeju

Pirmā iepazīšanās ar saulaino 
Portugali Mārupes meitenēm un 
Jēkabpils puišiem, kuŗu skolu ko -
mandas pārstāvēja Latviju Es -
pinho pilsētiņā, bija ieslīdēšana 
Atlantijas okeana viļņos. Portu ga-
lieši, kas to vēroja, gan nodre bi-
nājās – trakie ziemeļnieki! Tālākā 
iepazīšanās sekoja sacensību at -
klāšanas ceremonijā, kur spilgti 
izpaudās dažādām tautām rak-
sturīgās īpatnības. Pārsteidza, ka 
tiklīdz nopietnās mūzikas priekš-
nesuma laikā varēja saklausīt 
kaut ko ritmisku, tā viena daļa 
jauniešu bija kājās un uzvedās kā 
popmūzikas koncertā. Bet vispār 
jauniešu uzvedību var tikai uz -
slavēt, arī pēc zaudētām cīņām. 
Tā ka organizātoru iecerētais 
sacensību moto – viena pasaule, 
viena komanda – tika īstenots.

Sacensību līmenis bija ļoti 
augsts, kaut arī  nepiedalījās volej-
bola lielvalstis – ASV, Japāna, 
Krievija u.c. Tas izskaidrojams ar 
ne visai godīgu Nolikuma inter-
pretāciju. Visā pasaulē ir izplatīta 
jauno talantu audzināšana inter-
nātskolās, dažviet tās dēvē par  
akadēmijām. Sacensību nolikums 
noteic, ka var piedalīties vispār-
izglītojošās skolas. Turcijas ko  man-
 dā, kas kļuva par čempionēm, visas 
volejbolistes bija augumā ap 185 

– 190. Taivanas brīnumbērniem, 
citādi viņus nevar nosaukt, iz -
smal cinātās technikas un aizsar-
dzības spēles dēļ finālcīņā pret 
Turcijas fizisko pārspēku tomēr 
neatradās argumenti. Taivanietes, 
kuŗas augumos bija centimetrus 
divdesmit mazākas par savām 
pretiniecēm, pārliecinoši pieveica 
„lielās Ķīnas” vienību. Savukārt 
Taivanas puiši finālcīņā ar 3:2 pār-
 spēja spēcīgo Polijas komandu. 
Pirmais trijnieks meitenēm: 1. 
Turcija, 2. Taivana,  3. Grieķija. 
Zēniem: 1. Taivana, 2. Polija,  3. 
Turcija.

Mārupes meiteņu komandā, 
izņemot vienu, visas bija jaunākas 
par atļauto vecumu. Protams, ka ar 
vienas skolas komandu neva rē-
jām cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu – 
ar Pekinas daudzmiljonu rajona 
izlasi vai Čechijas internātskolu. 
Spēlējot ar Austrijas vienību, trau-
mu guva komandas kapteine Eli-
zabete Dikmane. Bombeiros – tā 
saucās glābēju komanda, – iera-
šanās laukumā ar skābekļa balo-
niem un nestuvēm satrieca mei -
tenes un spēle pajuka... Tā no -
kļuvām grupā, kur visas bija 
„tīras” skolu komandas – Izraēla, 
Igaunija, Lichtenšteina, Armē ni ja, 
kuŗām arī nevienai nezaudējām, 
bet augstāk par 25. vietu kop vēr-
tējumā netikām.

Tīri labi turējās Jēkabpils vidus-
skolas puišu komanda. Ja nebūtu 

liktenīgā zaudējuma Ķīnai ar 
14:16 piektajā setā, zēni būtu 
tikuši krietni augstāk par 21. 
vietu. Viņi to bija pelnījuši, jo 
uzvarēja pazīstamu volejbola 
valstu – Serbijas un Brazīlijas 
komandu.

Jaunajiem volejbolistiem šīs 
grandiozās sacensības bija liels 
emocionāls pārbaudījums, kā arī  
stimuls tālākiem treniņiem, va -
lodu mācībām un atziņai, ka 
volejbols ir ļoti skaista spēle.

Girgensons par 
pasaules 

meistarsacīkstēm
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 

kluba Bufalo Sabres uzbrucējs 
Zemgus Girgensons dalījās ie -
spaidos par savu debijas sezonu 
pasaules spēcīgākajā hokeja līgā.

Mazās Olimpiskās
spēles jauniešiemANDRIS KĻAVIŅŠ

„Jebkuŗam jaunam spēlētājam 
pirmā NHL sezona ir smaga, it 
īpaši, ja komanda spēlē tik ne -
veiksmīgi kā mēs šogad. Tomēr 
tu no tā visa mācies un centies 
uzsūkt labāko. Nākamsezon ar 
padomu mēģināšu palīdzēt 
Sabres jauniešiem.”

20 gadus vecais latvietis šajā 
sezonā iemantojis apziņu, ka vi -
ņam ir pa spēkam cīnīties ar 
pasaules labākajiem hokejistiem. 
„Esmu ieguvis pārliecību par sa -
viem spēkiem. Sportistam tā ir 
viena no svarīgākajām lietām, bez 
tās vienkārši nevar. Teda Nolana 
pievienošanās vienībai noteikti man 
palīdzēja. Viņš man deva spēles 
laiku un iespējas sevi apliecināt. 
Kā jau teicu, ieguvu daudz pār-
liecības,” sacīja Girgen sons.

Girgensons arī nepacietību 
gaida šā gada pasaules meistar-
sacīkstes Minskā. „Tas būs fan-
tastiski. Man vienmēr paticis 
pārstāvēt Latviju un palīdzēt tai 
pasaules meistarsacīkstēs.”

Šīs sezonas 70 NHL spēlēs 
Girgensons hokejists izcēlās ar 
astoņiem precīziem metieniem, 
14 rezultātīvām piespēlēm un 
negātīvu lietderības koeficientu.

U-18 uz
augstāko līgu

Francijā risinājās pasaules U-18 
meistarsacīkšu spēles pirmajā līgā. 
Latvijas juniori pēc uzvarām pret 
Kazachstānas (5:2), Baltkrievijas 
(3:2), Francijas (5:1), un Italijas 
(5:2) vienību pirms pēdējās kār-
tas bija nodrošinājuši ceļazīmi uz 
augstāko līgu. Pēdējā spēlē zau-
dējums pret norvēģiem – 2:4 ne -
ap draudēja mūsu vienības pirmo 
vietu turnīrā. 

Pagājušajā gadā Latvijas U-18 
izlase zaudēja vietu pasaules 
meistarsacīkšu augstākās līgas 
turnīrā. Tagad ir atgriezusies 
augstākā grupā. Izlasi trenē Ēriks 

Miļuns. Viņš vienības sastāvā 
iekļāvis deviņus ārvalstīs spē lē-
jošus hokejistus. Lielākā pār stā-
vība izlasē ir Rīga un Sāga 97/
Ogre Juniors vienībai – pa četriem 
hokejistiem, bet komandā ir ho -
kejisti no ASV, Zviedrijas, Nor-
vēģijas un Šveices klubiem.

***
Latvijas hokeja izlase, turpinot 

gatavošanos pasaules mei  star sa-
cīkstēm Arēnā Rīga aizvadīja di -
vas pārbaudes ar spēles ar  Krie-
vijas vienību. Pirmajā sacensībā 
mūsu vienība ar 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) 
zaudēja Oļega Znaroka un Harija 
Vītoliņa vadītajai Krievijas ko -
mandai. Par rekordistu Latvijas 
izlases rindās šajā spēlē kļuva 
Rodrigo Laviņš, kuŗam tā bija 
jau 218. spēle valstsvienības rin -
dās. Lai gan visā spēles gaitā pār-
svars bija Krievijas izlasei, mūsu 
hokejisti izrādīja pretestību spē-
cīgajam pretiniekam un divas 
reizes bija vadībā. Latvijas vie-
nības labā vārtus guva Roberts 
Bukarts un Juris Upītis.

Rodrigo Laviņš

Roberts Lipsbergs

Otrā spēlē Latvijas izlase re -
vanšējās, uzvarot ar futbolam 
raksturīgu rezultātu 1:0 (0:0, 1:0, 
0:0). Vienīgos vārtus sacensības 
30. minūtē guva Juris Štāls, bet 
Latvijas izlases vārtos ar “sauso” 
spēli debitēja 19 gadus vecais 
Ivars Punnenovs. Pirmo reizi 
lau  kumā devās Roberts Lipsbergs 
un Jānis Ozoliņš.

Latvijas izlasi pašlaik trenē 
Toms Kūlens, Kārlis Zirnis un 
Juris Klodāns, bet galvenais tre -
neris Teds Nolans komandai pie-
vienosies vēlāk. „Latvijas hokeja 
izlase ir apmierināta ar panākumu 
pār Krieviju, tomēr turpināsies 
smags darbs un jauno spēlētāju 
vērtēšana pirms pasaules meistar-
sacīkstēm, „sacīja Toms Kūlens.

Turpinājumā, 25. un 26. aprīlī, 
Rīgā Latvijas izlasei gaidāmas vēl 
divas pārbaudes spēles pret Fran-
ciju. Pēdējās pārbaudes spēles 
tiks aizvadītas Slovakijas galvas-
pilsētā Bratislavā, kur Latvijas 
izlase piedalīsies trīs valstu tur-
nīrā. Bez mājiniekiem slovakiem 
turnīrā piedalīsies vēl Norvēģijas 
valstsvienība.

Izlases debitants 
Lipsbergs mēģinās 

tikt uz Minsku
Spēlēt Latvijas hokeja izlases 

valstsvienībā ir liels gods, uzskata 
izlases debitants Roberts Lips bergs.

„Debijā sajūtas bija labas, jo 
izdevās izcīnīt uzvaru, turklāt 

pieveikta Krievijas vienība. Spēlēt 
nacionālajā valstsvienībā ir liels 
gods. Jau tajā brīdī, kad Latvijas 
izlases ģenerālmenedžeris Māris 
Baldonieks man piezvanīja un 
uzaicināja, sapratu, ka laiks sākt 
gatavoties valstsvienības treni-
ņiem. Valdīja patīkams satrau-
kums. Domāju, šīs spēles pret 
Krieviju aizvadījām labi – visi 
puiši cīnījās. Cepuri nost,” pēc 
spēles sacīja Roberts Lipsbergs. 
Viņš  līdz šim bija spēlējis tikai 
valsts U-18 un U-20 izlasē.

Lipsbergs šo sezonu aizvadīja 
Ziemeļamerikā, otro gadu spē lē-
jot Rietumu hokeja līgas (WHL) 
meistarsacīkstēs. „Pie Eiropas ir 
nepieciešams kāds laiciņš, lai 
pierastu. Laukums šeit ir lielāks, 
bet pie tā var pierast. Ar trene-
riem par manu spēlēšanu pa -
saules meistarsacīkstēs vēl nav 
runāts, taču daru ko varu un 
mēģināšu tikt uz Minsku,” iz  tei-
cās jaunais hokejists.

Hokejistes
tiek uz augšu

Ventspilī risinājās Pasaules 
meistarsacīkšu spēles sievie-
tēm B līgas 1. grupā. Par vienīgi 
ceļazīmi uz A līgu sacentās sešas 
vienības, tostarp arī Latvijas 
izlase. Mūsu komandai, kad bija 
pārspējusi Ungārijas (4:0), Ķī -
nas (5:1) un Kazachstānas (3:0) 
vienību, radās labas iespējas gru  pā 
iegūt pirmo vietu, jo sīvākās sā  n -
censes – nīder lan dietes zaudēja 
ungārietēm – 1:2. Ceturtajā spēlē 
mūsu hokejistes pārspēja Zie  meļ-
  korejas vienību – 3:1 un vienu 
kārtu līdz turnīra beigām ga  ran-
tēja pirmo vietu grupā un at  grie-
šanos A līgā. Pēdējā spēlē mūsu vie -
nība uz  varēja nīdelandietes – 2:0.

Sacensību nobeigumā par 
turnīra labāko vārtsardzi tika 
atzīta Latvijas vienības spēlētāja 
Evija Tētiņa, bet Inese Geca-
Miljone – par labāko uz  brucēju 
(attēlā).

Geca-Miljone ar piecās spēlēs 
gūtiem sešiem vārtiem un sep-
tiņām rezultātīvām piespēlēm 
pārliecinoši kļuva par sacensību 
rezultatīvāko spēlētāju. Piecās 
kārtās Latvijas vienība tika pie 
maksimāli iespējamajiem 15 
punktiem. Tai ar deviņiem 
punk tiem sekoja Ķīna, pa as -
toņiem punktiem izcīnīja Nī -
der lande un Ungārija, pie trim 
punktiem tika Ziemeļkorejas 
hokejistes, bet uz zemāku līgu 
jāpāriet Kazachstānas hoke jis-
tēm, kas izcīnīja divus punktus.

Latvijas izlases galvenais tre-
neris ir Vladimirs Golovkovs. 
Viņš ir divkārtējs pasaules ju  -
nioru čempions un spēlētāja 
karjēras laikā vairākas sezonas 
aizvadījis Rīgas Dinamo ko -
man dā PSRS augstākajā līgā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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