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Godājamie tautieši!
DV ASV aicina tautiešus atbalstīt Daugavas Vanagu 2014. gada 

līdzekļu vākšanas akciju ASV par labu bijušajiem leģionāriem un 
mazturīgiem skolēniem Latvijā, kā arī jaunatnes latviskai 

izglītībai ASV. Jūsu ziedojumu lūdzam nosūtīt Daugavas Vanagu 
zemes valdes kasierim (Ivars Zušēvics, 7214 Elberton Ave., 

Greendale, WI 53129) līdz 2014. g. 31. maijam; čeki rakstāmi uz 
„ Latvian Asssociation DV ASV, Inc “ vārda.

ANDRIS KURSIETIS
Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis

Ārlietu ministrs tiekas ar
Čikāgas Starptautisko lietu padomi

Tikšanās laikā
15. maijā Latvijas ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs 
tikās ar Čikāgas Starp tau-
tisko lietu padomes (Chicago 
Council on Global Affairs) 
prezidentu Ivo Dālderu un 
divdesmit šīs ietekmīgās pa -
domes locekļiem.

Sarunā ar Čikāgas Starp-
tautisko lietu padomi mi -
nistrs uzsvēra, ka ASV vien-
mēr ir bijis uzticams Latvijas 
sabiedrotais, uz kuŗu var 
paļauties. Latvija augstu 
vērtē ASV vadošo lomu 
NATO Gaisa telpas patru-
lēšanas operācijas stiprinā-
šanā Baltijas valstīs. Latvija 
atzinīgi novērtē rēgulārās 
militārās mācības un augsta 

ders ir bijušais ASV vēstnieks 
NATO. Čikāgas Starptau tis-
ko lietu padome ir neatkarīga 
un bezpartejiska organizā-
cija, kas tika izveidota 1922. 
gadā, lai rosinātu diskusijas 
par ārpolītiku, pasaules no -
tikumu attīstību un aktuā la-
jiem jautājumiem. Čikāgas 
Starptautisko lietu padome 
uzturas Latvijā Baltijas valstu 
apmeklējuma pro gram mā. 
Katrā no Baltijas valstīm ir 
noteikts vizītes tematiskais 
fokuss un pārrunājamo jau-
tājumu akcents – Igaunijā tā 
ir kiberdrošība, Latvijā – 
transports un loģistikas sek-
tors, bet Lietuvā – ener-
ģētika.

līmeņa amatpersonu vizītes 
reģionā. Rinkēvičs norādīja, 
ka Latviju uztrauc Krievijas 
rīcība, kas ir nopietni iedra-
gājusi gadiem būvēto uzti-
cību Eiropā.

Čikāgas Starptautisko lietu 
padomes delegācija vēlējās 
uzzināt par Latvijas plāniem 
pakāpeniski palielināt aiz -
sar dzības budžetu, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu 2% 
no IKP.

Vizītes ietvaros Čikāgas 
Starptautisko lietu padome 
Ārlietu ministrijā tikās arī 
ar Latvijas eksprezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu.

Čikāgas Starptautisko lietu 
padomes prezidents Ivo Dāl-

Šī gada maijā kinorežisore 
Dzintra Geka kopā ar savu fil-
mēšanas grupu devās uz Kazach-
stānu, lai filmētu Karagandas un 
Žezkazganas gulaga nometņu vie-
  tas, kur bijuši ieslodzīti vairāk 
nekā 1000 latviešu leģionāri, na -
cionālie partizāni, tur bijis ieslo-
dzīts arī izcilais latviešu māksli-
nieks Kurts Fridrihsons. 1954. gada 

Sibirijas bērnu 
ekspedīcija atgriezu-
sies no Kazachstānas

nosauca brāļa vārdā. Tālu prom no 
apdzīvotām vietām, stepē atra dām 
mazu kap sētu. Balta, dedzinoša 
saule pār latvieša atdusas vietu, 
un susļiku alas visapkārt. Tādas 
ir Staļina represiju pēdas.

Nometnes “Alžir” vietā iekār-
tots mūzejs, tur bijušas ieslodzītas 
112 Latvijas sievietes.

Braucienā piedalījās nometnēs 

16. maijā Kengirā notika ieslo-
dzīto sacelšanās, kuŗu nežēlīgi ap -
spieda. Vīriešu un sieviešu no -
metnes apvienojās un noturējās 
40 dienas, tad varas un kārtības 
pārstāvji ar tankiem brauca pāri 
nemierniekiem, upuŗu skaits 
rēķināms ap 600, precīzi skaitļi 
nav zināmi.

Latvijas Radio un TV žurnālists 
un mūziķis Zigfrīds Muktupāvels 
šai braucienā apmeklēja sava 
tēvabrāļa Zig  frīda Muktupāvela 
atdusas vietu, Zigfrīda tēvs dēlu 

cietušo pēcnācēji, mācītājs Gun tis 
Kalme, ALAs informācijas nozares 
vadītāja Taira Zoldnere, Latvijas 
Avīzes žurnāliste Ilze Pētersone.

Doļinkas mūzejā tika novietota 
piemiņas plāksne Latvijas tē  viem.

2014. gada 14. jūnijā Latvijas 
televīzijā būs Dz. Gekas filmas 
“Kur palika tēvi?” pirmizrāde. 
Filmas pirmā daļa vēstīs par 
Vjatlaga un Soļikamskas nomet-
nēm, nākamajā gadā paredzēts 
veidot turpinājumu par Kazach-
stānas un Vorkutas nometnēm.

Dzintra Geka pie mūriem, kas palikuši pāri no kādreizējās nometnes

Zigfrīds Muktupāvels pie tēvabrāļa Zigfrīda kapa
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Kā būtu ar ĪRIJU
2015. gadam?

Ārlietu ministrijas mājaslapā ir 
publicēta sadaļa

"Tautiešiem ārzemēs"

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/
zinas/2014/maijs/04-05-1/

Ierosinājumi tiek gaidīti,
rakstot uz

diaspora@mfa.gov.lv LASĪTĀJU
BALSIS

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM LATVIJĀ
maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM ASV
maksājumi notiek ASV dolaros.

sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Meklēju 
klasesbiedrus 

Ludmila Birne-Bražus, ko  
bijām iesaukuši par Birnīti,  sā -
kot ar 1946. gadu, bija mūsu  
pamatskolas klases  audzinātāja. 
Haunštetenes nometnē Augs-
burgā, Vācijā, klasē bijām vairāk 
nekā 20 skolēni. Pēc 1949. gada   
visi izceļojām kur nu  kuŗais.

Klasesbiedri, visi bez izņē-
muma un jebkādas  aizbildi nā-
šanās! Atjaunosim draudzību 
kā agrāk. Sasauksimies, sazinā-
simies, atsauksimies!

Kontaktpersona ir Jānis J. 
Dimants, Jr., MD., 2330 Inns-
bruck Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 55421-2068, USA,  
tel. 763-574-9110, e-pasta ad -
rese: dimants@hotmail.com.

Vienmēr savstarpēji esam  bi -
juši atsaucīgi un iejūtīgi, drau-
dzīgi. Modernos laikos vieglāk  
kā  jebkad sazināties  un uzturēt 
kontaktus, draudzības saites. 
Gaidu visu Birnītes audzēkņu   
atsaukšanos. Paldies.

JĀNIS J. DIMANTS
Jr., MD.                                                                  

Ģimenes diena un Filadelfijas
Latviešu skolas mācību gada noslēgums

Skaistā pavasara rītā, 11. 
maijā, notika lieli svētki Sv. 
Jāņa baznīcā. Skolēni tērpušies 
skaistos tautas tērpos. Drau-
dzes valde ir gatava ar karo-
giem doties gājienā uz baznīcu, 
jo ir ieradies archibīskaps El -
mārs Ernsts Rozītis. Svinīgo 
dievkalpojumu iesāk ar valdes 
ievešanu kopā ar draudzes 
mācītāju Ievu Dzelzgalvi un 
archibīskapu. Prelūdi spēlē 
draudzes ēŗģelniece Mudīte 
Pizzini. Skolas koris dzied 
„Viņš visu pasauli sev rokās 
tur” skolotājas Guntas Pan-
teles vadībā. Archibīskaps 
Rozītis uzrunā bērnus. Viņš 
stāsta par savu zizli, kas da -
rināts no Latvijas ozola un 
rotāts ar Latvijas dzintariem.

Archibīskaps ieved un svētī 
valdi amatā. Draudze saņem 
svēto vakarēdienu. Pēc svinīgā 
dievkalpojuma dodamies bla-
kus telpās, kur skolotāji pa -
stāsta par savu klasi, pasniedz 
liecību un dāvanas.

Skolas pārzine Silvija Mež-
gaile, skolas sirds un dvēsele, 
tiek ļoti cildināta par saviem 
25 darbības gadiem. Šis viņai 
ir pēdējais skolas gads. Vecāki, 
skolotāji un skolēni ļoti cer, ka 
Silvija turpinās strādāt vēl 
nākamajā mācību gadā. Ļoti 
emocionālā diena noslēdzās ar 
vecāku un skolotāju gatavoto 
bagātīgo auksto uzkodu 
galdu.

INĀRA JANSONE

Filadelfijas Latviešu skolas audzēkņi kopā ar archibīskapu E. E.  
Rozīti un viņa kundzi Veru Rozīti

Skolas bērnu priekšnesums
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DACE
APERĀNE

Ilgvars SplinersIndulis Lācis

Inga Šļubovska un Richards Mačanovskis – Suzanna un Figaro 
operā "Figaro kāzas" Latvijas Nacionālajā operā

Dzied Richards Mačanovskis

Ģilde atvadās

Richards Mačanovskis koncertē 
LNOĢ labdarības koncertā Ņujorkā

Induļa un Ilgvara vadībā 
Ģilde izauga par nozīmīgu at -
balstu Latvijas Nacionālajai 
operai un deva pamatu orga-
nizācijai, kas turpina palīdzēt 
pilnveidot mūzikas mākslu 
Latvijā.

Kad tika norauts dzelzs 
priekškars un Latvija, kā arī 
mūsu Baltais nams, nebija vairs 
jāskata tikai bildēs un atmiņās, 
neliela operas cienītāju grupa 
pieteicās palīdzēt atjaunot oku-
pācijas gados noplukušo operas 
namu un  nodibināja Latvijas 
Nacionālās operas ģildi. Ideja 

sāka veidoties, kad Ņujorkas 
Latviešu koris bija koncertu 
turnejā Latvijā 1989. gada ru -
denī, un 1992. gada 9. februārī 
tika ievēlēta pirmā Ģildes valde 
ar Induli Lāci kā priekšsēdi un 
Ingrīdu Bērziņu kā priekšsēža 
vietnieci. No mazās, bet ener-
ģiskās grupiņas izveidojās or -
ganizācija, kuŗas biedru un 
atbalstītāju skaits pašlaik pār -
sniedz 1500.

Indulim vienmēr bija tuva 
mūzika, varbūt tas nāca man-
tojumā no viņa tēva, kas savu-
laik dziedājis Nacionālās operas 

jons dolaru. Nacionālā opera 
tajos gados uzsāka lielas pār-
būves, un Ģildes devums bija 
nozīmīgs financiāls atbalsts. Te 
ir daži no lielākajiem: Otis fir-
mas lifts (pāri par $100 000), 
paklājs operas zālēm ($68 669), 
starmeši skatuvei ($51 884), or -
ķestŗa bedres iekārta ($41 505).

Dr. Ilgvars Spilners pārņēma 
Ģildes vadību no Induļa 1994. 
gadā un bija Ģildes priekšsēdis 
ar vietnieci Beatrisi Rasumu 
līdz 2003. gadam. Ilgvaram bija 
plaša pieredze latviešu sabied-
rības vadīšanā, kalpojot par 
Amerikas Latviešu apvienības 
un Pasaules Brīvo latviešu ap -
vienības priekšnieku, un viņš 
savus sakarus un pieredzi iz -
mantoja Ģildes darba turpi nā-
šanai un paplašināšanai. Tā kā 
Ilgvaram kopā ar sievu Aiju bija 
īpašums Rīgā un viņi tur pa -
vadīja vairāk laika nekā tikai 
retos apciemojumos, Ilgvaram 
bija iespēja nodibināt labas 
attiecības ar LNO vadību.

Dr. Spilneram Latvijas Nacio-
nālās operas un latviešu mūzi-
kas atbalstīšana bija svarīgs so -
lis latviešu kultūras veidošanā 
un stiprināšanā. Visu savu sa -
biedrisko dzīvi Ilgvars bija 
veltījis latviešu nacionālo in  te-
rešu atbalstam, un viņš šo dar -
bu turpināja, pārņemot Ģildes 
vadību. 2001. gada Ģildes Ziņās 
Ilgvars raksta: „Mēs gribam būt 
lepni uz savu tēvu zemi, un 
opera palīdz mums to sa -
sniegt”.

Ilgvars daudz rakstīja perio-
dikā par Ģildes darbību un 
populārizēja tās mērķus. Viņa 
rosīgi deviņu gadu gaŗumā 
vadītā Ģilde atbalstīja vairāk 

ANDRIS PADEGS

Savā Ņujorkas debijas solo 
koncertā Igauņu namā šopava-
sar Latvijas Nacionālās operas 
solists Richards Mačanovskis 
uzstājās ar bagātīgu koncerta 
programmu, kuŗā nozīmīgu 
vietu ieņēma latviešu kompo-
nistu solodziesmas un operu 
ārijas. Netrūka arī pazīstamu 
Mocarta, Bizē, Verdi, Vāgnera 
un Rosīni operu āriju. Klavieŗu 
pavadītājs bija Djordje Stevan 
Nesic no Ņujorkas. Šis sarī ko-
jums bija Latviešu Nacionālās 
operas ģildes gadskārtējais Pa -
vasaŗa labdarības koncerts, tas 
bija sapulcinājis amerikāņu, 
igauņu un latviešu klausītājus no 
Ņujorkas centra un ap   kai mes.

Richards Mačanovskis spilgti 
ievadīja koncertu ar brašajām 
Eskamiljo kuplejām no Žorža 
Bizē operas “Karmena”, aplie-
cinādams savas izcilās aktieŗa 
spējas.  Sekoja “Kataloga” ārija 
no Mocarta operas “Dons 
Žuans”, to R. Mačanovskis 
nodziedāja niansēti un ar smal-
ku humora izjūtu. Koncerta 
pirmā daļa turpinājās ar Jāņa 
Mediņa Prologu no operas 
“Uguns un nakts”, kuŗa teksta 
nianses R. Mačanovskis inter-
pretēja ar dziļu izteiksmi, izcilu 

artikulāciju un meistarīgi izlī-
dzinātu legato toni visos balss 
reģistros. Pianists teicami izcēla 
mūzikas iekšējo drāmatismu.

No Jāzepa Vītola solo dzies-
mām R. Mačanovskis bija iz -
vēlējies introspektīvo “Biķeris 
miroņu salā”, sērīgo “Kā kapu 
zvanis” un poētisko “Aizveŗ 

actiņas”.
Katra no dziesmām koncerta 

viessolista interpretācijā iz   ska-
nēja kā maza latviešu vokālās 
mūzikas pērle. “Manā baltā pa -
galmā” no Romualda Kalsona 
operas “Pazudušais dēls” R. Ma -
čanovskis nodziedāja ar degsmi 
un pārliecību.

nekā 80 projektus LNO vaja-
dzībām, dāvājot kravas auto-
mašīnu ar piekabi dekorāciju 
pārvadāšanai ($86 677) un 
„Steinway & Sons” koncertflīģeli 
($68 113). Ilgvars arī uzsāka 
sadarbību ar Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
operstudiju FIGARO, ko vada 
Viesturs Gailis. Šī studija saga-
tavo jaunos operas solistus. 
Operstudija FIGARO ir saņē-
musi  Ģildes atbalstu pāri par 
$60 000 vērtībā.

Tagad, kad Latvijas Nacionā-
lās operas ēka ir atjaunota un 
akūtās vajadzības ir apmie ri-
nātas, LNOĢ ir paplašinājusi 
savus apvāršņus. Ģildes galve-
nais mērķis nākotnē būs atbal-
stīt latviešu komponistu operu 
uzvedumus un tos populārizēt 
citos opernamos pasaulē. Lie-
lākais projekts pēdējos gados 
priekšnieces Aijas Pelšes vadībā 
bija Bruno Skultes „Vilkaču 
mantinieces” operas uzvedums 
Latvijas Nacionālajā operā, kam 
pirmizrāde bija 2011. gada 3. 
jūnijā un kam dažas izrādes 
gadā ir plānotas arī nākotnē. Šo 
uzvedumu Ģilde financēja ar 
pāri par $100 000 atbalstu.  

Ģilde ir uzņēmusies iet vēl 
vienu soli tālāk – motivēt kom-
ponistus radīt jaunas latviešu 
operas. Šim nolūkam Ģilde 2013. 
gadā janvārī izsludināja starp-
tautisku konkursu ar $25 000 
balvu labākajai operai, ko iz -
vēlēsies šim nolūkam organi-
zēta internacionāla žūrija. Bal-
vas ieguvējs tiks paziņots 2014. 
gada rudenī, un LNO ir ap -
ņēmusies šo operu iestudēt trīs 
gadu laikā.

un Reitera korī. Indulim bija 
plašs krājums ar latviešu mū -
zikas ieskaņojumiem, un jau no 
paša sākuma viņš dziedāja 
Ņujorkas latviešu korī, kur 
ņēma aktīvu dalību koristu un 
koŗa programmas apzināšanā. 
Ar Ģildes nodibināšanu Indulis 
apvienoja savu mīlestību pret 
mūziku ar iespēju dot konkrētu 
palīdzību Latvijas mūzikas 
mākslas simbolam – Latvijas 
Nacionālajai operai.

Atmodas laika entuziasmā 
Ģilde ziedojumos pirmajos 
piecos gados saņēma ap pusmil-

Latvijas Nacionālās operas ģilde ASV ar skumjām, cieņu un pateicību šogad 
atvadījās no diviem agrākiem priekšniekiem – Ilgvara Spilnera (miris 

2014. g. 13. martā), un Induļa Lāča (miris 2014. g. 15. martā).

Koncerta otrā daļa piedāvāja 
vēl citas daudzveidīgas iespējas, 
ko sniedz Richarda Mačanovska 
tembrāli krāšnais basbaritons. 
Īpaši atmiņā palicis solista ļoti 
izteiksmīgais un techniski 
meistarīgais priekšnesums ārijā 
no Džuzepes Verdi operas 
“Dons Karloss”. Vakara viesis 
arī izcili nodziedāja divas gal-
venās Figaro ārijas no Mocarta 
operas “Figaro kāzas”, “Wie 
todes ahnung” no Richarda Vāg-
nera operas “Tanheizers” un 
Dievlodziņa balādi no Bruno 
Skultes operas “Vilkaču man-
tiniece.” Latviešu solodziesmas 

– Lūcijas Garūtas “Mūzai” un 
Alfrēda Kalniņa “Brīnos es” 
izskanēja romantiski un tēlaini, 
apliecinot Richarda Mačanov-
ska smalkūtīgo interpretāciju. 

Šī gada jūnijā Latvijas Na   cio-
nālajā operā Rīgā Richards 
Mačanovskis dziedās Figaro 
lomu Mocarta operā “Figaro 
kāzas” un Leandru  S. Prokofjeva 
operā “Mīla uz trim apelsīniem”. 
Jācer, ka LNO operu izrādēs 
aizņemtais dziedonis Richards 
Mačanovskis drīz atkal atgrie-
zīsies  Ņujorkā un ASV ar tik-
pat skaistu un skanīgu jaunu 
solo koncerta programmu!
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Atceres brīdis ar skolēnu godasardzi pie Klīdzēja 1992. gadā iestādītā ozola // FOTO: Sandra Ostrovska Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas audzēkņu uzvedums – veltījums 
Jānim Klīdzējam // FOTO: Tamāra Tusina

Ansamblis "Kolnasāta" ieskandina Upmaļu pagalmu pie vecās liepas // FOTO: Sandra Ostrovska

Jāņa Klīdzēja simtgade Sakstagala pusē

Jāņa Klīdzēja
simt gadu atcere Rīgā

„Man vienmēr kaut kā ir pati-
cies sākt ar savu Sakstagalu. Tur, 
Livžas baltajos alkšņos kūkoja 
dzeguze un savā sērīgajā balsī 
izstāstīja visu savu dzīves krāšņo 
pasaku. Liela varavīksne ar vienu 
galu bija atspiedusies mūsu Bār-
nupa kalna malā, bet otra dzēra 
ūdeni no jūras kaut kur tur – 
viņā pasaules malā.” – Tā ir rak-
stījis Jānis Klīdzējs. No sev atvē-
lētajiem, ar redzīgu dzīves saju šanu 
piepildītajiem 86 gadiem tikai 30 
viņam bija lemts nodzīvot Latvijā, 
pārējos – kaut kur tur – viņā pa  -
saules malā. Ceļš no Sakstagala 
līdz Napas saules ielejai Sanfran-
cisko tuvumā, kur cilvēki nepazīst 
sniegu, noslēdzās 2000. gada 2. maijā, 

ANNA EGLIENA

un 2008. gada 31. jūlijā Jāņa un 
Emīlijas Klīdzēju pelnu urnas tika 
guldītas Kantinieku kapos zem 
bērziem, pie sābriem, pie savējiem. 
Kaut arī šūpulis kārts 1914. gada 
6. maijā tagadējā Rēzeknes no -
vada Rikavas pagasta „Kurp-
niekos”, tomēr jau pēc pāris ga -
diem Klīdzēju ģimene pārcēlu -
sies uz mantojumā saņemtajām 
„Up  maļu” mājām Kantinieku pa -
gastā, Livžas upītes krastā.

Maija sākums Rēzeknes novadā 
aizritēja rakstnieka Jāņa Klīdzēja 
simt gadu atceres zīmē. Sarīko-
jumu cikls sākās 3. maija rītā Jāņa 
Klīdzēja bērnības „Upmaļos”. Te 
nav saglabājusies neviena ēka, 
tikai trīs koki – divas liepas un 

kļava – ir seno dienu vēju pie -
šalkti, un upīte nebeidz burbuļot 
seno dienu ūdensdziesmas. Kan-
tinieku pagasta ļaudis ir šo vietu 
sakopuši un, lai atnācējam rastos 
iespaids par to dienu dzīvošanu, 
uz koka plāksnes ir iegravēts 
kādreizējais mājas un saimnie cī-
bas ēku izkārtojums. Pirms des mit 
gadiem, rakstnieka 90. dzimšanas 
dienai par godu, tika iestādīta 
bērzu aleja, kuŗai blakus tagad 
visjaunākie pasākuma dalībnieki 
iestādīja Kaives dižozola „bēr ni ņu”. 
Pasākumu ar Klīdzēja un T. Ma  tīsa 
„Brūnacīti” ieskandināja Saksta-
gala folkloras kopa “Kolnasāta”, at -
miņās dalījās vecākais Klīdzēju 
dzimtas pārstāvis, rakstnieka brā -

lēns ErnestsKlīdzējs, un, kā jau 
Latgalē katrās mājās ierasts, cie -
miņi tika pacienāti ar pīrādziņiem 
un tēju. Katram bija iespēja iešū-
poties simtgades šūpolēs, kuŗas 
te ierīkotas jau pirms gadiem. 

Ceļš turpinājās uz Kantinieku 
kapiem, kur 2012. gada vasarā 
uzstādīts skaists piemineklis. Svi-
 nīgo piemiņas brīdi ar dziesmu 
“Skaista mana tēvu zeme” atklāja 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamat-
skolas meiteņu vokālais ansamblis 
“Purenītes”, kuŗš nosaukts par 
godu Boņuka mīļākajām puķēm. 
Klātesošos uzrunāja Jānis Streičs, 
Klīdzēja romāna „Cilvēka bērns” 
ekranizācijas režisors. Tā ir pirmā 
filma, kas uzņemta kolorītajā la t-
galiešu valodā un tieši tāpēc 
iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. 
J. Streičs uzsvēra, ka Klīdzējs bijis 
pirmais, kuŗš visai pārējai Latvijai 
atvēris durvis uz Latgales lite-
rātūru: „Jānis Klīdzējs ar savu 
gara spēku un darbu ir iezīmējis 
savu vietu Latgales un visas Lat-
vijas vēsturē, tāpēc tagad viņa 
kaps ir kļuvis nevis par vietu, kas 
atzīmē cilvēka nomiršanu, bet gan 
par spēka un iedvesmas avotu 
tautai.” Klātesošie nolika ziedus, 
aizdedza svecītes un pēc tradici-
jas skolasbērni rakstniekam pie 
pieminekļa dzimšanas dienā nesa 
purenes – “tās dzeltenās zelta 
pogas, kuŗas pirmās pavasarī 
parādās pļavās...”

Rakstnieka simtgadei veltītie 

brīdi Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas pagalmā, kur kopš 
1992. gada aug rakstnieka stā dī-
tais ozols. Kā dāvanu rakstnie kam 
jubilejā skolēni pie kuplā ozola 
bija izveidojuši goda sardzi ar 
lāpām. Pēc tam klātesošie tika ai -
cināti uz „Boņuka tirdziņu”, kam 
skolēni ar vecāku palīdzību bija 
sagatavojuši dažādus rokdarbus 
un našķus. Tāpat Sakstagala Jāņa 
Klīdzēja pamatskolā ikviens inte-
resents varēja apskatīt skolas sai -
mes iekārtoto „Boņuka istabu”, kuŗā 
mājvietu atradusi Bigi pūralāde, 
Boņuka cimdiņi, vairāki desmiti 
plīša sunīšu Žiku un 56 pāri zaļo 
Boņuka zeķīšu, ko noadījušas 
skolas audzēknes kopā ar mam-
mām un savām babiņām.

Pasākumu cikla noslēgumā 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamat-
skolā notika vakarēšana, kuŗā 
Andris Baltacis nodziedāja „Brū n-
acīti”, skolas direktore Silvija Frei -
berga iededza atmiņu sveces un 
aicināja to darīt arī citus. Rakst-
nieka novadniece, Rakstniecības 
un mūzikas mūzeja krājuma 
glabātāja Anna Egliena, dzimtas 
pārstāvji un citi rakstnieka pazi-
nēji stāstīja reti zināmus stāstus 
par Jāni Klīdzēju, savukārt pirms-
skolas grupiņas bērni bija sagata-
vojuši etīdi par Boņuka piedzī-
vojumiem.

Jāņa Klīdzēja simtgadei veltītos 
pasākumus organizēja Rēzeknes 
novada pašvaldība, Fr. Trasuna 

Rakstnieka mūžs tika godināts 
astotajā maijā Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē ar sirsnīgu 
mūzikāli literāru sarīkojumu vai 
vakarēšanu, kā to nosauca vakara 
vadītājs kinorežisors Jānis Streičs. 
Atmodas pirmajos gados, tieši 
viņam pateicoties, Jānis Klīdzējs 
īsteni atgriezās un kļuva pazīs-
tams Latvijā – ar filmu “Cilvēka 
bērns” un tās galveno varoni – 
mazo Latgales zēnu Boņuku.

No ekrāna uz svinību dalīb nie-
kiem laipni noraudzījās simtgad-
nieks un mūzejniece Anna Eg -
liena savu uzrunu sāka  ar “Vasali 
šūdin! – uzsveŗot rakstnieka 
dziļo saikni ar dzimto Sakstagalu, 
ar Latgali, ko viņš iedzīvinājis 24 
grāmatās. Tad bija unikāla iespēja 
“satikties” – redzēt un dzirdēt pašu 
rakstnieku 1993. gadā Servīna 

Egliena filmētos kadros, ciemo-
joties Latvijā pie brālēna, atveŗot 
kopā ar citiem cepli pie keramiķa 
Ušpeļa un sasveicinoties ar Rāz-
nas ezeru.

Vismīļākais Klīdzējam bija viņa 
stāstu varonis iekšēji brīvais lauku 
mūzikants Benedikts, kas klejoja 
no sētas uz sētu, priecējot sevi un 
citus ar savu spēli un dziesmām. 
Arī šajā vakarā viņš bija klāt – 
jaunā mūziķa Ērika Zepa talantīgi 
iedzīvināts – stāsta “Zelta krus teņš” 
mūzikāli literārā iestudējumā. Ci -
tos tēlos tikpat veiksmīgi iedzī vo-
jās aktieŗi Akvelīna Līvmane un 
Mārtiņš Egliens. Skanēja latgaļu 
un latviešu valoda, un – pats galve-
 nais – visi dziedāja līdzi daudzās dzies-
mas, kas bija ievītas iestudējumā.

Kā tas bija iespējams? Uz ek  rāna 
parādījās dziesmu vārdi. Malā 

sēdēja koŗa “Austrums” māksli-
nieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts, 
dziedātāji, kas palīdzēja „neno-
klīst” no meldiņa. Tieši šī kopā-
dziedāšana visus satuvināja gan 
savstarpēji, gan ar Jāni Klīdzēju. 
Izskanēja gan “Aiz ezera melni 
meži”, gan “Atašienes suseklis”, gan 
“Paliec sveiks, mans mazais draugs!”, 
gan daudzas citas dziesmas.

Populārā dziesma ”Brūnacīte” šajā 
vakarā skanēja pat vairākkārt – 
gan filmā, kur to kopā ar citiem 
dziedāja vārdu autors, gan uz -
veduma ieskaņā un izskaņā, visu 
dalībnieku un klausītāju dzie-
dāta. 

Noslēgumā sakstagalieši dāvi-
nāja šī atceres sarīkojuma sarū-
pētājiem Jāņa Klīdzēja biedrības 
“Cilvēka bērns” izdoto grāmatu 
“Viss ir uz labo”.

sarīkojumi turpinājās Franča Tra -
suna mūzejā „Kolnasāta” Saksta-
galā, kur notika dokumentālās fil-
mas „Juoņa Klīdzieja dabasu puse” 
pirmizrāde. Filmas režisors Vol-
demārs Ivdris pastāstīja, ka filmā 
centies pieskarties vienam Jāņa 
Klīdzēja dzīves segmentam – 
dzimtajai pusei un cilvēkiem, 
kuŗu dzīves ceļi ir saskārušies ar 
izcilo rakstnieku. Filma veidota ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda, Lat-
gales programmas un Rēzeknes 
novada pašvaldības financiālu 
atbalstu, un to kā dāvinājumu 
saņems Rēzeknes novada skolas.

Franča Trasuna mūzejā „Kol-
na sāta” notika arī Jāņa Klīdzēja 
prātulu grāmatas „Viss ir uz 
labo…” atvēršanas svētki. Sastā-
dītāja Ināra Ducsaliete pastāstīja, 
ka grāmatā apkopoti simt spilgti 
izteicieni no Jāņa Klīdzēja grā-
matām. Prātulu grāmata papil-
dināta ar labākajiem zīmējumiem, 
ko bērni bija iesūtījuši konkursam 
„Ar Boņuka acīm”.

Pēcpusdienā Klīdzēja atceres sa -
rīkojumi turpinājās ar piemiņas 

mūzejs „Kolnasāta”, Sakstagala J. 
Klīdzēja pamatskola, biedrība 
„Cilvēka bērns”, kā arī Sakstagala un 
Kantinieku pagasta pārvaldes.

Piemiņas sarīkojumi turpinājās 
vēl arī citās dienās un citās vietās. 
Kā ugunis tālos apvāršņos iemir-
dzēsies atkal kāda atkārtoti izdota 
grāmata, kāda monografija, kuŗā 
tiks izmantoti arī tie Jāņa Klīdzēja 
archīva 7000 materiāli, kuŗi ar 
rakstnieka novēlējumu un Gvido 
Augusta laipnu gādību ir nonā-
kuši Rakstniecības un mūzikas 
mūzeja krātuvē un rūpīgi sakār-
toti, sistēmatizēti gaida zinātkārus 
pētniekus. Mums ir iespēja ne 
tikai simtgadē, bet visās citās die-
 nās Jāņa Klīdzēja grāmatu lapās 
satikties ar vīru, kuŗš pa pa  sauli gāja 
ar trenētu gribasspēku, smalku 
dvēseles jušanu, taisnu mugur-
kaulu un skanīgu valodu, lai atkal 
un atkal varētu izjust dzīvošanas 
smeldzi un skaistumu, nebeigt 
runāties ar savu sirdi un „brīnīties 
par visu to, ko neviens vēl nav 
paspējis saprast, vienalga – cik 
ilgi viņš dzīvojis”.
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Vircburgas centrālā nometne ar Latvijas karogu

Nometnes zāle 18. novembŗa svētku rotājumā

Starp neziņu un cerībām (1945-1950)
Atmiņu stāsts

ILGA WINICOV HARRINGTON

Lielākajai daļai bēgļu laiks pēc 
Otrā pasaules kaŗa atbilda sava 
veida Purgatorijam. Bijām glābti 
no nenovēršamām briesmām, 
bet cerība izkulties uz stabilu un 
normālu dzīvi likās tāls un nesas-
niedzams mērķis. Mūsu ğimene 
tik tikko izspruka no Leipcigas, 
pirms tā tika atdota krieviem pēc 
Potsdamas konferencē apstipri-
nā tās Vācijas sadalīšanas 1945. ga -
da vasarā. Atradām pagaidu māj-
 vietu DP (Displaced Persons) no -
metnē Vircburgā (Würzburg), 
amerikāņu zonā, UNRRAs (United 

sagaidīja vismaz 15 citi latviešu 
bēgļi. Nav tik vienkārši sabāzt 18 
cilvēkus pat diezgan lielā istabā. 
Taču drīz vien izveidojās uz drā -
tīm izkārtu segu sienas, sadalot 
ğimenēm „privātistabas” ar ar -
mijas divstāvu dzelzs gultām, 
mazu galdiņu un pat kādu koka 
krēslu, kuŗš palicis no iepriek-
šējiem iemītniekiem. Protams, pri-
 vāta dzīve tādos apstākļos nebija 
iespējama, jo katrs vārds, trok-
snītis un pat smaka ērti izplatījās 
virs segu nodalītiem kubikiem. 
Nepatīk atcerēties, kā man bieži 

sadalē, kuŗu varējām saņemt 8. 
ēkas produktu noliktavā. Pārtikas 
sadales grupa izrēķināja, cik kat-
rai ğimenei pienākas, un ar šo rē -
ķinu devāmies saņemt UNRRAs 
piegādātos produktus, vietēji ie -
pirkto pienu un Amerikā savāktās 
drēbes. Tā kā nesapratām daudzu 
konservu kārbu uzrakstus angļu 
mēlē, iznāca liela minēšana, kas 
varētu būt katras bundžas nezi-
nāmais saturs. Mums ar laiku 
atradās maza elektriskā plītiņa, 
uz kuŗas  mamma uzsildīja sa -
ņemto ēdienu mazā katliņā. 

neērtajiem apstākļiem mammai 
vienmēr pie rokas bija viņas vijole 
un maza personīgā rakstām ma-
šīna. Rīgā viņa strādāja par ma -
šīnrakstītāju Zemkopības minis-
trijā un reizēm pieņēma privāt-
darbus pārrakstīšanai vakaros. 
Tagad nometnē rakstāmmašīna ar 
latviešu burtiem bija sevišķi no -
derīga manta. Tā drīz vien mam  ma 
tika iesaistīta nometnes adminis-
trācijas ēkā par mašīnrakstītāju. 
Ar laiku visi tie, kuŗiem bēgļu 
laikos bija nepieciešami veci vai 
jauni dokumenti, ieradās adminis-

Latvijā tiku pabeigusi Rīgas pil-
sētas 17. tautskolas otro klasi. Nā -
kamo ziemu pavadījām Leipcigā, 
Lager Mangold darba /vergu no -
metnē, kur pastāvēja minimāla 
skola jaunākiem bērniem vācu 
valodas apgūšanai. Ieradušies Virc-
 burgā, satikāmies ar Centrālās 
nometnes latviešu tautskolas pār -
zini Pļaviņu manu zināšanu no -
vērtēšanai un manis iedalīšanai 
piemērotā klasē. Pēc diezgan īsas 
sarunas par manām zināšanām 
latviešu valodas vārdos un raksta, 
kā arī matēmatikā, Pļaviņa kungs 

nolēma mani ie -
likt 5. klasē. Lai -
kam meitene, kuŗa 
prata stāstīt par 
amerikāņu rakst-
nieka Džeka Lon-
dona „Aļaskas 
stāstiem” un kuŗas 
mīļākās no Lat vi-
jas līdzpaņemtās 
grāmatas bija 
„Mērnieku laiki” 
un latvju dainu 
krājums, likās 
pietiekami at  tīs-
tīta šim līmenim. 
Matēmatikas daļ-
skaitļi man bija 
pazīstami un de -
cimāldaļskaitļus 
man patēvs Arturs 
vienā vakarā ie -
spēja izskaidrot. 
Nākamā rītā iera-
dos 5. klasē. Un tā 
sākās nepatī ka-
mākais skolas 
gads manā mūžā.

Vajag tikai iedo-
māties, kā jutās 
ducis pārējo trīs-
padsmit un četr-
padsmitgadīgo 
skolēnu, kuŗiem 

kaŗa dēļ bija nokavēti pāris sko-
las gadi, kad tos iepazīstināja ar 
jauno desmit gadus veco pie nā-
cēju. Jaunais skuķis izrādījās ne 
tikvien bērna gados, bet klasē 
cēla roku, gribēdams atbildēt uz 
skolotāja jautājumiem un ik reizi 
deva pareizo atbildi! Tāpēc se -
višķi puikām likās goda lieta 
katrreiz, kad vien iespējams, man 
iekniebt vai it kā nejauši mani 
pagrūst. Negribējās sūdzēties 
kla  ses audzinātājai Lietuvietes 
kundzei, taču pēc pāris mēnešiem 
vienu rītu starpbrīdī ikdienas 
notikumi sasniedza kulmināciju. 

Vairāki puikas mani aplenca 
klases stūrī. „Izgriezīsim pogas,” 
ņirdza viens no tiem.

„Pēdējais laiks dot tādai gud -
relei mācību,” smēja otrs.

Un man par šausmām viņi 
draudus izpildīja burtiski, no 
manas kleitiņas priekšas izgiežot 
visas pogas. Veltīgi es spurojos 
un spēros pretī, kamēr atskanēja 
zvans uz nākamo stundu, un 
pēkšņi visi atradās savās vietās. 
Aši salasījusi vairākas pogas no 
grīdas, arī es apsēdos pie sava 
galdiņa, saturot kleitu kopā ar 
kreiso roku, lai nebūtu redzams 
krekliņš. Kaut kā tiku cauri 
nākamai stundai, un tad bija 
pusdienas laiks, kad skolēni kopā 
ar ğimenēm gāja ēst.

(Turpinājums sekos)

Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) paspārnē. Drupu 
un pelnu smaka nesolīja daudz 
ērtību, bet pajumte un kaut cik 
apmierinātais izsalkums ļāva vi -
siem mazliet atvilkt elpu.

Pieaugušajiem tie bija grūti ne -
ziņas gadi, pilni ar rūgtumu no 
visa piedzīvotā, kas deva viņu 
dzīves uztverei citu noslieci. Pret-
 statā bērni un pusaudži pieņēma 
ikdienu praktiski, bez pagātnes 
bagažas. Tā arī šis atmiņu stāsts 
tverts no tāda  redzes viedokļa, 
kāds man izveidojās starp bērna 
un pusaudzes gadiem. Diemžēl 
daudz kas izkūpējis laika miglā. 
Tomēr šis atmiņu stāsts parāda, 
kā mēs attīstījāmies neparastos 
laikos, latviskā kultūrā audzināti.

Vircburgas Centrālā DP no  met-
nē sanācām ap 3300-4000 latvie šu. 
Mitinājāmies tur ķieğeļu daudz-
stāvu ēkās netālu no Mainas 
upes. Kopumā Vircburgā toreiz 
bija ap 5000 latviešu, ieskaitot 
divas citas mazākas nometnes 
ziemeļu daļā un pie Zelles mie  s-
tiņa. Centrālā nometne, bijušais 
vācu armijas kazarmu komplekss, 
atradās Mainas upes otrā pusē 
pretī vecpilsētai. Šis plašais 40 ēku 
komplekss bija gandrīz sagrauts. 
Pat pāris no atlikušajām ēkām, 
kuŗās tikām izvietoti nometnes 
centrā, bija daļēji cietušas no 
bumbošanas. Taču neviens, acīm 
redzot, nebaidījās par tālāku ķie-
 ğeļu biršanu kādam uz galvas. 
Trūcīga pajumte, bet labāk kā 
nekas.

Mums ierādīja vietu ēkas Nr. 5 
otrā stāva istabā, kur mūs jau 

iznāca skriet ārā koridorā, lai ne -
būtu jāklausās, kā vienas ğimenes 
tēvs pielietoja savas audzināšanas 
metodes ar siksnu dēlam, kuŗam 
nekādi neveicās ar skolas darbiem. 
Diemžēl pieaugušie pieņēma to 
par pašsaprotamu privātlietu.

Daudzas praktiskas lietas tika 
izkārtotas vienkārši. Vairākām 
kopistabām otrā stāvā bija viena 
kopīga vannas istaba bez durvīm 
ar nelietojamu vannu, izlietni un 
atejas vietu, kas atdalīta no izliet-

Amerikāņu UNRRAs adminis-
trācija nodeva lielāko daļu ikdie-
nas darbu un arī vadību pašu 
nometnes iemītnieku ziņā. Bēgļu 
starpā atradās tik daudz skolotāju 
skolai, ārsti un māsiņas slimnīcai, 
garīdznieki luterāņu baznīcai, pa -
vāri virtuvei un pat policisti kār-
tības uzturēšanai. Kļuvām tikpat 
kā par pašvaldītu mazu miestiņu, 
kuŗa laukumā plīvoja Latvijas ka -
rogs. Ēdamo piegādāja amerikāņi, 
bet pašu iemītnieku komiteja sada-

trācijas ēkā, kur Hibšmaņa kungs 
ar jurista pieredzi un tiesībām ap -
stiprināja vajadzīgos dokumentus. 
Lielāko daļu  no šiem dokumen-
tiem mana mammas drukāja uz 
savas rakstāmmašīnas. Pēc vairā-
kiem gadiem izturīgā rakstām-
mašīna aizceļoja uz Ameriku, 
dru  kāja manus skolas darbus 
universitātē un visbeidzot atrada 
pajumti Sv. Jāņa draudzes birojā 
Filadelfijā. 

Kaut arī daudz bija pārdzīvots 
un ļaudis nomāca neziņa par 
nākotni, mūsu ikdienu atkal 
atdzīvināja māksla. Koncerti un 
teātŗa uzvedumi mūs pulcināja 
lielā angārā jeb kādreizējā zirgu 
stallī, kur sēdējām uz gaŗiem 
dēļu soliem un uz īsu laiku aiz -
mirsām savu nožēlojamo ikdienu. 
Skatoties pagātnē, varam tikai brī-
 nīties par tā laika skatuves māk-
slinieku izdomu un spēju uzburt 
pat trūcīgos apstākļos greznas 
skatuves dekorācijas 1945. gada 
svinīgajiem 18. novembŗa svēt-
kiem. Savāktie koka gabali no 
nometnes drupām kļuva par 
Latvijas ğerboni ar milzu svecēm, 
veidojot fonu mūsu cerību va  ka-
ram. No Latvijas līdzpaņemtos 
tautastērpos apvienotais Vircbur-
gas latviešu koris Pēteŗa Bandera 
vadībā kopā ar mākslinieci Liliju 
Štengeli saviļņojoši apliecināja 
mūsu visu izjūtas tajā vakarā. 

Rudenī pienāca skolas laiks. 

Atmiņu autore Ilga nometnes bērnu svētkos 
1946. gadā

nes ar daļēju dēļu sienu, tāpat arī bez 
durvīm. Norādījumu, ka „tronis” ir 
aizņemts, pauda gaŗa koka stanga, 
nolikta līmeniski starp sienu un 
dēļiem. Neviens tur ilgi nekavējās. 
Īsti nomazgāties varējām reizi 
nedēļā dušas telpās citā vietā.

Izsalkums tika apmierināts ar 
virām un maizi no kopvirtuves 
un katras ğimenes devu pārtikas 

līja nometnes aptīrīšanas un pie -
kopšanas darbus ikkatram darba 
spējīgam bēglim, kuŗš netika ci -
tādi nodarbināts. Nedomāsim, 
ka tas bija tik vienkārši. Bieži tika 
dzirdēta kurnēšana un žēlošanās 
gan par darbiem, gan par to 
uzlicējiem.

Izbraucot no Latvijas, katrs ņēma 
līdzi savu mazumiņu. Par spīti 
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Sarīkojumus var salīdzināt ar 
viesībām, jo abos gadījumos rī -
kotāji pieliek daudz pūļu un iz -
domas, lai sagādātu viesiem inte-
resantu, patīkamu piedzīvojumu.  
Viesībām klājam bagātīgus gal-
dus ar smalkiem ēdieniem un  dzē-
  rieniem. Namamāte un nama tēvs 
priecājas, ka viesi nāk un bauda 
viņu viesmīlību. Tāpat organi zā-
cijas, kas rīko koncertus, lekcijas, 
teātŗa izrādes, cenšas sarūpēt vis-
 labāko un to pasniegt publikai.  
Tāds bija Klīvlandes latviešu 
bied rības rīkotais Dr. Marutas 
Lietiņas-Ray referāts ar Jāņa 
Kalmītes gleznu izstādi. Žēl, ka 
atnāca tik maz klausītāju.  

Tā kā vieslektores runas temats 
bija par riju, viņa ieteica to pa -
pildināt ar Jāņa Kalmītes glez nām, 
jo arī viņa iemīļotākais temats ir 
latviešu rija. Gleznas izstādīšanai 
laipni aizdeva to īpašnieki – Prā-
tiņi, Čečeri, V. Šulca, V. Zemes-
arāja, Grīni, I. Ķīse, Reineki, 
Renerti, D. Stauvers un M. Gren-

Kunga rija, zemnieka rija

3x3 Gaŗezerā no 10. – 17. augustam

MAIJA GRENDZE

dze.  Sanāca desmit dažāda lie-
luma gleznas.  Katrai no tām līdz 
nāca personisks stāsts par tās 
vēsturi. Izstādē bija aplūkojamas 
arī 15 miniatūras gleznotāja Kal-
mītes darinātās apsveikuma kar-
tītes Grīnu un Brastiņu ģimenēm.  
Unikāls eksponānts bija Jāņa 
Kal mītes pašdarinātais plakāts 
viņa darbu izstādei 1959. gadā 
Stauera galerijā.  Izstādi pievilcīgi 
bija iekārtojuši Andris un Anda 
Prātiņi ar palīgiem.

Sarīkojuma galvenā viešņa bija 
prof. Dr. Maruta Lietiņa-Ray no 
Virdžinijas  Universitātes.  Viņa dzi-
 musi Latvijā. Otrā pasules kaŗa 
laikā kopā ar vecākiem un mātes 
māti viņa devās  bēgļu gaitās un 
nonāca Vācija, angļu zonā. Ma -
ruta izceļoja uz ASV 1950. gadā.  
Ģimnaziju viņa beidza Ņujorkā, 
studēja  Kolombijas  Universitātē 
un Mincas Universitātē Vācijā.  
Čikāgas Universitātē ieguva dok-
tora gradu ģermāņu valodās un 
literātūrā. Strādājusi Čikāgas Uni -

versitātē, Raidera Universitātē un 
no 1984. gada Virdžīnijas Uni ver-
sitātē, būdama vācu valodas pro-
fesore un dekāna vietniece (Assistant 
Dean).  Kopš 2003. gada viņa ir 
emeritētā profesore.

Dr. Marutas Lietiņas-Ray sirds-
lieta ir latviešu dainas. Virdžinijas 
Universitātē viņa latviešu tautas-
dziesmas pārveidojusi elektro-
niskā tekstā. To var atrast, uzklik-
šķinot http://latviandainas.lib.
vir ginia.edu/  Nedzīvodama lat-
viešu centrā, viņa  ir izdarījusi 
lielu pakalpojumu, ievedot  lat-
viešu dainas pasaules kultūras 
krājumos. Tās tagad ir pieejamas  
Latvijā un visā pasaulē.    

Viņa sevišķi pētījusi tautas-
dziesmas, kas atspoguļo latviešu 
dzīvi vācu kolonizācijas laikā.  
Savu referātu Dr. Ray iesāka, 
aprādot, ka oficiālo latviešu vēs-
turi rakstījuši vācieši no sava 
viedokļa.  Latviešu zemnieki  tur 
pieminēti reti, turklāt nelabvēlīgā 
gaismā. Vienīgais un labākais lat  -

viešu vēstures avots ir latviešu 
dainas, kas radušās senatnē.  Dai-
nās atklājas, cik ļoti grūta bija lat  -
viešu dzīve vācu muižnieku jūgā.   
Dr. Ray izvēlējusies dainas par 
kulšanu un rijām.   

Attēlā: Guntis Zemītis ar meitu Ievu savās lauku mājās Salgales 
pagasta „Zvirbuļos”

3x3 Gaŗezerā, nometne visām 
paaudzēm, ar 12 dažādām no  -
darbībām: folklora, māksla, lat-
viskā virtuve, rokdarbi, rotkalšana, 
keramika, stikla apdare jeb vit-
rāža, Latvijas demografija, zīda 
apgleznošana, prievīšu aušana, 
kokgriešana un bērnu nodarbības.  
Ievirzi par Latvijas senvēsturi 
vadīs archeologs un Latvijas Uni-
versitātes Latvijas vēstures in   sti-
tūta vadītājs, Guntis Zemītis.  
Piedāvājam viņa rakstu.

GUNTIS ZEMĪTIS

Ko jaunu zinām 
par Latvijas 

senāko vēsturi? 
Laika ritums ir straujš – nema-

 not pagājuši desmit gadi, kopš 
pēdējo reizi baudīju Amerikas 
tautiešu viesmīlību. Nu jau vairā-
kus gadus vasaras sākumā ceļu pāri 
okeanam mēro mana meita Ieva, 
kuŗa Gaŗezera bērnu no   metnēs 
palīdz latviešu bērniem apgūt 
latviešu valodu, stāsta par Latviju 
un piedalās arī 3x3 nometnēs. 

Esmu priecīgs un pateicīgs vi -
siem, kuŗi uzskatīja par vajadzīgu 
uzzināt ko vairāk par to, kas 
mūsdienās tiek darīts Latvijas 
senākās vēstures pētniecībā. 

Lai gan Latvijai kopumā pēdējie 
gadi nav bijuši viegli, pārdzīvojām 
ekonomisko krizi, tomēr pētījumi 
par vēsturi, tajā skaitā senāko, ap -
sīkuši nav. Ik pa laikam tiek at  klā-
 tas jaunas senvietas, veikti iz  ra kumi, 
iznāk arī grāmatas, kas veltītas 
senākās vēstures jautāju miem. 

Esam precīzējuši laiku, kad Lat-
vijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Pēc 
kalibrētajiem radioaktīvā oglekļa 
datiem tas ir laiks ap 10 500. – 
9000. g. pr. Kr.  Līdz šim senākās 
liecības par cilvēka ienākšanu Lat-
 vijā bija no Daugavas un Lielupes 
krastiem. Tas arī saprotams – bei-
 dzoties ledus laikmetam un ledā-
jiem atkāpjoties, cilvēki, sekojot 
ziemeļbriežu bariem, devās uz zie -
meļiem gar upju krastiem.  Archeo-
logi prognozēja, ka cilvēki, ienā kot 
Latvijā, varēja virzīties ne tikai 

gar Daugavu un Lielupi, bet arī pa 
Ventas krastiem. Tagad tas ir ap -
stiprinājies: Zaņā-Kurzemes dien-
vid austrumos – atrasts no ziemeļ-
brieža raga gatavots t. s. Lingbi tipa 
cirvis, kas tiek datēts ar 10500. – 
110047. g. pr. Kr. No ziemeļbrieža 
raga gatavotas arī šim laikam rak -
sturīgas harpūnas, kas atrastas 
pie Lubāna ezera un Dvietē. 

Archeologi izmantojuši arī tās 
iespējas, kuŗas piedāvā Eiropas 
Savienība. Mūsu institūta arche-
ologi iesaistījušies ES pārrobežu 
sadarbības projektā „Archeo lo-
ģija, vara, sabiedrība: Sadarbība 
archeoloģiskā mantojuma aiz sar-
dzībai”, kas tiek īstenots Eiropas 
kaimiņvalstu un partnerības instru-
menta ietvaros 2007. – 2013. un  
kuŗā dalību ņem Igaunija, Krie-
vija un Latvija. Minētā projekta 
galvenais mērķis ir veicināt ar  cheo-
 loģiskā mantojuma aizsardzību 
un sabiedrības izpratni par to. 
Praksē tas izpaužas tādējādi, ka 

tiek veikta archeoloģijas piemi-
nekļu apsekošana gar Latvijas 
ziemeļu un austrumu robežu, kā 
arī izrakumi vairākos postītos 
pie  minekļos.       

Jāatzīst, ka Latvijas archeologi 
pēdējos gadus ir aizvadījuši sma-
 gās cīņās ar t.s. „melno archeo lo-
ģiju” – senvietu izlaupīšanu. Mūs-
dienās cilvēkiem ir tiesības ie  gā-
dāties metalla detektorus. Diem žēl 
tas novedis pie tā, ka izveidojusies 
vesela armija ar metalla detektoriem 
bruņotu entuziastu, kuŗi klīst pa 
Latvijas laukiem, meklējot senlie-
tas, kuŗas pēc tam nonāk tirdznie-
cībā. Zemes īpašnieki bieži par 
šādām vizītēm neko nezināja vai 
arī izturējās ar vienaldzību. Tā, 
2012. gadā tika atrasts ar 13. gad-
simtu datējams Piltenes depozits – 
zemē apslēpta bagātība, kuŗas 
sastāvā bija 88 monētas, sudraba 
stienīši un atsvariņi. Diemžēl 
Ventspils mūzejs nespēja savākt  
pieprasīto naudas summu, un at -

 radējs depozitu pārdeva. Šobrīd 
depozīta liktenis nav zināms, ie -
spējams, tas atrodas Igaunijā, var -
būt Krievijā, varbūt ir sadalīts. Ne -
liels mierinājums – archeologiem 
bija iespēja to pirms pārdošanas  
nofotografēt un nosvērt. Mūsu 
archeoloģe Tatjana Berga depozi-
tu ir aprakstījusi savā grāmatā 
„Piltenes depozits”, tādējādi vis-
maz saglabājot to zinātniskajā ap -
ritē. Pēc ilgiem pūliņiem mums 
izdevās panākt likuma grozījumu, 
kas nosaka, ka visi priekšmeti ar 
kultūrvēsturisku vērtību, kas ve -
cāki par 18. gadsimtu (ieskaitot), 
pieder valstij. Tas atvieglo cīņu 
pret senlietu izlaupītājiem, bet, lai 
šo parādību izskaustu pilnībā, 
mums vēl daudz darāmā. Tieši 
tā  dēļ mums ir svarīgi iesaistīties 
projektos, kas vērsti uz sabiedrī-
bas izglītošanu. Īpaši svarīgi tas 
ir pierobežā.    

Ievērojams notikums Latvijas 
zinātnē un kultūras dzīvē bija  
rakstu krājuma četros sējumos  „Lat-
 vieši un Latvija” klajā nākšana šā 
gada sākumā.  Krājuma sastādītāji 
un autori vēlējās palūkoties uz 
latviešiem un Latviju ar šīs dienas 
valodnieku, folkloristu, archeologu, 
vēsturnieku un kultūras vēstur-
nieku acīm. Kādi mēs esam šo -
dien? Cik daudz mēs zinām par 
savu tautu un valsti? Man bija tas 
gods  kopā ar Tālavu Jundzi būt 
divu Latvijas vēsturei veltītu 
sējumu redaktoram. 

Domājot par to, ko sacīt tau-
tiešiem manis vadītajā ievirzē, 
gribētu izmantot mūsu veidoto 
rakstu krājumu kā pamatu mūsu 
sarunai. Nedomāju, ka man va -
jadzētu pārstāstīt tur rakstīto – to 
katrs var izlasīt pats, bet rakstu 
krājumā skartie senvēstures jautā-
jumi ir pārrunājami. Tās ir nu 
jau pieminētās senākās ziņas par 
cilvēku ienākšanu Latvijā, lat vie  šu 
etniskā simbolika, kuŗas saknes 
sniedzas tālā pagātnē, Latvijas val-
 stiskuma pirmsākumi – jau sā  kot 
ar 9.gadsimtu. Mēs varēsim pār-
runāt arī to, kas raksturīgs sena-
jiem kuršiem, zemgaļiem, latga-
ļiem un sēļiem. Man būtu ļoti 
interesanti ar tautiešiem padis-

kutēt arī par tālākajiem valstis-
kuma līkločiem – kā mūsdienu 
acīm vērtēt Livonijas laiku, Kur-
zemes hercogisti, zviedru laiku 
Vidzemi. Vēsturnieku skatījums 
uz to ir mainījies, bieži pielāgots 
laikmeta tendencēm, bet pa  domju 
okupācijas laikā apzināti izkropļots.

Pēdējos gados dzīve mani at  vir-
zījusi nedaudz nost no aktīvās 
archeoloģijas, Tā nu sanācis, ka 
mani pēdējie izrakumi notika  Sa -
tezeles pilskalnā 2004. un 2005. ga -
dā, bet laiks pēc tam bijis aiz ņemts, 
vadot Latvijas Universi tā tes Lat-
vijas vēstures institūtu. Institūts 
pēta Latvijas vēsturi, sākot no 
vissenākajiem laikiem līdz jaunā-
kajiem laikiem. Par to, cik svarīga 
ir vēsture katram cilvēkam, šķiet, 
nav īpaši jāstāsta. Kas tad nosaka 
to, ka esam latvieši? Protams, 
valoda. Bet ne mazāk svarīga ir 
vēsturiskā atmiņa, kas mūs saista 
ar mūsu senčiem – gan tiem, kuŗi 
vēl dzīvo, gan tiem, kuŗus pieminam 
kapsētās, gan tiem, kuŗi dzīvoja 
pirms daudziem gadsimtiem. 
Apzinoties vēstures īpašo lomu 
cilvēka dzīvē, iekarotāji vienmēr 
ir centušies pārņemt vēsturi savā 
ziņā, jo, iegūstot kontroli pār vēs-
turi, tika iegūta iespēja manipulēt 
ar atmiņām. Dibināts Kārļa Ul -
maņa laikā 1936. gadā, Latvijas 
vēstures institūts ir bijis pakļauts 
okupāciju varu uzspiestajai ideo-
loģijai, lai atkal atgrieztos pie se -
najām akadēmiskajām tradici jām. 
Tikšanās reizē ar tautiešiem vē  lē-
tos parunāt arī par šiem jautā-
jumiem. Mums, Latvijas latvie-
šiem, vienmēr ir bijusi svarīga tā 
pieredze, kādu uzkrājuši tautieši 
Brīvajā pasaulē, kopjot un sa r-
gājot savu vēsturisko atmiņu. 

Es nešaubos, ka mums būs 
daudz svarīgu lietu, ko pārrunāt. 
Gaidīšu jūs visus savā ievirzē 
„Kas jauns Latvijas aizvēsturē”!

*************
3x3 Gaŗezerā vadīs Daiga 

Rūtiņa un Maija Zaeska. Sīkāku 
informāciju par 3x3 Gaŗezerā var 
dabūt, sazinoties ar Maiju Zaesku, 
tālr. 763-972-2521,  zaeska@fron  -
tiernet.net, www.3x3.lv,  www.3x3-
Garezera.com.

arī nežēlīgā strādnieku sodīšana.   
Dr. Ray referāts bija saistošs un 

informātīvs. Viņas zināšanas par 
tautasdziesmām un vēsturi – pirm-
 klasīgas. Referentes sirds un prāts 

Visos Latvijas novados tautas-
dziesmās kunga riju sauc par 
velna riju. Attēloti ne tik vien ne -
cilvēcīgie darba apstākļi, ar riju 
saistītās sadzīves problēmas, bet 

pieder tautasdziesmām, un viņa 
prot tik jauki ar šo sirsnīgo mīles-
 tību iedvesmot klausītājus. Visi, kas 
referātu noklausījās, var to ieteikt 
arī citiem latviešu centriem.
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Russian President Putin builds ties in Moldova, 
Kazakhstan and Baltics

By Michael Birnbaum, Published: May 17

„Es”, „man”...

PAUL GOBLE
MOSCOW – Vowing to defend 

ethnic Russians wherever they 
live, President Vladimir Putin 
has embarked on an aggressive 
campaign to rebuild the pride 
and assertiveness of the Russian 
people, which he says was lost in 
the breakup of the Soviet Union.

A week ahead of a presidential 
vote in Ukraine that will help 
determine that nation’s relation-
ship with Russia, Putin has been 
devoting new power to redress-
ing what he has called the his-
torical tragedy that shattered the 
Soviet Union into 15 nations.

From annexing Crimea to col-
lecting separatist petitions in 
Moldova to handing out pass-
ports to compatriots in the 
Baltics, Putin has spent recent 
weeks focused on neighboring 
countries, many of which have 
substantial ethnic Russian 
minorities.

The strategy puts Russia on a 
collision course with the NATO 
defense alliance, because two of 
its members – Estonia and Latvia 
– have significant Russian-
speaking minorities that have 
long complained of discrimina-
tion. NATO has boosted air 
patrols over the Baltic states and 
sent troops to do exercises on the 
ground. Russia this month 
unleashed missile tests and mas-
sive war exercises, including 
along the border with Latvia and 
Estonia.

The new efforts have helped 
rocket Putin’s domestic approval 
ratings to  multiyear heights, and 
they have also inspired some 
ethnic Russians and Russian 
speakers abroad. Pro-Russian 
separatists in eastern Ukraine 
this past week asked to join their 
region to Russia. Days earlier, a 
top Russian official traveled to 
the breakaway Transnistria 
region of Moldova, where he col-
lected what he said were more 
than 30,000 signatures in favor 
of unity with Russia.

The swift moves complicate 

efforts to bring stability to roiling 
Ukraine, which will vote this 
week on a new president to 
replace pro-Kremlin Viktor 
Yanukovych, who was ousted in 
February. Although Putin’s ambi-
tions appear to fall far short of 
rebuilding the Soviet Union, the 
newly nationalist tone is boost-
ing the cohesiveness of Russian-
speaking populations in Russia’s 
neighbors and inside Russia 
itself. Even if Putin refrains from 
military action, his efforts are 
likely to create pressure points 
that can be used against neigh-
boring countries that displease 
Russia, security officials and ana-
lysts say.

When the Soviet Union began 
splitting apart in 1991,“millions 
of people went to bed in one 
country and awoke in different 
ones, overnight becoming ethnic 
minorities in former union 
republics, while the Russian 
nation became one of the big-
gest, if not the biggest ethnic 
group in the world to be divided 
by borders,” Putin said in March 
at a solemn Kremlin ceremony 
as he annexed Crimea. He said 
Russia would never again forsake 
its ethnic brethren.

Putin has decried the loss of 
Russia’s influence on the world 
stage, saying that his nation was 
humiliated during President 
Boris Yeltsin’s tenure in the 1990s. 
He has said his annexation of 
Crimea would enter Russian his-
tory alongside the exploits of 
Catherine the Great. More than 
80 percent of Russia’s population 
approves of Putin’s job perfor-
mance, according to recent 
polls.

Russian speakers extend far 
beyond Russia’s boundaries, in 
part because the breakup of the 
Soviet Union spun off territories 
that were historically part of the 
Russian Empire – such as 
Kazakhstan – and in part because 
of economic migration and 
deliberate resettlement programs 

during the Soviet era.
Russian officials have kept 

open the option of direct mili-
tary intervention in eastern 
Ukraine, with its large ethnic 
Russian population, even as they 
have held back from taking 
actions that could spark a 
Russian-Ukrainian war. Russian 
officials have hinted they will not 
recognize the results of the 
upcoming election because, they 
say, of violence in the east.

Putin’s policy “really has 
acquired a very different and 
very new quality to it, of aggres-
sive expansionist nationalism,” 
said Eugene Rumer, an analyst at 
the Carnegie Endowment for 
International Peace who until 
January was the national intelli-
gence officer for Russia on the 
U.S. National Intelligence 
Council.

The instability in eastern 
Ukraine creates new challenges 
for NATO, Rumer said. U.S. offi-
cials have said that domestic 
frustrations have been stoked by 
covert Russian support. If a simi-
lar scenario were to play out in 
Latvia or Estonia, he said, with 
violent protests led by a Russian 
population that has lived in those 
countries for generations, “it’s 
not at all clear to me what NATO 
is going to do.”

“Putin thinks NATO is a hol-
low alliance. That it talks a lot 
but it doesn’t walk the walk,” 
Rumer said. “And he’s perfectly 
happy to poke NATO in the eye 
or whatever part of its anatomy, 
and say, ‘Okay, I’m going to start 
trouble in the Baltics, and what 
are you going to do about it?’ ”

Rattling the cage
After Ukraine, the most imme-

diately vulnerable country may 
be Moldova, whose Transnistria 
region is the westernmost edge 
of a belt of non-Russian territory 
that Putin has noted was once 
part of the Russian Empire. 
Odessa and parts of eastern 
Ukraine are also part of that ter-

ritory, which Putin called 
Novorossiya, or New Russia.

“This is not about reestablish-
ing the Soviet Union,” said Mark 
Galeotti, a professor at New York 
University who is an expert on 
Russian security issues. But, he 
added, “there is this genuine 
sense that he is this czar who is 
gathering the Russian lands.”

On Victory Day, the May 9 
holiday that marks the Soviet 
Union’s victory over Nazi 
Germany, Russian Deputy Prime 
Minister Dmitry Rogozin visited 
Transnistria’s celebrations, an 
unusual trip that analysts say 
signaled Kremlin intentions over 
the region.

“Russia is not only monitoring 
the situation, but we will do 
everything needed for the resi-
dents of Transnistria to see our 
role as peacekeepers and as guar-
antors of the Transnistrian 
Republic’s security,” Rogozin said 
during his visit, Interfax report-
ed.

“There’s great reason to be 
concerned in Moldova,” said a 
senior Obama administration 
official who spoke on the condi-
tion of anonymity to discuss 
internal thinking. “Even if it’s not 
a direct intervention,” the official 
said, “it’s a way to be able to 
weaken the government, to be 
able to rattle the cage, to be able 
to say, ‘If relations with Russia 
are bad, we can always pull this 
one out of the hat and start creat-
ing trouble.’ ”

Kazakhstan, too, appears to be 
nervous. Officials there proposed 
laws last month that would 
include harsh sentences for calls 
for separatism. In some parts of 
northern Kazakhstan, ethnic 
Russians make up more than 
half the population, and President 
Nursultan Nazarbayev has long 
worked to solidify his govern-
ment’s influence in the region.

Concern among Latvians
Putin this month announced 

new pensions for Soviet-era vet-

erans living in the Baltics, a move 
that affects Latvia and Estonia, 
where Russian speakers respec-
tively make up roughly a third 
and a quarter of the populations. 
Russian diplomats in those coun-
tries have stepped up efforts to 
distribute Russian passports to 
ethnic Russians, and Latvian 
officials say they have seen 
heightened activity in recent 
weeks among anti-government, 
pro-Russian protesters.

The newly expansionist rheto-
ric coming from the Kremlin has 
many officials upset.

“Such a doctrine really does 
not belong to the 21st century,” 
said Latvian Foreign Minister 
Edgars Rinkevics.

Russians in Latvia have long 
complained of laws that require 
schools to teach in Latvian and 
that also require knowledge of 
the language to become a natu-
ralized citizen. But Rinkevics 
and local Russian speakers say 
the unrest that has plagued east-
ern Ukraine is highly unlikely in 
Latvia, a nation that is thorough-
ly bound to European economic 
and security structures.

“This protection should have 
been started 20 years ago. 
Unfortunately, the Russian lead-
ership did not do anything then. 
They didn’t care,” said Sergei 
Malakhovsky, the editor of an 
information portal for the 
Russian community in Latvia. 
He said Latvia’s NATO and 
European Union membership 
means that the country is unlike-
ly to return to Russia’s sphere of 
influence.

In Russia, Putin’s vows to sup-
port Russians abroad have been 
met with hearty approval.

“We are doing wrong when we 
don’t respond to discrimination,” 
said Robert Shlegel, a member of 
Russia’s lower house of parlia-
ment who is on a committee 
charged with handling relations 
with Russia’s neighbors. “I think 
we should be much stronger.”

Vietniekvārdiem latviešu va  lo-
 dā ir liela nozīme  – tie raksturo 
lietotāju attieksmi iepretim vi -
sam, kas notiek viņu apkārtnē. 
Tādēļ likās mazliet dīvaini, ka 
ALAs 63. kongresa priekšva-
karā Filadelfijā, informējot kon-
gresa goda viešņu Latvijas 
Ministru prezidenti Laimdotu 
Strau jumu, dominēja divi viet-
niek vārdi – “es” un: ”man.” 
Gandrīz vai gribējās izteikt 
viņai līdz jutību par to, ka 
gandrīz pāris stundu gaŗumā 
bija jāklausās  informācija par 
svešiem tema tiem no svešām 
personām.  Viņa tomēr godam 
izturēja šo pacietības pārbaudi.

Nākamajās dienās šie abi 
vietniekvārdi atkal dominēja   
ziņojumos, debatēs, privātās 
sarunās pie maltītēm un pat 

kongresa balles laikā. Arī Mi -
nistru prezidente atkal gandrīz 
vai kļuva par upuri šim “es, es, 
es” vārdiņam, kas šoreiz iz  pau-
dās darbībā, –   nevar taču palaist 
gaŗām izdevību nofotografēties 
ar augstāko Latvijas valdības 
pārstāvi! Kas noticis ar pārē-
jiem, tikpat nozīmīgiem viet-
niekvārdiem, piemēram, “mēs, 
mums, jūs, jums”? Vai tos vairs 
nelieto? Ja tā, tad kāpēc? 
Kongresā tos varēja saklausīt 
galvenokārt no kongresa rīcības 
komitejas locek ļiem un kon-
gresa rezolūciju sastādītājiem 
darba grupu laikā. Jāatceras, ka 
kongresa rīkotā jiem ir milzīga 
pieredze sarī kojumu plānošanā 
un rīkošanā, jo Filadelfija ir 
vienīgais (vismaz man zināmais) 
latviešu centrs ASV, kas var lep-

oties ar 120 sekmīgiem 
sarīkojumiem viena gada laikā. 
Lai paveiktu kaut ko tik 
monumentālu, viet niekvārdiņi 
“’mēs, mums, jūs, jums” ir ab -
solūti nepieciešami. Šī pie  redze 
bija manāma arī kongresā. Viss, 
kas notika rī  cī bas komitejas 
pārziņā, noritēja precīzi kā pēc 
pulksteņa. To pašu gan nevarēja 
teikt par kongresa ietvaros 
programmā pa  redzēto laika 
sadalījumu, kur galvenie no -
teicēji (par laimi   ar dažiem 
izņēmumiem) bija paši kon-
gresa dalībnieki un uzsvars uz 
“es” un “man”. Ko izsaka viet-
niekvārdu lietošana? Vai tiešām 
pienācis laiks, kad per sonīgās 
vēlmes ņem virsroku iepretim 
latviešu sabiedrības vajadzī-
bām? Ceru, ka ne!

Iespējams, ka pats aizkusti no-
šākais moments bija Latvijas 
himnas dziedāšana, kas likās 
daudz sirsnīgāka, pacilājošāka 
un lūdzošāka, nekā pēdējos 
gados dzirdēts. Nebiju vienīgais, 
kas tā jutās. Daži noklausīti 
komentāri liecināja, ka šodie-
nas kritiskā situācija Ukrainā 
un tās neparedzamās sekas 
Baltijas valstīm bija atsvaidzi-
nājusi rūpes par dzimtenes 
drošību. Šis noskaņojums deva 
dziļāku jēgu vietniekvārdiem 
“mēs, mums”, ticību un cerību 
Dievam un Latvijai. Himna visu 
klātesošo apziņā bija atguvusi 
savu īsto nozīmi.

Tā stāsta, ka “vecos laikos” 
lielākais delegātu skaits gandrīz 
vienmēr ir bijis Ņujorkas lat-
viešu ev. lut. draudzei, kas  

parasti sūtījusi piecus vai sešus 
delegātus. Šogad draudzes de -
legātu skaits sarucis uz četriem; 
tai sekoja Vašingtonas latviešu 
ev. lut. draudze ar trim, un  – 
ļoti iepriecinoši  – Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienība   arī 
ar trim delegātiem. Pretēji 
dažiem pe  simistu vērtējumiem 
ALAi tomēr vēl ir nākotne!

Aizmirstot “es” un “mēs” 
dominējušo klātbūtni un at -
ceroties citus, kaut mazliet re -
tākus iepriecinošus momentus, 
gribētos teikt, ka šis kongress 
tomēr bija izdevies.

Turpinot zīlēt vietniekvārdu 
lietošanas nozīmi latviešu sa -
biedrībā, plecus rausta

SMĪNS
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„Laiks apzināties veselības vērtību”
Iznācis LĀZAs Apkārtraksts  Nr. 163

Dr. J. J. DIMANTS, Jr.

Slēpotāju klubs beidz 
darbībuVALIJA GALENIEKS

Pēc 54 gadu pastāvēšanas 
Čikāgas latviešu slēpotāju klubs 
bija spiests savu darbību 
pārtraukt. Kāpēc? Tāpēc, ka 
kluba dibinātāji un aktīvie biedri 
jau sasnieguši 70, 80, un pat 90 
gadu vecumu un dažādu veselības 
problēmu pēc vairs nevar slēpot. 
Mēģinājumi piesaistīt jaunākus 
slēpotājus ir bijuši nesekmīgi. 
Kluba pēdējā organizētā 
izbraukumā Lake Tahoe 2012. 
gadā piedalījās tikai 6 slēpotāji, 

no kuŗiem tikai viens bija no 
Čikāgas apkārtnes. 

Ierosinājumi par kluba slēgša-
nu ir apspriesti jau agrāk, jo 
neviens vairs nevēlas uzņemties 
izbraukumu organizēšanu un 
vadīšanu. Kluba valdes sēdē 
2012. gada 25. oktobrī  kasieris 
Māris Preiss paziņoja, ka no 20 
balsstiesīgiem biedriem 18 ir pie-
krituši klubu slēgt. Valde ielūdza 
visus kluba biedrus uz brīvām 
pusdienām Grand Dukes resto-
rānā 6. decembrī, kas skaitījās 
pēdējā oficiālā kluba sanāksme.

Pārskats par kluba darbību no 
1958. g. līdz 2012. gadam ir pub-
licēts mazā grāmatiņā.

Lielākā daļa kluba biedru to 
jau ir saņēmuši. Vēl var pieprasīt 
Modrim Galeniekam. Tel. 847-
823-3713  E-pasts: galenieks@att.
net

Klubs bija reģistrēts Ilinojas 
pavalstī kā bezpeļņas organizācija, 
tāpēc pēc darbības izbeigšanas 
pārpalikušie līdzekļi bija jānodod 
kādai citai bezpeļņas organizācijai 
ar līdzīgiem statūtiem. Valde 
pārpalikumu nodeva Gaŗezeram 
– sporta vajadzībām.

Ir  iznācis Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienības (LĀZA)  Ap -
kārtraksts jau 163. reizi, patei co-
ties  redaktores  Dr. M. Pozem-
kov skas  nenogurstošam darbam 
un izpratnei par tā nepiecie ša-
mību. Tas tomēr mūs, profe sio-
nāļus, satur kopā ar savu  iein te-
resētību par katru kollēgu. Vien-
mēr esam uzklausījuši kollēgu 
ieteikumus, lai tos varētu iekļaut 
kopējo mērķu sasniegšanā. Vi  sam 
tam ir nepieciešama mūsu lielāka 
atsaucība. Notiek tik   straujas un 
lielas pozitīvas izmaiņas ko  mu-
nikācijas un sazināšanās laukā, 
ka  pat  grūti tam  visam  izsekot.  
Tomēr rakstītais un iespiestais  
vārds ir un  paliks cieņā.

Apkārtraksts tiek iespiests 
Latvijā 500 eksemplāros uz 36 
lappusēm ar 50 saistošiem uz -
ņēmumiem un attēliem. Apkārt-
rakstus pārsūta uz ASV lielos 
baltos maisos, un tie jau ir izsūtīti  
kollēgām.  

Apkārtrakstu ievada LĀZAs 
valdes priekšsēža Dr. J. J. Di -
manta, Jr., raksts – „Turpināsim  
iesākto, kuŗā uzsvērts, ka ikkat-
ram kollēgam jāiesaistās kādā  
projektā, kas  saistās  ar  Latvijas  
medicīnu un veselības aprūpi. 
Turpat  klāt ir Daces Micānes 
Zālītes dzejolis – ”Lauki un lau  k-
akmeņi  Ir Latvijas stūŗakmeņi... 
Tavu māju  pamats”.  

Rakstu kopsavilkumu profe-
sionāli angļu valodā ir tulkojis 
žurnālists Kārlis Streips. „Re   dak-
tores  sleja”  norāda uz daudzo 
gadu sadarbību un zināmu gan -
darījumu, cerot, ka arī uz priekšu 
kāds cits kollēga uzņemsies to  
veidot, iespējams, pat ar jaunu  
skatījumu. Visi izsakām vislielāko 

savu pierezi – „Mana Latvijas 
pieredze un plastiskā chirurģija” 
– un uzsveŗ nepieciešamību 
Latvijas ārstiem un studentiem 
piedalīties apmaiņas vizītēs un 
veicināt sadarbību starp profe-
sionālām apvienībām. 

Prof. A. Vīksna savā rakstā 
„Grā  mata  par ārstu  biedrošanos” 
stāsta par savu  grāmatu  „Latvijas 
Ārstu Biedrība”. Atskats ir apskats 
no 1822. g. līdz 2013. gadam, 
sniedzot izsmeļošu informāciju 
par Latvijas ārstu apvienošanos, 
organizēšanos un atjaunotu or -
ganizācijas attīstību. Rakstā „Mū   -
zika dziedina  dvēseli” Prof. E. 
Biķis turpina virsrakstā izteikto 
domu: tā „palīdz atveseļoties 
sirdzējam  un  atgūt spēkus ātrāk. 
Ne velti medicīnā pastāv mūzikas 
terapija un bērniem  vakaros tiek 
dziedātas šūpuļdziesmas. Bet 
Latvijas Universitātei ir nepie cie-
  šams  atjaunot  ērģeles, lai varētu  
teikt: „Ērģeles lai mūžam skan!” ”  

Raksts „Latvijas Sarkanajam 
Krustam – 95” stāsta un  atgādina 
mums  par  to no pašiem sāku-
miem līdz šodienai.  „Jauni port-
reti Latvijas Ārstu biedrībā”  rāda 
mūsu izcilākos ārstus un viņu  
portretus.

Gaŗāka atvadīšanās notiek 
rakstā „Mūžībā aizgājusi mece-
nāte Aina Galēja Draviniece”.   
Pilns valdes sastāvs ar adresēm 
un biedru e-pasta adresēm ir 
uzrādīts Apkārtraksta beigās.  
Kollēģiem, kuŗi vēl nebūtu 
saņēmuši Apkārtrakstu, tas da -
būjams  pie Dr. J. J. Dimanta, Jr., 
2330 Innsbruck Parkway, Min-
neapolis, Minnesota 55421-2068, 
USA, e-pasts: dimants@hotmail.
com. 

Kollēgas novēl Veselības mi  nis-
 trei Dr. I. Circenei ātru un pilnīgu 
atveseļošanos pēc ope rā cijas. 

Mēs pateicamiem visiem, kas 
ir kuplinājuši šo Apkārtrakstu un 
turpinās darīt to arī turpmāk.  

Vairāk nekā 160 biedri pulcējās 
Klīvlandes latviešu draudzes 
namā 2014. gada marta pirmajā 
sestdienā, lai piedalītos Klīvlan-
des Latviešu Kreditsabiedrības 
pilnsapulcē. 

Kreditsabiedrība piedzīvo daudz 
pārmaiņu.  Guna Foraker, kuŗa ir 
veikli vadījusi kreditsabiedrību 

Klīvlandes latviešu 
kreditsabiedrības gadskārtējā 

pilnsapulce
kuŗam piešķirts maģistra grads 
nodokļu prasmēs (Master of 
Science-Taxation). Roberts arī 
kalpojis Revīzijas komitejā Mil-
voku latviešu kreditsabiedrībā 

Sakarā ar lietuviešu kreditsa-
biedrības Taupa slēgšanu, Klīv-
landes kreditsabiedrība tagad 
pieņem biedrus no visām trim 

No kreisās: Guna Foraker, Karmena Cickovskis, Līga Zemzarajs, Inta Konsen, Andris Celherts, 
Peters Grava, Roberts Junge, Nora Hurley, Kristaps Daukšs, Laura Tomko, Franz Bauer, Diana 
Verhas, Audra Čečere, Ian Crawford, Gints Strautnieks // FOTO: Agnars Cickovskis

mus no bijušās Taupa kredit sa-
biedrības. Ar šo pirkumu Klīv-
landes latviešu kreditsa bied rība 
kuplināja savu hipoteku aizde-
vumu kopsummu ar 2.8 mil-
joniem dolaru.  

Vēlēšanu rezultātā valdes ama-
tos atkal ieveda priekšsēdi Andri 
Celchertu un valdes locekli Noru 

ar lieliem panākumiem pēdējos 
27 gadus, atstās darbavietu šo -
gad. Roberts Junge pārņems tās 
vadību. Roberts ir augsti izglītots, 
ar 11 gadu pieredzi grāmatve-
dībā (accounting). Viņš ir valsts 
zvērinātais grāmatvedis (C.P.A.) 

Baltijas valstīm. Šī pārmaiņa, kā 
arī tirdzniecības pasākumi, vei-
cinās kreditsabiedrības darbību 
nākotnē. 

Līdz ar statūtu maiņu, pie -
ņemot lietuviešu biedrus, tika 
dota iespēja iegādāties aizdevu-

Hurley uz nākamo trīs gadu 
posmu. Jaunievēlēts valdē ir 
Kristaps Daukšs.

Pilnsapulci noslēdza jaukā 
sabiedriskā noskaņā ar pusdie-
nām, atspirdzinājumiem un nau-
das laimestiem.

pateicību Dr. M. Pozemkovskai 
par sadarbību un parādīto  uz -
ticību ne tikai mums, bet arī 
medicīnai Latvijā. 

Seko ziedojumu saraksts ar  
paziņojumu par  Dr. V. Strauba  
grāmatu „Latviešu ārsta dzīve 
Amerikā”, ko izdeva LĀZA viņa  
95 gadu dzimšanas dienā kā 
pateicību par profesionālo un  
sabiedrisko darbu, kas tik ļoti 
saistījās  ar  Latviju. Tikpat cītīgi 
grāmatas ir sarakstījuši Dr. J. 
Zemītis, Dr. A. Slucis, Ingūna 
Bauere – par Martu Celmiņu, 
Latvijas  žēlsirdīgo māsu kustības 
dibinātāju. Dr. P. Apinis, Latvijas 
Ārstu  biedrības (LĀB) valdes  
priekšsēdis, atreferē Latvijas ār  stu 
7. kongresa norisi un  ie  spaidus; 
tajā  piedalījas deviņi LĀZAs 
biedri, un rezolūcijā kā vienu no 
galveniem punktiem norādīja uz  
nepieciešamību palielināt vese lī-
bas nozares valsts budžeta finan-
cējumu. Kongresa izskaņā  runāja 
prof. Dainis Krieviņš un prof. K. 
Zariņš, sniedzot  ziņas par sa -
sniegumiem asinsvadu slimību 
diagnostikā un ārstēšanā.

Dr. U. Gruntmanis rakstā 
„Sveiciens kollēgām” aicina vai -
rāk iesaistīties kopējā darbā un 
piedalīties lēmumu apspriešanā.  
Visi kollēgas vienmēr bijuši  ai  -
cināti, pat mudināti uz to, bet 
atsaucība ir bijusi ne tik liela, kā  
mēs  vēlētos.

Tiek apsveikti mūsu jubilāri un 
apbalvojumu saņēmēji. Rakstā 
„Pasniegtas LĀZAs medicīnas 
fondu stipendijas” paskaidrota 
šo fondu darbība un mērķi – sti-
pendijas piešķirtas labākajiem  
vecākā kursa medicīnas studen-
tiem ceļā uz ārsta gradu un 

strādāšanu Latvijā. Stipendijas 
saņēma pieci stipendiāti (katra 
$ 1000 apmērā). Bet „Jaunumi 
Latvijas Medicīnas fondā” ziņo, 
ka bijušais Latvijas valsts prezi-
dents Dr. Valdis Zatlers ir kļuvis 
par LMF vadītāju. Apsveicam  
Dr. V. Zatleru un visu valdi, un 
lielo mecenātu Normanu Naitu 
(Norman Knight).

Veselības ministres Dr. – I. Cir-
cenes raksts „Laiks apzināties 
veselības vērtību” sniedz sīku, 
informātīvu ieskatu par šo prob-
lēmu, uzsveŗot, ka „mūsu mērķis 
ir viens – labi financēta un pa -
cientam droša veselības aprūpe 
Latvijā”.

LĀZAs vicepriekšsēde Dr. Zai  ga 
A. Phillips raksta: „Laimīgi vecāki 
un veselīgi zīdaiņi ASV” – kā to 
sasniegt un kā par viņiem rū  pē-
ties. Ar šo referātu viņa uzstājās 
7. Latvijas Ārstu kongresā  Rīgā.

Latvijas Goda konsuls Kalifo-
nijā Dr. Juris Buņķis apraksta 
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Totālitāro noziegumu 
attaisnotājiem draudēs cietums

Saeima galīgajā lasījumā pie ņē-
ma Krimināllikuma grozījumus, 
papildinot tos ar sankcijām pret 
PSRS un nacistiskās Vācijas no  -
ziedzīgo nodarījumu attaisno tā-
jiem. Sods varētu būt brīvības at  -
ņemšana  līdz pat pieciem gadiem, 
piespiedu darbs vai naudas sods. 
Grozījuma autori atzina, ka viens 
no stimuliem šāda likumprojek -
ta sagatavošanā bijuši sociālista 
Alfrēda Rubika nicinošie izteiku-
mi par to, ka 1949. gadā depor  tē-
tie šādu sodu pelnījuši, jo sa  dar-
bojušies ar fašistiem. Šos  iz   tei ku-
mus nu jau otro gadu vērtē Dro-
šības policija.

Balsojumā šo likumprojektu 
atbalstīja 60 koalicijas deputāti, 
pret  nobalsoja tikai 26 saskanieši 
un Arvils Ašeradens (Vienotība). 
Viņš gan pēc sēdes paskaidroja, 
ka esot ātrumā kļūdījies un jau 
prezidiju informējis, ka balso-
jums neatbilst viņa pozicijai.

***
Krievijas hēlikopters 

pārbauda...
NATO patruļlidmašīnas Lat   vi -

jas ekskluzīvajā ekonomiskajā zo -
nā Baltijas jūrā identificēja Krie-
vijas bruņoto spēku pretze mū  de-
ņu cīņas hēlikopteru Ka-27. Tā      
ir pirmā reize pēdējos gados, kad 
pie Latvijas robežām konstatēts 
Krievijas armijas hēlikopters. 
Līdz šim pie mūsu  robežām bieži 
identificētas  dažāda tipa Krievi-
jas armijas lidmašīnas. Aizsar  dzī-
bas ministra Raimonda Vējoņa 
ieskatā  Krievijas armijas hēlikop - 
 tera parādīšanos pie Latvijas ro -
bežām varētu izskaidrot ar kai-
miņvalsts vēlmi pārbaudīt Lat-
vijas iespējas reaģēt uz zemu li -
dojošiem objektiem.

Latvijā nav radaru, kas spētu 
konstatēt zemu lidojošus objek-
tus, tāpēc, kāds bijis hēlikoptera 
lidojuma īstais mērķis, var tikai 
minēt. Krievija droši vien veic 
kaut kādus izlūklidojumus un 
interesējas, kas notiek Latvijas 
pusē. Viņi pārbauda mūsu spējas 
noteikt vai nenoteikt, kā viņi 
pārvietojas. Tātad  informācijas 
sa   vākšana un mūsu vājo pušu 
konstatēšana un analize.

***
No Afgānistānas atgriežas 

kaŗavīri
Afgānistānā pašlaik dien ap 

130 Latvijas kaŗavīru. 2013. gada 
2. martā darbību sāka Ziemeļ-
valstu un Baltijas Pārejas atbalsta 
vienība, kuŗā  iekļauti  četru val -
s  tu - Latvijas, Zviedrijas, Somijas 
un Norvēģijas kaŗavīri; šīs vie  -
nības darbība tika slēgta 2014. 
ga  da 10. maijā. 

No NATO vadītās starptautis-
kās drošības operācijas Afgānis-
tānā 18. maijā  atgriezās vairāk 
nekā 100 Latvijas kaŗavīri, kuŗi 
dienesta pienākumus veica  Zie -

meļvalstu un Baltijas Pārejas at -
balsta vienībā.

Svinīgajā ceremonijā Ādažu 
bazē piedalījās aizsardzības mi -
nistrs Raimonds Vējonis, Na  cio -
nālo bruņoto spēku komandie -
ris Raimonds Graube, kā arī ka  -
ŗavīru tuvinieki. Raimonds Vē   jo -
nis pēc atgriešanās no Afgānis tā -
nas uzsveŗ, ka ir gandarīts par Lat  -
vijas bruņoto spēku spējām pa    lī-
dzēt  miera un stabilitātes vei ci -
nāšanā šajā kaŗa plosītajā valstī. 
Mēs arī  turpmāk sniegsim atbal -
s tu afgāņu kaŗavīru apmācībā.

***
Latvija un Flandrija paraksta 
jaunu sadarbības programmu
Latvijas delegācijai uzturoties 

vizītē Beļģijā, Latvijas Ārlietu mi -
 nistrijas Eiropas departamenta 
direktore Ilze Rūse un Flandrijas 
Ārlietu departamenta ģenerāl-
sek retārs Kūns Verlakts  parakstī-
ja Latvijas un Flandrijas sadarbī-
bas programmu 2015. - 2017. ga  -
dam.

Latvija un Flandrija paraksta 
jaunu sadarbības programmu

Jaunā sadarbības programma 
aptveŗ vairākas jomas, starp ku  -
ŗām ir uzņēmējdarbība, ārējās 
ekonomiskās attiecības, zem ko-
pī ba, vide, energoefektīvitāte, zi -
nātne, innovācijas, sociāleko no-
mika, kultūra, jaunatne, izglītība, 
kā arī sadarbība radošajos sek - 
to ros.

***
Kārdifā svin Latvijas 
un Velsas saprašanās

 memoranda desmit gadus
15. maijā Velsā notika sarīko-

jums par godu Latvijas un Velsas 
saprašanās memoranda desmit 
gadiem. Svinīgajā sarīkojumā, ko 
organizēja  Latvijas goda konsuls 
Velsā Andris Tauriņš sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību un Velsas 
Nacionālo asambleju, piedalījās 
vairāk nekā 70 interesentu.  

No kreisās: Latvijas goda kon-
suls Velsā Andris Tauriņš, vēst-
nieks Andris Teikmanis un 
Velsas Pirmais ministrs Karvins 
Džons 

Viesu vidū bija Velsas valdības, 

Nacionālās asamblejas, uzņēmē -
ju, izglītības iestāžu un latviešu 
sabiedrības pārstāvji. Uzrunu par 
sadarbības memoranda darbības 
laikā īstenotajiem pasākumiem 
teica goda konsuls Andris Tau -
riņš. Desmit gados īstenoti vairā-
ki projekti biznesa sakaru vei  ci -
nā   šanai, sadarbībai izglītības un 
kultūras jomā. Gan Velsu, gan Lat-
 viju apmeklējušas valsts amat-
personas un uzņēmēju delegāci-
jas. Velsā darbojas arī Latvijas 
uzņēmēji. Notikuši vairāki skolē-
nu apmaiņas braucieni. Veiks -
mī ga ir izveidojusies sadarbība 
starp Velsas Nacionālo bibliotē ku 
un Latvijas Nacionālo biblio tēku. 
Velsu vairākkārt apmeklējuši 
Latvijas mākslinieki, arī  Latvijas 
Radio koris. Bērnu un jauniešu 
koris no Velsas piedalīsies Pasau-
les koŗu olimpiadā, kas šogad 
notiek Latvijā.

***
Lembergs rada draudus 

Latvijas drošībai
Aizsardzības ministra Rai  mon-

 da Vējoņa ieskatā Ventspils do  -
mes priekšsēža Aivaŗa Lemberga 
(Latvijai un Ventspilij) izteikumi 
par NATO militārās klātienes  
pastiprināšanu Latvijā kā oku - -
pā ciju, kā arī Lemberga rīcība, 
prasot NATO ģenerālsekretāra 
at    vai   nošanos Latvijas valstij un 
tau tai par NATO kaŗavīru nosū -
tīšanu uz Latviju, ir pretrunā ar 
valsts drošības interesēm un rada 
draudus valsts drošībai. Vardar-
bību pret jūrniekiem un Lember -
ga retoriku nosodīja gan Minis - 
t ru prezidente  Laimdota Strauju-
ma, gan ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs. Ventspils pilsētas do -
mes vārdā Lemberga parakstītajā 
vēstulē ir nekorrekti apgalvoju  -
mi, kas neatbilst nedz Latvijas no -
          stājai, nedz mūsu vērtējumam 
par Ziemeļatlantijas līguma orga-
 nizāciju un tās īstenoto NATO 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas 
misiju. NATO nomelnošana ap -
stākļos, kad Latvijas sabiedrība 
saskaŗas ar Krievijas plašsaziņas 
līdzekļos paustām  naida runām 
un aicinājumu uz vardarbību,      
ir katēgoriski nosodāma. Latvijas 
ārpolītiku veido Ārlietu minis - 
t rija, tāpēc Lemberga vēstule un 
publiskie izteikumi nav vērtēja -
mi citādi kā atsevišķas privāt per-
sonas bezatbildīgs viedoklis.

(Vairāk lasiet K. Streipa  komen-
tārā 11. lpp.) 

***
Vienojušies kopīgā nostājā

Zaļo un Zemnieku savienības 
(ZZS) valdes sēdē 19. maijā apvie-
nību veidojošo partiju līdeŗi, to  -
starp  Latvijai un Ventspilij priekš-
sēdis, Ventspils pilsētas galva Ai  -
vars Lembergs, vienojās ieņemt 
kopīgu nostāju jautājumā par 
Lat vijas valsts aizsardzības un 
dro šības situāciju, uzsveŗot, ka 
Latvijas dalība NATO ir drošī -
bas garants. ZZS ir atbalstījusi 
Latvijas iestāšanos Eiropas Savie-
nībā  un NATO, par to balsojot 
apvienības Saeimas frakcijas de  -
putātiem. ZZS nostāja un polī-
tika nav mainījusies – apvienību 
veidojošās partijas – Latvijas Zem-
  nieku savienība, Latvijas Zaļā 
partija, partija Latvijai un Vents -
pilij un Liepājas partija – ir pār-

liecinātas, ka dalība NATO ir 
Latvijas ārējās drošības garants.

***
Aizturēts Beness Aijo

Starptautiskajā lidostā Rīga 14. 
maijā aizturēts skandalozais Lat-
vijas nacionālboļševiks Beness 
Aijo. Viņš  tika izraidīts no Ukrai-
 nas, jo, neievērojot iepriekš uz -
likto aizliegumu iebraukt šajā 
valstī trīs gadus, viņš kopā vēl ar 
diviem aktīvistiem maija sākumā 
centās nelegāli iekļūt Ukrainā, 
kur viņu aizturēja Ukrainas ro  -
bež sardze. Drošības policija  pret 
Aijo uzsākusi kriminālprocesu 
par aicinājumu vardarbīgi gāzt 
Latvijas Republikas valsts varu 
un vardarbīgi grozīt valsts iekār-
tu, kā arī par aicinājumu likvidēt 
Latvijas Republikas valstisko ne -
atkarību.

Aijo ir dzimis Latvijā un ir Lat-
vijas pavalstnieks, kas jau iepriekš 
ar dažādām akcijām izraisījis pa   -
stiprinātu drošības dienestu inte-
resi.

***
ASV diplomāts atzīst,

 ka Baltijas valstis ir drošībā
Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 

ar  lekciju viesojās ASV Valsts se    k - 
retāra vietnieks pub liskās dip -   
lo mātijas jautājumos Ričards 
Stengels (attēlā). Viesis lekcijā ie    -
pa   zīstināja ar ASV veidoto dip lo-
 mātiju attiecībās ar Latviju un tās 
drošību, kā arī dalījās pieredzē 
par plašsaziņas līdzekļu  lomu 
starpvalstu attiecībās.

Stengels uzsvēra, ka  Krievijas 
pēdējā laika  darbības tikai stip -
rina Baltijas valstu un ASV sav -
starpējās attiecības, kā arī gan 
Lat vijas, gan Igaunijas un Lietu-
vas drošību pret Krievijas agre-
siju un iespējamām kaŗa darbī -
bām. Baltijas valstis esot drošībā. 
ASV diplomāts ir ļoti  neapmie-
rināts ar Krievijas rīcību pret 
bijušajām padomju valstīm. Vai -
rākus gadus viņš ir  bijis ietekmī-
gā žurnāla Times galvenais re -
daktors. Šobrīd strādā par ASV 
valsts sekretāra vietnieku publis -
kās diplomātijas jautājumos. Ri  -
čards Sengels ir plaši pazīstams 
arī kā autors vairākām grāmatām 
un rakstiem par Dienvidafrikas 
Republikas bijušo prezidentu Nel -
sonu Mandelu. Stendels ir iegu -
vis arī Emmy balvu kā produ-
cents, veidojot žurnāla Time do -
kumentālo filmu par 2001.gada 
11. septembŗa notikumiem.

***
Pildegoviča darba vizīte Ķīnā
Ārlietu ministrijas valsts sekre-

tārs Andrejs Pildegovičs darba 
vizītē apmeklēja  Ķīnas Tautas 
Re    publiku. Pildegvičs vadīja Lat-
vijas delegāciju polītiskajās kon-

sultācijās ar ĶTR ārlietu vicemi-
nistru Vanu Čao.

Konsultāciju laikā tika atzinīgi 
novērtēta divpusējo attiecību di -
namika, uzsvērta nepieciešamība 
uzlabot Latvijas un Ķīnas tirdz -
niecības līdzsvaru, palielinot Lat-
 vijas eksportu. Pārrunāta  maija 
beigās plānotā Latvijas Saeimas 
priekšsēdes Solvitas Āboltiņas vi -
 zīte Ķīnā, kā arī sadarbība starp-
tautiskās organizācijās.

***
Seminārs tālmācības 

pielāgošanai diasporas 
bērniem

Ārlietu ministrija, Pasaules 
brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
un Latviešu valodas aģentūra Ār -
  lietu ministrijā organizēja semi-
nāru “Diasporas bērnu izglītība 
tālmācībā - ārvalstu pieredze, 
Lat vijas vīzija”. Tika pārrunātas 
ie   spējas veidot Latvijas diasporas 
bērniem pielāgotu tālmācības iz   -
glītības programmu, uzklausot 
arī citu valstu pieredzi. Ārlietu 
ministrijas darba grupā diaspo-
ras polītikas jautājumos ir vai -
rāk  kārt apspriests, ka Latvijas 
izglītības sistēmā būtu nepie cie -
šams izstrādāt speciālas, elastīgas 
un individuāli piemērojamas 
tālmācības programmas Latvijas 
diasporas bērniem. Tās varētu 
noderēt gan tiem bērniem, kuŗi  
jau apmeklē diasporas nedēļas 
nogales skolas un vēlas padziļināt 
savas zināšanas, gan arī tiem, ku -
 ŗiem nav iespējas tās apmeklēt.

Pasaulē darbojas aptuveni 100 
Latvijas diasporas nedēļas noga-
les skolu, kam ir liela nozīme 
diasporas bērnu latviskās kultū-
ras apzināšanā un latviešu valo-
das apguvē. Kaut arī skolu skaits 
pasaulē nepārtraukti pieaug, tajās 
tomēr mācās samērā neliels skaits 
diasporas bērnu. Iemesli ir dažā-
di - skolas attālums no dzīvesvie-
 tas, vecāku darba plāni, financi ā-
lie apsvērumi - ceļa izdevumi, lai 
tiktu līdz skolai, kā arī citi faktori.

***
Piedalās labdarības tirdziņā
Latvijas vēstniecība Apvieno-

tajā Karalistē piedalījās vēst nie-
cību labdarības tirdziņā, ko rīko -
ja organizācija „Bērni un ģime-
nes pāri robežām” (Children and 
Families Across Borders). Latvijas 
stendā interesentiem bija pieeja-
ma Latvijas uzņēmumu ziedotā 
produkcija – saldumi, cepumi, 
maize, konservi, ekoķemmes, 
rokdarbi un rotaļlietas.

Andrejs Pildegovičs tiekas ar  
ĶTR transporta viceministru 
Venu Menjunu (Weng Meng yong)
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bas jautājumiem uzmanība īpaši 
tika pievērsta gaidāmajām Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanām. Lat-
vijas informātīvajā stendā, ko 
prezentēja Latvijas vēstniecība 
Francijā kopā ar Latviešu apvie-
nību Francijā, varēja iegūt vis -
pārēju informāciju par Latviju, 
par tūrisma iespējām, kā arī par 
šā gada kultūras galvaspilsētas 
gada kultūras  sarīkojumiem Rī  -
gā. Atklāšanas koncertā dziedāja  
Parīzes latviešu koris.

***
Varšavā atklāta izstāde 

„Art Nouveau architektūra: Rīga”
Latvijas vēstnieks Polijā Ilgvars 

Kļava Varšavas universitātes jau-
nās bibliotēkas pasāžā atklāja 
izstādi Art Nouveau architektūra: 
Rīga. Izstādes eksponātus veido-
jusi Ramona Umblija, dizaina bi -
rojs H2H un fotografs Ansis Starks. 

No aptuveni simt izcilākajiem 
jūgendstila namiem  izvēlēti asto-
ņi, kuŗi ļauj pazīt Rīgas jūgend-
stilam raksturīgo stilistiku. Iz   -
stā de tapusi sadarbībā ar Ārlietu 
mi   nistriju un notiek Rīga 2014 – 
Eiropas kultūras galvaspilsēta sa -
rīkojumu ietvaros. 

***
Maratona laikā nodejoto deju 
cer pieteikt Ginesa rekordam
Nordea Rīgas maratona laikā 

pie Brīvības pieminekļa nodejoto 
deju ar tridekšņiem ir iecerēts 
pieteikt Ginesa rekordu grāma-
tai. Rīga 2014 Kultūras kilometrā 
tika veidota unikāla goda sardze - 
aptuveni 200 dziedātāju un dejo-
tāju no visas Latvijas. 

Sveicot sportistus, dziedot 
dziesmas no Jāņa Cimzes “Dzies-
mu rotas”, tika dejota deja ar 
tridekšņiem no deju uzveduma 
“Lec, Saulīte!” - jaundarba “Rotā, 
meitiņ, uguņa plostu”, kas bija tā 
pirmatskaņojums. Ir cerība, ka, 
dejojot šo  deju, ticis sasniegts re -
kords. Materiāli par tridekšņu 
dejas norisi ir sakopoti un tiks 
izvērtēti, tos plānots nosūtīt Gi -
nesa rekordu vērtētājiem,

***
Latvija pēc zelta rezervju 
apmēra - 80. vietā pasaulē

Latvija pēc zelta rezervju ap -
mē ra saglabājusi 80. vietu pasau-
lē, liecina Pasaules Zelta pado -
mes (World Gold Council, WGC) 
jaunākais pārskats, kuŗa pamatā 
ir Starptautiskā Valūtas fonda  
statistikas dati. Saskaņā ar tiem 
Latvijas zelta rezervju apmērs 
paš laik ir 6,6 tonnas, un tas ir 
lielākais starp  Baltijas valstīm. 

Arī Lietuva ir saglabājusi ag -
rāko poziciju un ierindojusies 
82.vietā pasaulē - kaimiņvalsts  
zel ta rezervju apmērs ir tāds        
pats kā iepriekšējos mēnešos ‒ 
5,8 tonnas. Igaunija pasaulē nav 
starp simt lielāko zelta rezervju 
turētājiem.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

nor māli, ka KNAB galvenās 
amat personas nespēj ilgstoši 
strādāt un darbam atvēlēto laiku 
izmanto savstarpējo attiecību no -
skaidrošanai.

***
VUGD ļauj Gaismas pili 
nodot apsaimniekošanā 

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) Kultūras 
ministrijai  sniedzis pozītīvu atzi-
numu par jaunās Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas ēkas nodošanu 
apsaimniekošanā. 

Būvniecībā iesaistītās puses ir 
izpildījušas visus nepieciešamos 
drošības pasākumus,  arī ar die -
nestā iesniegto dokumentāciju 
viss ir bijis kārtībā. Tātad Kultū-
ras ministrijai atliek iesniegt ne -
pieciešamos dokumentus Rī  gas 
būvvaldē, kas pieņems gala lēmu-
mu par ēkas nodošanu apsaim-
niekošanā.

***
 Ar Melno dimantu 

beidz baleta festivālu
Rīgas Kongresu namā bija ska -

tāma Dānijas Dejas teātŗa viesiz-
rāde Melnais dimants, ar ko bei -
dzās Starptautiskais Baltijas bale-
ta festivāls. 

Dānijas Dejas teātris ir lielākais 
un spilgtākais laikmetīgās dejas 
teātris Dānijā. Izrādi Melnais di  -
mants rādīja tūlīt pēc tās pirmiz-
rādes Kopenhāgenas Karaliskajā 
operā. Melnais dimants vēstī par  
divu mīlētāju attiecībām. 

***
Latvija  Eiropas festivālā 

Parīzes reģionā
17. un 18. maijā Latvija goda 

viesa statusā piedalījās Eiropas 
festivālā Buāleruā, kas atrodas 
pie slavenā Fontenblo  meža, ko 
pastaigām iecienījuši daudzi Pa -
rīzes reģiona iedzīvotāji.

Latvijas vēstniece Sanita Pav -
ļuta-Deslandes kopā ar Igaunijas 
vēstnieku Svenu Jurgensonu  un 
Lietuvas vēstniecības padomnie-
ci Daļu Kreivieni  piedalījās apaļā 
galda diskusijā, iepazīstinot inte-
resentus ar Baltijas valstīm, kā arī 
ar mūsu valstu pieredzi Eiropas 
Savienībā pirmajos 10 gados. 

Pārrunās par Eiropas Savienī-

sniegta mūzejam ar visnepara s-
tākajiem, drosmīgākajiem un  
rei  zēm pretrunīgākajiem sasnie -
gumiem, kas izaicina ierastos 
priekš  status par mūzeju lomu 
sabiedrībā. Žaņa Lipkes memo-
riāls, kas veidots pēc Māŗa Gaiļa, 
Augusta Sukuta un Ārijas Lipkes 
iniciātīvas, Mazajā balasta dambī 
8, Ķīpsalā,  durvis apmeklētājiem 
vēra 2012. gada vasarā, papildi-
not Latvijas kultūrtelpu ar kva -
litātīvi jaunu memoriālā mūzeja 
jēdziena interpretāciju. Mūzejs 
innovātīvā veidā atklāj stāstu par 
latvieša Lipkes un viņa ģimenes 
drosmi, Otrā pasaules kaŗa laikā 
glābjot režīma vajātu, nāvei no -
lemtu cilvēku dzīvību, riskējot ar 
visu.

***
Jelgavā vagonu rūpnīcu būvē 

Krievijas tanku ražotājs
Jelgavā vērienīgu projektu sācis 

Krievijas valstij pilnīgi piederošs 
koncerns Uralvagonzavod. Latvijā 
tas sevi prezentē kā pasaules mē  -
roga dzelzceļa vagonu ražotāju. 
Savu galveno darbības sfairu – mi   -
litārās kaujas technikas un tan   ku 
ražošanu uzņēmums īsti nepie-
min. Satversmes aizsar dzī  bas bi   -
rojs norāda, ka riski Latvi jas dro-
  šībai no šīs kompanijas ie       nāk ša -
nas mūsu valstī nav nolie  dza mi.

***
Vienotībā uzņem 

astoņus RP polītiķus
Partija Vienotība 19. maijā sa  -

vās rindās uzņēma astoņus Re -
for mu partijas (RP) biedrus. Vie-
notībai pievienojušies iekšlietu 
ministrs Richards Kozlovskis, 
ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs, Saeimas deputāti Kārlis Eņ -
ģelis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, 
Vilnis Ķirsis, Inese Lībiņa-Egnere, 
Jānis Ozoliņš un Romualds Ra -
žuks. Vienotības priekšsēde Sol -
vita Āboltiņa norādīja, ka visi RP 
pārstāvji ievēlēti vienbalsīgi, iz -
ņemot vienu, tomēr viņa vārdu 
neatklāja.

Vienotībā plāno iestāties arī eko-
 nomikas ministrs un pašreizējais 
Reformu partijas priekšsēdis 
Vjačeslavs Dombrovskis, taču 
viņš nolēmis to darīt vēlāk. Vēl 
trīs Reformu partijas pārstāvji 
Juris Viļums, Daina Kazāka un 
Gunārs Igaunis nav galīgi izlē-
muši, vai pievienosies Vienotībai. 
Savukārt partijas dibinātājs Val-
dis Zatlers jau paziņojis, ka polī -
tikā vairs nedarbosies.

***
Kam jāiet – 

Strīķei vai Streļčenokam?
Ministru prezidentes Laimdo-

tas Straujumas ieskatā Korupci -
jas novēršanas un apkaŗošanas 
biroja (KNAB) vadītājs Jaroslavs 
Streļčenoks un viņa vietniece    
Juta Strīķe nevar strādāt vienā ie -
 stādē. Latvijas Televīzijas raidī  ju-
mā Rīta panorāma Straujuma at -
zina, ka abu KNAB darbinieku 
pretrunas esot ļoti dziļas. Viņa 
gan neatklāja, kuŗam no KNAB 
darbiniekiem būtu jāpamet ie  -
stāde. No KNAB  iestādes vadības 
tiek gaidīts darbs, nevis savstar-
pēju strīdu risināšana.

Pēc Straujumas domām, situā-
cija KNAB ir tik  absurda, ka tā  -
das pēdējos gados nevienā  valsts 
iestādē nav bijis. Viņasprāt, nav 

līdeŗiem ir bijušais tieslietu mi -
nistrs Jānis Bordāns. Šī partija 
tiek dibināta ilglaicīgai darb ī  bai, 
tāpēc arī dalība šā gada Sa   eimas 
vēlēšanās nav pašmērķis, un par 
to polītiskā spēka biedri lems 
vēlāk.

Bordāns partiju pieteica kā 
„pārmaiņu ieviesējus”. Polītiskā 
spēka sabiedrotie var būt tie, kuŗi 
balstās uz Latvijas valstiskuma 
plat formu, savukārt pretinieki - 
tie, kuŗi neatzīst Latvijas okupā-
ciju. Latvija ir nevis tilts starp 
Austrumiem un Rietumiem, bet 
gan neatņemama Rietumu sa -
stāvdaļa. Jaundibinātās polītiskās 
organizācijas mērķis ir „Latvijas - 
neatkarīgas un demokratiskas re -
 publikas attīstība”, balstoties uz 
«mūsdienīga konservātīvisma 
pamatvērtībām”.

***
Žaņa Lipkes memoriālam - 

Keneta Hadsona balva 
Žaņa Lipkes memoriāls saņē-

mis Keneta Hadsona balvu šā 
gada Eiropas Mūzeju gada balvas 
ceremonijā Igaunijas Mākslas 
mūzejā Tallinā.

Žaņa Lipkes memoriāls

Keneta Hadsona balva, kas 
nosaukta Eiropas Mūzeju foruma 
(EMF) dibinātāja vārdā, tiek pa -

Stenda apmeklētājiem bija pie-
ejami arī informātīvie materiāli 
par Latviju.

Tirdziņš, kas notika jau 55. 
reizi, ir viens no lielākajiem lab-
darības tirdziņiem Apvienotajā 
Karalistē. Šogad tajā ar saviem 
na  cionālajiem produktiem pie -
dalījās ap 70 vēstniecību. „Bērni 
un ģimenes pāri robežām” ir 
britu labdarības organizācija, kas 
atbalsta bērnus, kuŗi dažādu ie  -
meslu pēc ir nošķirti no ģime-
nēm.Tirdziņā iegūtie līdzekļi zie-
doti labdarības organizācijai 
„Bērni un ģimenes pāri robe žām”.

***
Nodibina Bordāna Jauno 

konservātīvo partiju
Latvijā tapusi vēl viena partija - 

223 delegātu nodibinātā Jaunā 
konservātīvā partija. Viens no tās 

Jānis Bordāns

“Lembergs ar trubu” //zīmējums: Zemgus Zaharāns
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Dažādu Eiropas valstu labēji ra  -
dikālās partijas kopš Krimas anek-
sijas nostājušās imperiskās Krievi -
jas pusē, jo Putins, tāpat kā šīs par  -
tijas, vēršas pret „izkurtējušo” Rie -
tumu civīlizāciju, pret „liberastiem-
pederastiem”  u.tml. Izņēmums ir 
rumāņu labējo radikāļu partija Ro   -
mania Mare, jo šīs partijas līde  ŗiem 
ir, tā sakot, kārtojami vēsturiski rē  -
ķini ar Krieviju, kuŗa 1940. gadā at     -
ņēma Rumānijai Besarabiju un  ta  -
gad dara visu, lai brālīgajai neat ka-
rīgajai kaimiņvalstij Moldovai ne    -
ļautu pievienoties Eiropas Savienī-
bai un - tālākā perspektīvā – „mātei” 
Rumānijai. Putiniskā Krievija, pro  -
tams, šo partiju necieš, bet arī li    be-
rāli demokratiskā Rumānijas val dī -
ba izraisa Kremļa nepatiku, jo Ru   -
mānija, būdama NATO un Eiro -
pas Savienības dalībvalsts, atbalsta 
sankcijas pret Krieviju un solidā  ri-
zējas ar brāļu zemi Moldovu, kuŗas 
vadība savukārt pamatoti baidās,  
ka neviena neatzītā staļiniskā Pie - 
d  ņestras valstele vai nu līdzīgi Kri -
mai „iestājas” Krievijā, vai iekļaujas 
nez kādā apjomīgā Jaunkrievijā 
(Novorossija), ko lūko saķitēt  Doņec - 

“Rumānija, Bulgārija, Ungārija uz Kremļa 
izdarību fona”

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

kas separātisti, piepalīdzot Krie vijas 
specdienestiem.

Nupat krasi saasinājušās Kremļa 
attiecības gan ar Moldovu, gan ar 
Rumāniju. Putina tuvākais līdz   gait -
nieks, Krievijas vicepremjērs Dmit-
rijs Rogozins nolēma svinēt  t.s. Uz  -
varas dienu - 9. maiju Piedņestras 
galvaspilsētā Tiraspolē. Tur viņam 
iedeva četras kārbas ar Piedņestras 
iedzīvotāju parakstiem zem petī   ci  -
jas, kuŗā lūgts, lai Maskava uzņem 
Piedņestru Krievijas sastāvā. Un,     
tā kā minēto sankciju dēļ Rogozina 
un viņa svītas lidmašīnai bija liegts 
šķērsot gan Ukrainas, gan Rumā-
nijas gaisa telpu, lidmašīna nolai -
dās Moldovas galvaspilsētas Kiši-
ņevas lidostā. Un, tikko Rogozins ar 
svītu izgāja no lidmašīnas, Moldo-
vas policistiem izdevās zibenīgi no 
lidmašīnas salona iznest laukā tās 
kārbas ar parakstiem, kas tika kon -
fiscētas. Pēc tam kad Rogozinam ar 
svītu ne jau gluži bez komplikāci-
jām izdevās atgriezties Maskavā, 
viņš tvīterī pauda  sašutumu par to, 
ka Rumānija viņam slēgusi  savu 
gaisa telpu, un piedraudēja, ka nā   -
kamreiz viņš atlidošot uz Rumāniju 

ar stratēģisko bumbvedēju Tu-160. 
Kad Bukarestā atļāvās paust pro-
testu, Rogozins tāpat  tvīterī  attrie-
ca: “Mēs tiem Rumānijas kungiem 
vēl parādīsim, kas viņi tādi ir un     
ko mēs par viņiem domājam.”

Rumānija un Bulgārija ir naba-
dzīgākās no ES dalībvalstīm. Gan 
Rumānijā, gan Bulgārijā plaukst 
korupcija, un abām valstīm ir pro -
b  lēmas ar romu (čigānu) integrā-
ciju. Taču attiecības ar imperisko, 
pu  ti nisko Krieviju ir atšķirīgas.

Bulgārija „no laika gala”  ir bijusi 
rusofila, un tās galvaspilsetas Sofi -
jas centrā slejas piemineklis „caram 
atbrīvotājam” (no turku jūga 1878. 
gadā) Aleksandram Ī. (Tas, ka gan 
Pirmajā, gan Otrajā pasaules kaŗā 
Bulgārija bija Vācijas sabiedrotā, 
nav mainījis tās  tradicionālo pieķer-
šanos pareizticībai un krievestī -  
bai.) Un nu DER SPIEGEL ziņo, ka 
Vācijā ar bažām  vēro. kā pašreizējā 
Bulgārijas valdība  tiek ievilkta Krie-
vijas ietekmes sfairā  un varot ma nīt, 
ka Kremlis grasās padarīt šo valsti 
par savu priekšposteni (Brücken-
kopf) Eiropas Savienībā. Sofijā koa-
liciju vada sociālistu partija, kuŗa 

mudžēt mudž no kādreizējiem 
kompartijas funkcionāriem, bul  -
gāru čekistiem un kur vietējie oli-
garchi ir ekonomiski cieši saistīti      
ar Krieviju.

No visām Eiropas labēji radikā-
lajām partijām, kas tagad simpatizē 
Putina Krievijai, visdedzīgākā savā 
rusofilijā ir bulgāru šovinistu un 
antisemītu partija ATAKA (Uzbru -
kums). Tās līderis Volens Siderovs 
aģitē par Bulgārijas izstāšanos no 
Eiropas Savienības.

Iekams aplūkojam Ungārijas po -
zi ciju, atgādināsim, ka Putina Krie-
vija nežēlo pūliņus,  lai uzkurinātu 
separātismu ne tikai Ukrainas aus -
t  rumu novados, bet arī Aizkarpatu 
apgabalā, kas starpkaŗu periodā  
bija Čechoslovakijas sastāvdaļa. 
Krievijas galma vēsturnieki tagad 
uzsveŗ, ka Aizkarpatu novadu no 
senlaikiem apdzīvojot nevis ukrai-
ņi, bet „rusīni” - īpašs īsteni pa -
reiz ti cīgo lielkrievu “atlūznis”. Uz 
vietas Kremļa aģenti „aktīvizē” 
rusīnu autonomistus, kas vēlas at  -
dalīties no Ukrainas un nodibināt 
savu prokrievisko valsteli.

Un tagad šiem Ukrainas vieno  tī-

bas šķēlējiem  piebiedrojies NATO 
un ES dalībvalsts Ungārijas prem-
jērministrs Viktors Orbans, kuŗa 
konservātīvajai partijai ir vairā -
kums parlamentā. Viņš, būdams 
dedzīgs ungāru nacionālists,  parū -
pējies par to, lai Aizkarpatu apga-
bala centrā Užgorodā sanāktu tu -
rienes ungāru minoritātes pārstāvji,  
kuŗi taisni tagad uzstājīgi prasa, lai 
Ukrainas valdība piešķiŗ Aizkar-
patu ungāriem (ap 150 000) ne ti -
kai kultūras autonomiju (ko viņi 
bauda), bet arī administrātīvu auto-
 nomiju un tiesības uz dubultpil so-
nību. Viktora Orbana sabiedrotā  
labējā flangā – nacionālo ekstrēmis-
tu partija Jobbik,  kas jūsmīgi apbrī-
no Putinu, nenogurusi atgādina,  ka 
Lielvācija Aizkarpatu novadu 1939. 
gadā „piešķīrusi”  Ungārijai - un šis 
lēmums bijis taisnīgs...

Vārdu sakot, Kremlim acīmre-
dzot ir sviras, lai ārdītu, drupinātu 
un grautu nīsto jauno Ukrainu vi - 
s os virzienos - no austrumiem, rie-
tumiem (Piedņestra) un dienvi -
diem, - piepalīdzot NATO un ES 
dalībvalsts Ungārijas nacionāl is tis-
kajam premjērministram.

Lembergam vietas Latvijas polītikā vairs nav
Tie Laika un Brīvās Latvijas lasī-

tāji, kuŗi cītīgi seko sabiedriskiem 
un polītiskiem notikumiem Latvi -
jā, noteikti zina, kas ir Aivars Lem -
bergs – Ventspils pilsētas galva, lai 
arī ar ierobežotām tiesībām veikt 
savus pienākumus, jo jau vairāku 
gadu gaŗumā tiek tiesāts par ļoti 
nopietniem kriminālnoziegu - 
m iem. Tas tomēr nav traucējis Vents-
 pils iedzīvotājus viņu ievēlēt atkal 
un atkal, bet ierobežojumi paliek 
spēkā tik un tā. Protams, kamēr nav 
tiesas sprieduma, cilvēks oficiāli ne -
  skaitās vainīgs, bet izmeklēšana Lem-
berga lietā notiek  ne jau Latvijā vien. 

Pēdējā laikā cilvēks, kuŗu man 
lab   patīk saukt par Puzes ķeizaru, jo 
tā sanāk, ka Lembergs pat dzīvo ne -
  vis Ventspilī, bet gan Puzē, - ir se -
viš  ķi izcēlies ar bezatbildīgiem un 
briesmīgiem izteicieniem par NATO. 
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrai -
nā pasaules ievērojamākā militārā 
alian   se manāmi pastiprinājusi un 
paplašinājusi savu klātieni mūsu 
valstī. Tā, piemēram,  pagājušajās 
brīv dienās NATO spēki Baltijas jū -
rā meklēja un iznīcināja pirms tam 
neatrastas sprāgstvielas, kas zem 
ūdens ir atradušās kopš Otrā un   da -
    žos gadījumos pat kopš Pirmā  pa   -
saules kaŗa. Tas ir ļoti svētīgs darbs, 
jo, lai arī nav dzirdēts, ka kāds no 
šiem priekšmetiem būtu bojājis       
vai nogremdējis kādu kuģi, tomēr 
tas ir piesārņojums.

Par NATO klātieni Latvijā  jāprie-
 cājas, jo alianse ir mūsu valsts gal-
venais drošības garants. Gandrīz 
katru dienu Krievijas kaŗa lidma-
šīnas ielido Latvijas gaisa telpā, un  
ir labi, ka tagad vēl vairāk NATO 
lidmašīnu attur tās no ienākšanas 

Baltijas gaisa telpā. Tātad jūras spēki 
meklē mīnas, bet sauszemes spēki 
paredzamā nākotnē organizēs vē   -
rienīgas militārās mācības, kas pa  -
lī  dzēs pilnveidot mūsu pašu kaŗa -
spēka prasmes. Piedevām NATO 
“zābaki uz zemes” noteikti liks 
Krem  lim padomāt divreiz, pirms 
tas spriež, vai pēc Ukrainas situāci-
jas “nokārtošanas”  būtu pienācis  
laiks pievērsties Baltijas valstīm.  
Nevienam nav noslēpums, ka Krie-
 vijas diktātors Putins Padomju Sa  -
vienības sabrukumu nosaucis par 
20. gadsimta lielāko ģeopolītisko 
katastrofu, un ir pilnīgi skaidrs, ka  
viņš cenšas par varītēm destabili - 
zēt situāciju vairākās  bijušajās PSRS 
republikās, varbūt cerot ar laiku iz  -
veidot to, ko mūsu pašu lielā visa 
krieviskā atbalstītāja, Eiropas Par  -
lamenta deputāte Tatjana Ždanoka 
ir nosaukusi par “PSRS 2,0”.  Dievs 
ar Ždanoku ( jācer, ka šīs nedēļas EP 
vēlēšanās viņa savu mandātu jau ir  
zaudējusi), taču tādi ir cara Vladi -
mira plāni, un NATO klātiene Lat  -
vijā mums ļauj  naktī  gulēt mierīgāk.

Protams, NATO darbs Latvijā ne  -
tīk tiem, kuŗi atbalsta Kremļa vēlmi 
atjaunot PSRS tās bijušajās robe -
žās. Arī starp  latviešu ultrana  cio   nā-
listiem ir cilvēki, kuŗi labprā tāk mū -
 su valsti redzētu ārpus alian s es. 
Diemžēl amatpersona, vārdā Ai vars 
Lembergs, ir pievienojies šim korim.

Jau pirms NATO ierašanās Lat vijā 
Ventspils boss atrada par vajadzīgu 
bilst, ka tas būšot kaut kas līdzīgs 
“okupācijai”. Kopš minētie jūras 
spēki ir noenkurojušies Ventspils 
ostā, Lembergs šo apgalvojumu ir 
atkārtojis, nu jau tāpēc, ka ie   priek-
šējās nedēļas nogalē daži ārvalstu 

jūrnieki Ventspilī uzvedušies ne   -
smuki. Ventspils policijā aplieci nā -
ja, ka brīvdienās par administrā-
tīviem pārkāpumiem (alkohola lie-
tošana neatļautā vietā, kā arī uri-
nēšana vai vemšana, kur pagadās) 
ir uzrakstīti 23 protokoli, viens no 
tiem Latvijas valstspiederīgam, bet 
visi pārējie ārvalstu jūrniekiem     
“no dažādiem kuģiem”, sacīja poli-
cijas pārstāve.  Un tieši šajā sakarā  
Lembergs atrada par vajadzīgu pa  -
teikt, ka “viņu uzvedība drīzāk at -
bilst okupantu uzvedībai”. 

Turklāt Ventspils boss atrada arī 
par vajadzīgu Ventspils domes vār-
dā  nosūtīt  NATO ģenerāl sek  re -
tāram depešu, kuŗā viņš ģenerāl-
sekretāru aicina “atvainoties Latvi-
jas valstij, tautai, Ventspils pilsētai 
un ventspilniekiem”. Vēstulē viņš  
aizmurgojies pat līdz īpaši trakai  
“domai”: “Ņemot vērā militārper-
sonu uzvedību un to, ka Ventspils 
ostā pietauvotie kuģi ir militāra 
technika ar attiecīgu bruņojumu, 
kuŗš var prognozēt, kādus draudus 
iedzīvotājiem var radīt militārper-
sonas, kuŗu rīcībā ir šāds bruņo-
jums, ja tās ir tādā alkohola reibu-
ma pakāpē, ka nespēj kontrolēt 
savu rīcību? Tāda izaicinoša un ne   -
piedienīga daļas NATO militār per -
sonu uzvedība liek aizdomāties,     
vai NATO ir Latvijas sabiedrības 
aizstāvji vai drīzāk drauds.”

Mans mērķis nebūt nav attaisnot 
jūrniekus, kuŗi pārkāpj Latvijas ad -
ministrātīvos likumus. Varbūt ame-
 rikānis vai nīderlandietis nezina,      
ka Latvijā nav atļauts atklātā vietā 
atrasties ar atkorķētu alkohola 
pudeli rokā, bet kādam  tomēr bija 
pienākums viņiem to pateikt. Ču -

rāt, kur pagadās, tiešām ir visnotaļ 
lopiski.  Taču jūrnieki mēdz būt ga -
dos jauni vīrieši, jā, brīvajā laikā  
viņi vēlas mazliet uzdzīvot, un kāds 
gan brīnums, ka reizēm gadās pār-
šaut pār strīpu? Tais pašās brīv die-
nās vairāki ārvalstu jūrnieki tika 
smagi piekauti un aplaupīti, viens 
nīderlandietis nonāca slimnīcas rea -
nimācijā ar ļoti nopietnām galvas 
traumām. Šai gadījumā Lem   bergs ir 
ieminējies, ka uzbrucēji acīm redzot  
centušies “pasargāt sie vietes”.

Labi, ka Lemberga muļķības skaļi ir 
nosodījuši visi, sākot ar Valsts pre-
zidentu Andri Bērziņu (“Ir jāiz  saka 
nožēla par to, ka no amatpersonas  
mutes izskan šāds viedoklis, kas starp-
tautisko notikumu kon tek  stā rada 
iespēju destabilizēt si   tuā  ciju Latvijā  
un raida aplamus sig   nālus mūsu 
sabiedrotajiem NATO”), Ministru 
prezidenti Laimdotu Straujumu un 
ārlietu ministru Ed  garu Rinkēviču 
(“Bezatbildīgi iz  teikumi par NATO, 
velkot parallē les ar traģiskiem noti-
kumiem mū su valsts vēsturē, ir pret-
runā Latvi jas valsts drošības, mūsu 
tautas interesēm un vairo drošības 
risku pieaugumu”). 

Sarežģīta situācija ir radusies Zaļo 
un Zemnieku savienībai (ZZS), 
kuŗai ar Lemberga pārstāvēto par -
tiju  Latvijai un Ventspilij ir sadarbī-
bas līgums. Lemberga bļaustīšanos 
ir nosodījis arī ZZS pārstāvis aiz -
sardzības ministrs Raimonds Vē   -
jonis, bet pašai  ZZS par Lemberga 
izmuldēšanos nekā sakāma neesot 
un  nebūšot,  – ar  R. Vējoņa viedok-
li apvienībai pietiekot.

Baidos, ka ar to nepietiks.  ZZS to -
mēr ir valdošās koalicijas par tija, un 
sadarbība ar cilvēku, kuŗš apgalvo, ka 

NATO ir “okupācijas spēks”, nekādā 
ziņā nav pieņema ma. Pašreizējais 
ZZS līgums ar Lem  berga partiju 
beigsies jūnijā, un  tas būtu laužams 
jau tagad. Par Vents  pils vēlētājiem 
jāsaka: ja vēlētāji visā pasaulē būtu 
gudri, tad daudzviet ievēlētos ama-
tos strādātu pavisam citi cilvēki.  
Taču lielajā polītikā ir neapšaubāms 
iemesls Lembergam parādīt durvis 
uz visiem laikiem, pēc tam tās dur -
vis aizvērt, aizslēgt un aizbultēt.

Varam būt  droši, ka NATO ģene-
 rālsekretāram nav ne mazāko plā -
nu atvainoties par notikušo, tāpat 
varam būt pārliecināti, ka NATO 
tepat vien paliks. Protams, būtu labi, 
ja ārvalstu militārais  kontingents 
prastu sevi mazliet vairāk pie  valdīt, 
taču dažu jūrnieku „iz darības”  brīv-
 dienās neietekmē NATO darbu. 

Latvijas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai ir 
tiesības atcelt pašvaldību vadītājus, 
ja tie “neveic likumos noteiktos 
pienākumus”.  Šajā gadījumā Lem -
berga izmuldēšanās diez vai ir uz   -
skatāma par “likumos noteikto pie-
  nākumu” neveikšanu, taču Temīdai 
būtu vērts palūkoties Krimināl   li -
kumā, kur sods ir paredzēts par 
“darbību vai bezdarbību, kas vērsta 
uz [..] iestāžu vai organizāciju darb-
ības graušanu nolūkā kaitēt Lat -
vijas Republikai”.  Nav nekādu šau -
bu, ka Aivara Lemberga vāvuļoša -
na par “okupāciju” var kaitēt mūsu 
valsts interesēm. Ja arī te nav pie-
mērojams attiecīgais  Kriminālli ku-
ma pants, visiem polītiķiem ir laiks 
beidzot pateikt stingri un nepār  -
pro tami: Aivaram Lembergam Lat-
vijas polītikā vietas ārpus Ventspils 
vairs nav un nekad arī  nebūs. 
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LĀSMA ĢIBIETE
Ciemos pie krustmātes

Pabeidzis sarunu, Patriks iesmē-
jās. 

- Nu re! Un tu nemaz negribēji, 
ka zvanu. Bet es šo to noskaidroju. 
Pirmkārt, tas nemaz nav zirgs.

- Interesanti: kas tad?
- Ķēve! Lizet, tā ir ķēve!
- Ups! Kā mēs to uzreiz neap -

tvērām? 
- Jā, un, otrkārt, tās vārds ir 

Mēnesnīca. Bet tā kā te latviski 
neviens cits kā tu nerunā, tad ķē -
ve jāgodā par Moonlight. 

- Mēness. Moon. - Pēkšņi šķita, 
ka, man nosaucot šo vārdu, skais-
tais dzīvnieks beidzot pret mums 
pavērš savu galvu. Vairs nespēju 
noturēties un sāku bužināt tā 
krēpes. Ķēve nepretojās. Tā pa   cie-
 tīgi, gandrīz nekustīgi stāvēja, ar 
tumšajām acīm skatīdamās ma   -
nējās. Ak, dievišķais dzīvnieks, – 
cik tu esi skaista!

- Patrik? 

- A? 
- Kur tu iemācījies igauniski? 
- Bet kuŗš latvietis gan neprot 

igauniski? 
- Es neprotu. Daudzi neprot. 
Uzklausot tādu atzīšanos, Pa  t -

riks smējās kā kutināts. 
- Kas tev iemācīja? Vecāki? Tavs 

Olevs?
- Nu, tā kā man ir tikai māte,  

kas neprot pat angliski, atliek 
Olevs. Jā, pareizi, mans Olevs.

- Vai viņš tikpat labi prot latviski?
- Apmēram. Nē, tikpat labi no    -

teikti ne, bet kaut ko jau prot.
Pēkšņi man šķita, ka dzīvnieks 

nodreb. Biju  nobaidījusi? Neko 
ne   sakot, pagriezos uz izejas pusi. 
Pagriezos un gāju ārā. Patriks se  -
koja. Klusējot aizgājām līdz Casino 
Montreux.

- Man šķiet, jādodas mājās. Ir 
vēls.

- Es pavadīšu.
- Neapmaldīsies? 
- Gan jau.

- Pateicos.
Tā mēs nonācām līdz krustmā-

tes dzīvoklim. Pirmā diena Mont-
 rē ir galā. 

- Kā man gribētos tevi aicināt 
iekšā!

- Kas tevi traucē?
- Tas nav mans dzīvoklis. Tas 

pieder krustmātei, viņas nav mā  -
jās. Rūdolfa, krustmātes dēla, arī 
nav. Piezvanīt un palūgt atļauju? 
Nezvanīt un nelūgt neko? 

- Tu baidies?
- Nebaidos. Es gribu uzdejot.
- Tad jau ok! Pat ja kāds mūs 

pieķers, neko nevarēs pateikt. Pil-
soņi dejo.

Šoreiz iesmējos es. Pilsoņi dejo. 
Patiesi… Klusējot uzkāpām aug-
šā. Somiņā sameklēju atslēgu. At   -
slēdzu durvis un Patriku palaidu 
sev pa priekšu, it kā dzīvoklis 
piederētu man pašai. Piedodiet, 
mīļā Elizabete Mūrnieks, es atkal 
pārkāpju instrukciju! Piedodiet! 

- Nu, kā paliek ar dejošanu?  

De   jas, dejas! – Patriks iesmējās. 
Iegāju Rūdolfa istabā, lai pa  -

mek  lētu kādu mūzikas disku. To 
eta   žerē bija vesels lērums. Paņē-
mu pirmo, ko tumsā sataustīju. 
Iz      gā  jusi atpakaļ krustmātes ista -
bā, pa   virši paskatījos uz vāciņu, uz 
kuŗa franču valodā sarkaniem 
bur - tiem bija rakstīts: „Melodijas 
no romantiskām kinofilmām”.     
Ō, tieši tas, kas vajadzīgs!

- Patrik, atradu! Vai neiebilsti?
Viņš apskatīja diska vāciņu, pa  -

māja ar galvu un, neko neteik-
dams, atdeva atpakaļ. Iztulkoju to 
kā piekrišanas zīmi un lūdzu viņu 
ielikt atskaņotājā. Krustmātes 
istabā bija moderna aparātūra, 
kuŗai es pati pieskarties baidītos, 
savukārt Patriks visu izdarīja 
zibenīgi. Atskanēja pirmie akordi, 
un mēs lēnītēm sākām dejot. Par 
laimi, dziesma bija pavisam lēna, 
tieši tas, kas vajadzīgs. 

- Viņa dzied angliski. Vai nav 
savādi? Es domāju, ka būs fran-

ciski, - es čukstēju. 
- Savādi…
Kaut kas tik pazīstams, tik 

dzirdēts. No filmas? Droši vien, 
bet no kuŗas? Uztvērusi vārdus, 
pa   visam klusiņām sāku dungot 
līdzi:

- Don’t ever try to leave me,
Don’t ever try to go,
Don’t ever try to leave me
All alone.
Hey, are you made of stone…
Pārņēma dīvainas tirpas. Kaut 

kur to esmu dzirdējusi, bet ne -
spēju atminēties, kur. 

- Midseason Blues.
- Kas, lūdzu?
- Lizet, tas ir Midseason Blues. 

Tikko atcerējos. Tikai… no kuŗas 
filmas? 

Īsti neieklausoties Patrikā, jo -
projām dungoju.

- I always try to please you, 
But no more 
I play these games no more.

(Turpināts no Nr. 19)

(Turpinājums sekos)

No Lieldienu svētkiem jau 
daudz dienu pagājis, bet man gri-
 bas pieminēt tos sakarā ar latvie-
šu pensionāru apvienības saietu 
16. aprīļa trešdienā Latvijas  vēst-
 niecībā. Tā bija pirmā reize, kad 
latviešu pensionāru biedrībā bija 
uzaicināti arī mūsu bāleliņi igau-
ņi un lietuvieši. Savādi, ka mēs, 
zviedros mītošie baltieši, būdami 
atšķirti no savām valstīm, vienāda 
likteņa vadīti un dzīvojot svešajā 
galvaspilsētā apmēram vienādos 
apstākļos, tikai tagad, 70 gadus 
vē    lāk, esam izpratuši kopāturē   -
ša  nās vajadzību. Normāli būtu, 
ka mūsu skaita ziņā mazās tautas 
sadzīvotu kaimiņu attiecībās, pa  -
zīstot cita citas tradicijas un kul -
tūru. Ja valstu pārvaldes plānotu 
drusku tālredzīgāk, atrisinātos  
arī problēma par mūsu atšķirī-
gām valodām. Paskatoties vien 
uz mūsu ļoti gaŗajām kopējām 
robežām un paklausoties piero-
bežu ļaužu valodā vienā un otrā 
robežas pusē, dzirdam runājot 
abu valstu valodās. Atliek tikai pa -
līdzēt attīstīties šim dabiskajam 
procesam, mācot kaimiņu valo-
das skolās un kursos. Par piemē-
ru der Skandinavijas vals  tis. Te 
zviedrs, runājot zviedriski, zina, 
ka norvēģis viņu saprot, un otrādi. 

Šā gada saietā biedrības priekš-
  niece Diana Engstedte pēc ne  lie  -
las uzrunas latviski stāstīja zvied-
 ru valodā par kristīgo LIELDIE-
NU vēsturi, jo šogad ir tā reize, 
kad visas trīs galvenās kristīgās 
konfesijas svinēja tās vienā laikā. 
Salīdzinot latviešu un zviedru 
tradicijas, lielākā atšķirība jūta -
ma tāpēc, ka zviedru paražās un 
tradicijās nav nekādu pēdu no 
ortodoksālās Baznīcas, kam ir 
krietna ietekme Baltijas valstīs. 
Bet senās etniski folkloristiskās 
atskaņas manāmas bērniem pie-
mērotajās izdarībās. Piemēram, 
Zaļās ceturtdienas „raganiņas” 
ap  ciemo zviedru mājas: izkrā  so-
jušies bērni, kankaros tērpti, 
skaita: „Ko vēlies – našķus mums 

Baltiešu  pensionāru Lieldienas Stokholmā
 un latvieša vienreizīgais veikums Floridā

vai kreņķus sev?” -  dabūjuši sal -
du mus vai naudu, pazūd pie ci   -
tām durvīm. Pie manis viņi nā -
kuši, lai kur esmu dzīvojusi. Mū -
su šūpoles,  zaķu paslēptās olas, 
olu ripināšanas spēles arī pieder 
bērnībai. Kad igauņu pārstāve, 
cienījama dāma krietni gados      
M. Raud-Pähn kundze izteiksmī-
gi atstāstīja igauņu paradumus, 
tie šķita mūsējiem ļoti līdzīgi, 
iespējams, pareizticīgo un katoļu 
mazāk skarti. Toties lietuvietes  
A. Städjes kundzes lasītajā dzir -
dē  jām par plašu katoļu Baznī  -   
cas rituālu dzīvīgajā Lieldenu 
gavēnī, Zaļajā ceturtdienā, Liela -
jā piektdienā, kā arī nakts litur-
ģijā. Labi, ka referentei bija vi -
zuā lais materiāls, kas cirkulēja 
auditorijā, jo diemžēl lasītājas 
īpatā zviedru valodas intonācija 
traucēja daudz ko saprast. Olu 
izdaiļošana toties visās Baltijas 
valstīs vēl arvien ir ļoti populāra, 
un tas pārsteidz zviedrus, jo 
viņiem tā mazāk zināma. 

Dzirdētās tradicijas it kā ap  -
stiprināja, ka mūsdienu ļaudis 
pieņem pašu Lieldienu kodolu – 
Kristus Augšāmcelšanos brīnu -
mu – bez refleksijām. Mūsos vēl 
saglabājusies ticība pārdabis ka -
jam, ar pliku prātu neizskaidro-
jamam. 

Turpmākais Sarmītes Ander  so-
 nes stāsts par pērnā vasarā re  -
dzēto mūsu tautieša EDVARDA 
LIEDSKALNIŅA darba veikumu 
Amerikā arī varētu par to lieci nāt. 

Par viņu zināmi kā fakti, tā      
le   ģendas. Edvards Liedskalniņš 
dzi  mis Gulbenē 1887. gadā, miris 
Floridā 1951. gadā. Esot beidzis 
tikai četras klases pamatskolā.  
Uz Ameriku devies pirms Pirmā 
pasaules kaŗa, kad izjukusi iece-
rētā laulība ar 16 gadus veco 
Agnesi. Smagi strādājot un tau -
pīgi dzīvojot Ziemeļamerikā un 
Kanadā, viņš saslimis ar TBC un 
1918. gadā pārcēlies uz Floridu. 
Par iekrātiem līdzekļiem nopir -
cis netālu no pilsētas neapstrā-

dātu zemesgabalu, kur 30 gadu 
laikā izveidojis sev mājokli no 
koraļļu akmeņiem, nosaucot to 
par Koraļļu pili (Coral castle).

Pils nav tikai viena celtne – Ed -
 varda divstāvu māja ar koraļļ  ak-
mens mēbelēm – gultām sev un 
savai Sweet Sixteen Agnesei, kā 
arī vienu mazu gultiņu bērnam. 
Ap visu īpašumu uzbūvēts ap -
žogs ar vareniem vārtiem, un  tā 
iekļautajā pagalmā visi priekš-
meti veidoti no koraļļu kaļķak  -
meņiem. Referentes lielajos foto 
uzņēmumos bija redzams viss 
īpašums ar daudz dažādiem ob  -
jektiem, no kuŗiem viņa izcēla 
div padsmit. Daži piemēri: tele -
skops, ar ko var skatīt kā polāro 
zvaigzni, tā Marsu un Saturnu; 
saules pulkstenis, kas rāda laiku 
ne tikai stundās, bet arī kuŗā 
mēnesī mēs atrodamies. Ir strūk l    - 
aka „Floridas galds”  ar daudziem 
krēsliem apkārt, tas veidots pil -
sētas platības formā. Iespējams, 
slavenākās ir deviņas tonnas 
sma gās durvis, kas sabalansētas 
tā, ka pat mazs bērns var tās at  -
vērt. Pagalmā redzams arī elek -
triskās strāvas ģenerātors un mil-
zīgs trijkājis.

Koraļļu pilij veidojoties, Ed -
vards sācis ar to arī piepelnīties, 
ņemot no tūristiem 10 centus  
par personu, un izveidojis spe-
ciālu iekārtu pie durvīm. Visa šī 
Edvarda darbošanās bijusi ar 

Floridas pilsētas atļauju un ziņu. 
Bet ar laiku tomēr par šā savā -      
dā izveidojuma darītāju, sauktu 
Mr. ED, sākušas plaukt baumas, 
pat  leģendas. Šis ekscentriskais 
vīrs esot ar kādu noslēpumu. Ne -
viens normāls vīrietis nevarot 
viens pats izcelt 1300 tonnas 
akmeņu no zemes, tos apstrādāt 
un attiecīgi novietot. Kaut arī 
viņš rādot paša pagatavotos dar  -
barīkus, jo  neko jaunu nepēr -
kot. Viņš vācot vai uzpērkot no -
lietotas automašīnas vai citus 
līdzīgus mechanismus, kuŗu iz -
jauktās daļas varot izmantot. Bet 
tie esot tikai sīki aizbildinājumi, 
kas neizskaidro patieso īstenību. 
Nelīdz arī ziņas, ka vīrs jau sā -
kumā, pirkdams zemi, izmek lē -
jis to, kur bijusi vislielākā zemes 
magnētiskā jauda, jo viņa ieskatā 
katrai materijai ir savs magnē-
tisms, kas sadarbojas ar zemes 
magnētisko lauku. Nodzīvodams 
vienpatībā 64 gadus, cilvēks pie-
redzē vien iegūst māku un kon - 
krē tas iemaņas, vienatnē tās pār-
do mā un izdomā ko jaunu. Un 
viņu vēl inspirējis sapnis par 
kopdzīvi ar Agnesi. Un tomēr – 
vai to visu spēj veikt neliela au -

guma vīrs (1,50 m), kas svēris ap 
45 kg? – Vēsture glabā ziņas par 
dažādiem eremītiem un viņu 
veiktiem darbiem. Te nu ir viens 
piemērs par 20. gadsimta latvie -
ti. Vai nākotnē būs vēl kāds?

Pēc šīs bagātās, daudzveidīgās 
programmas klausītāju sprie-
gums lēnām sāka atkrist mūzikā, 
ko Gunārs Zvejnieks bija izvēlē-
jies mūsu ciemiņiem par godu. 
Dzirdējām Veljo Tormisa dzies-
mu „Daiļa meitene šūpolēs” Igau-
nijas Filharmonijas kamerkoŗa 
atskaņojumā; Lietuvas Radio/TV 
dāmu koris dziedāja „Ej, tētiņ, 
zaļā dārzā”. Latviski nodziedājām 
„Pūt, vējiņi!”, jo Gunāram šķita, 
ka to pazīst arī igauņi, taču klāt -
esošie to nezināja. (Atceros, ka 
pag. gs. 70. gados par šo problē-
mu pianiste Irēne Dunkele ieguva 
doktora gradu.) 

Pēcāk skanēja čaloņa visādās 
mēlēs pie latviskā Lieldienu cie-
nasta – tur bija speķa pīrāgi, ābol-
 maize un vēl viss kas, un vēl saim-
nieces Dzintras Straubergas paš -
taisītā pasha, lai īpaši izgardinā tu 
mutes. Pirms mājās iešanas bija 
jāizvēlas krāšņa ola Lieldienu 
rītam. Tencinu par visu!

VALENTINE LASMANE   

Koraļļu pils

Edvards Liedskalniņš
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Šogad 7. maijā tautā mīlētai 
cimdu māksliniecei Jettei Užā-
nei apritētu 90. Nu jau septi -
ņus gadus Jettiņas vairs nav 
mūsu vidū, bet viņas domas, 
stāsti, pasakas, viņas cimdi ir 
sākuši dzīvot savu, neatkarīgu 
dzīvi. Jettiņas dzīves laikā di   bi-
nātai biedrībai „Cimdu ceļš” ir 
daudz domu un ieceŗu veidot 
Jettiņas māju Dzērbenes pagasta 
„Lejniekos” par mūzeju un telpu 
radošu domu apmaiņai. Par mū -
 zeja radīšanu lietiskās mākslas 
priekšmetam – CIMDAM  Jette 
domāja jau savas dzīves laikā un 
kopā ar šī raksta autori sapņoja - 
kāds tas varētu būt, – nu, tāds, 
ku  ŗā atspoguļojas latvieša dzīve, 
jo ar stāstu par cimdu var izstā s-
t īt Latvijas dzīvesstāstu – darba 
cimdi, mežā ejamie cimdi, goda 
cimdi, kāzu cimdi, krustabu 
cimdi un bēŗu cimdi. Cimdi - tik 
dažādi katrā novadā! 

Kāpēc Jettiņa ir tik īpaša? To 
jūs sapratīsit, iepazīstoties ar 
Jettes dzīvesstāstu un, kas jo īpa -
ši, ar viņas dienasgrāmatām, ko 
atradu pēc Jettiņas aiziešanas 
mūžībā uz plauktiņa. Vecas kla-
dītes, kur rūpīgā rokrakstā pie -
zīmētas atziņas un pārdomas  
par dzīvi, sākot no Jettiņas 16 ga -
 du vecuma 1940.gadā. Šķita, ka 
viņa tās atstājusi man ar nodo-
mu, jo citkārt šo turpat trīsdes-
mit gadu laikā dienasgrāmatas 
nebiju redzējusi, kaut par tām 
esam runājušas. Pavadot ilgas 
va   saras kopā ar Jettiņu sarunās 
un lasot viņas  dienasgrāmatas, 

JETTEI UŽĀNEI – 90
Dzīvesstāsts, kas iedvesmo…

esmu sapratusi, ka, pirms Jette 
bija teicama rokdarbniece, viņa 
bija domātāja. Cilvēks, kas skaud-
ri apzinājās cilvēciskās esamības 
smagumu un, pat nereducējot       
to uz savu slimību (Jettiņa no 7 
gadu vecuma pēc kaulu tuber ku-
lozes pārciešanas nevarēja stai  gāt), 
apjauta, ka visu grūtumu un lik-
stu sākotne ir katra paša nespējā 
saprast dabas ritmu un kārtību, 
neprasmē ieklausīties apkārtējā 
pasaulē un, pats galvenais, – ne -
spējā ieraudzīt pasauli sevī. 

Es gribu jūs iepazīstināt ar 
izcila un ļoti stipra cilvēka dzī-
vesstāstu. Varbūt tas ļaus uz -
dro šināties veidot savu vie nīgo 
dzīvi kā mākslas darbu! Jette 
Užāne – cimdu adītāja, filozofe, 

stāstniece, sieviete, kas visu sa -
vu dzīvi ir pavadījusi invalidu 
ratiņos un uzvarējusi savu lik-
teni, likusi tam smaidīt, kad 
bijis skumji, un smieties, kad 
bijis grūti. 

Jette Užāne visu savu mūžu ir 
pavadījusi Dzērbenes pagasta 
„Lejnieku” mājās, ar savu dzīves 
filozofiju un cimdu adīšanas 
prasmi ieinteresēdama daudzus 
Latvijā un pasaulē mītošos kul-
tūras cilvēkus. Pie viņas bieži 
vie si ir bijuši tādi Latvijā ievē ro-
jami cilvēki kā mākslas zināt-
nieks Māris Brancis, mākslinieks 
Laimonis Blumbergs, fotomāks-
linieks Gunārs Janaitis, rakst-
niece un polītiķe Anna Žīgure, 
somu žurnālists Jukka Rislaki, 

rakstnieks Zigmunds Skujiņš, 
rakstnieks un sabiedrisks darbi-
nieks Dainis Īvāns, māksliniece 
Rita Valnere, mākslinieks Kurts 
Fridrichsons, dzejniece Ludmila 
Azarova, japāņu vēstniecības 
dar biniece Ajumi Kurosava un 
daudzi citi. Savulaik pie Jettes 
viņas mājās ir vesti un ciemoju -
š ies ministri, un Guntis Ulmanis 
1995. gadā  pasniedzis viņai  Tri-
ju Zvaigžņu ordeni. Jette ir bi -
jusi VKKF mūža stipendiāte.

Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, 
kas ciemojušies pie Cimdu Jet ti -
ņas (tā viņa pati mēdza sevi saukt). 
Daudzi viņu pazīst iztālēm, un 
sa  tiksit arī tādus, kuŗiem Jettiņa 
ir devusi spēku dzīvot.

Aizvadītā gadsimta astoņdes-
mitajos, deviņdesmitajos gados 
plašāka sabiedrība tika iepazīsti-
nāta ar savdabīgu talantu, tautas 
mākslas tradiciju turpinātāju 
Jetti Užāni. Lai arī Tautas daiļ-
amata meistares nosaukumu 
vi ņa bija ieguvusi tālajos sešdes-
mitajos gados, par mākslinieci 
viņa sevi pieteica 1980. gadā,  kad 
pirmo reizi uzdrošinājās drau-
giem parādīt savu pirmo cimdu 
ciklu Gadalaiki. Tā bija uzdroši-
nāšanās, jo pirmo reizi cimdi ti -
ka adīti nevis novalkāšanai, bet 
skatīšanai. 

Ieguvusi tēlnieka Laimoņa Blum-
 berga un mākslas zināt nieka 
Māŗa Branča atzinību, viņa no -
ticēja savam ceļam un savai            
va  rēšanai, un cits pēc cita tapa 
cim du cikli – Koki, Puķes, Zīmes, 
Varavīksne, Dzīves ceļš – stāsti 

par to, kādu pasauli var redzēt, 
kad tajā skatās abām acīm un 
jūtīgu sirdi, kādas krāsas ir rīta, 
pusdienas un novakares stun-
dām, kā mainās koki, mijoties 
gadalaikiem. Savos cimdos Jette  
stāstīja par savas tautas zemap-
ziņā mītošo spēku, ilgām, ētisko 
kodu un kopīgo vēsturisko at -
miņu. Viņa ieadīja literāros tēlus 
Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, 
Kan garu, Edgaru, Kristīni un 
Bai biņu, viņa izadīja Latvijas   
lau ku traģiku savā lugā Vecās 
mājas logi.

Jettes Užānes dzīvesstāsts, ideā-
 li, savas zemes, savas tautas mī -
lestība  šodienas apjukušajam, 
saraustītajam cilvēkam ir nepie-
ciešams kā savu sakņu, savu 
mērķu, ideālu un vērtību orien-
tieris, kā turpinājums vai varbūt 
sākums sarunai ar sev tuvu dvē-
seli.

Mana karstākā vēlēšanās ir,       
lai Jettes Užānes mūžs un pada-
rītais tiktu saglabāts tautas at -
miņā, lai Jettiņas unikālā cimdu 
adīšana – gobelēna veidošanas 
technika, tiktu saglabāta Lat vi -
jas cimdu adīšanas vēsturē un 
viņas dzīvesstāsts mums aplie-
cinātu latvisko varēšanu.

Šobrīd sagatavošanas pro ce   -
sā ir grāmata, kuŗā būtu sako-
potas Jettes Užānes dienas grā-
matas un dzīvesstāsts. Grāmatu 
apņēmies izdot apgāds „Man -
sards’’. Šobrīd aktīvi meklējam 
financējuma avotus. Ja jums ir 
kādas idejas, ar prieku gaidīšu 
ziņu.

Mg.phil. ELĪNA APSĪTE,  
biedrības „Cimdu ceļš” valdes locekle

Jette Užāne

1941.gads
OTRDIENA, 11. marts
Mājīgi silta ir mana istaba. Uz 

tīrā galda māla vāzītē agrie pū  poli. 
Manā sirdī miers, esmu ap   mie-
rināta, varu teikt, laimīga. Nevēlos 
vairāk nekā. Varbūt pēc daudziem 
gadiem, staigājot at    mi  ņu takās,      
es atcerēšos šo brīdi kā laimi. 

Pēc manām domām, tikai 
pie  ticīgais var būt laimīgs!

Visiem nelaimīgajiem vaja-
dzētu vairāk vērot dzīvi, apzi-
nāties, ka citi vēl vairāk cieš. 
Ikvienam laime jāatrod sevī. 

Man tie ir vislaimīgākie brī -
ži, kad esmu viena, kopā ar da   -
bu. Tad man nav jākaunas par 
kroplo augumu, nav jādomā, 
kā runāt, kā izturēties, bet man 
ir tik maz šo vientuļo brīžu!

Vasarā, kad aicināja meži, 
pļavas, āres un nevarēju iet,       
tad pilnus asaru traukus izrau-
dāju. Pie zemes visātrāk rodu 
mierinājumu!

SVĒTDIENA, 3. augusts
Ir atkal pagājusi viena skaista 

vasaras nedēļa, nav atkal gandrīz 
neviena mājā, tamdēļ varu ko ie -
rakstīt.

Velta, Jānis un mamma aiz -
gāja ogās. Ak, kaut es atkal kād -
reiz varētu iet pa skaistajiem me -
 žiem. Kā izskatās mežā, esmu 
pavisam aizmirsusi, bet tur va -
jag izskatīties brīnišķīgi. 

Labprāt vēlētos, kaut uzlītu 
lietus, jo nu viss ir ļoti sauss, se -

Jette Užāne. Fragmenti no 1941., 1942. gada Dienu piezīmēm
višķi manas puķu dobes, bet de  -
bess ir dzidri zila, kaut kur pa  -
malē rēgojas pa retam mākonīšam.

Domāju,  šodien aizvedīs pie 
vectēva, bet nekā, tādas lietas 
mamma nemaz nerunā. Vien-
dien gan sacīja, ka vedīšot, bet 
nu redzēs, kad tā diena pienāks.

Lai gan es katrā vietā varu ie -
raudzīt ko jaunu, tad tomēr ka - 
t ru dienu sēdēt vienās un tais 
pašās vietās, gadu no gada, vērot 
to pašu apkārtni apniktu taču 
vispacietīgākajam cilvēkam.

Dienvidu pusē mājai ir ar dzīv-
 žogu ierobežots puķu dārziņš, te 
es labprāt sēdu. Pašlaik te skaisti 
zied puķes - kliņģerītes, kāršu ro -
zes, magones un kreses. Dār ziņa 
viens gals atrodas iepretim ma  -
nam istabas logam, jo dzīvoju 
stū ŗa istabā. Austrumu pusē ir 
ceriņi un dievkociņš, te es sau ļo-
jos, uz priekšu ir trīs nelieli ko   -
ciņi, kuŗu ēnā es mīlu pasē dēt. 
Ziemeļu pusē ir ogulāji un dažas 
ābelītes, te es maz uzturos, tikai 
kad ogas vai ļoti karsts. Rie tumos 
ir galvenās durvis un slīps sols pie 
mājas, tālāk ir jauns ogu dārzs. 
Šeit es maz dzīvoju. Tā ap   kārt 
mā   jai paiet manas dienas un va  -
sa  ras. Reti aizeju uz klēti vai kūti, 
jo man tas nākas diezgan grūti, un 
ko tad lai es tur vienmēr daru.

Piecpadsmitā augustā būs seši 
gadi, kamēr esmu mājās no sa  na-
torijas, tomēr mājā ir vēl daudz, 
daudz vietu, kur neesmu bijusi.

No sākuma vairāk ievēroja ma -

nu slimību, bet tagad visi pie tās 
pieraduši kā pie saules un mē -
neša. Vai kādreiz varēšu iet, par 
to neviens nedomā. Kad kād - 
reiz teicu: „Man arī gribētos tur 
un tur aiziet,” - tad man atbildē -
ja: „Slimiem jādzīvo mājā!” Bet 
neviens nerūpējas, lai slimais 
paliktu vesels. Jā, nevar jau tur 
ap   vainot vecākus, par daudz  
tiem ir visādu bēdu un rūpju. 
Seši bērni, tie nav joki, ne visai 
labos apstākļos. Nepilnīgi ap   -
ģērb ti un paēduši, tie dzīvo vēl 
līdz šai dienai kā sunīši – dienu 
noskrējušies, tie vakarā sakrīt pa 
divi gultiņās. Rīt atkal ar miega 
pilnām acīm tos uzceļ, tad var 
saprast Veltu, kuŗu mamma 
vien mēr baŗ, ka viņa nestrādā, 
darbs viņai kļuvis par lāstu, jo 
viņa ar to pārmocīta no mazām 
dienām. Tāpat nostrādājušies ir 
arī tēvs ar māti. 

Nu, kur šādos apstākļos varu 
palikt vesela? Ja pati no sevis 
nāks veselība, tad jā, bet man šī 
ticība ir sašķobījusies. Ko es āt -
rāk varu sagaidīt, tā ir nāve, daž-
 reiz domāju, ka tā arī būtu labāk, 
bet tomēr ļoti gribas dzīvot!

OTRDIENA, 30. septembris
Šodien brīnišķi silta rudens 

die  na, tik jauki sēdēt piesaulītē! 
Debesis tik zilas, gaiss tik skanīgs! 
Vietvietām jau redzamas rudens 
krāsas, kuŗš ir liels gleznotājs. 
Kļavas jau skaisti zeltainas, drīz 
tās būs sārtas. Visos kokos jau 

jūtams dzeltanums, pagaidām 
vēl atturīgs, bet drīz tas būs vis -
apkārt. Cik tālu vien redz, visur 
nopļauti lauki un tikai vairs vie-
tām paceļas labības gubas. Brū-
nas govis plūc kuplo zāli, tagad 
ganiņam vieglāka dzīve – pla-
šāka brīve. Viss ir tik kluss, un es 
ar savu balsi netraucēju šo klu -
sumu. Nedreb ne lapiņa, ik krū-
miņš stāv klusā mierā, un, ja saule 
neslīdētu uz apvāršņa pusi, tad 
man liktos, ka apstājies laiks. 
Man liekas, ka es tikai nupat kā 
nokļuvusi zemes virsū še starp 
mežrozītēm, no kuŗām plūst jau-
ka smarža, viņas nemaz nezin, 
ka tuvojas ziema, tik briedina       
un raisa savus sārtos ziedus. Te        
ska  rba, dzestra ziemeļu pūsma 
kā nāves elpa liek nodrebēt man 
un kokiem, krūmiem…

Tomēr rudens. Šonakt būs 
salna...

1942.gads
SESTDIENA, 14. februāris
Tādi slāpju pilni nāk rīti, ar 

gaišu cerību un apņemšanos 
izprast dziļāk dzīves gudrību 
un to piepildīt. Mīlēt vairāk sa -
vu apkārtni: visus tos, kas dzīvo 
ar mani, sniegties augstāk, tu  -
vāk pilnībai un skaidrai dvē-
selei. Iegūt vairāk gudrību, jo 
tās nevar būt par daudz.

SESTDIENA, 23. maijs
Visu es aplūkoju brīnuma 

acīm, viss man ir jauns, un 

dažreiz liekas, ka es tik nupat 
esmu ieradusies pasaulē, – tik 
jauns un neparasts ir viss. Un 
tagad šopavasar redzu, cik 
daudz ir nokavēts, ko nekad 
nevarēs atgūt, un tad man pa -
liek tik skumji un dažbrīd gal -
va smagi slīgst uz rokām, aiz-
miglojas acis…

Man negribas ticēt, ka man 
jau tik daudz dzīves pavasaru – 
tik daudz gadu! Neviens nav 
rū   pējies par manu izglītību, 
un, ja es sanatorijā nebūtu ie  -
mācījusies lasīt un rakstīt, tad 
tagad droši vien to nemācētu!

PIEKTDIENA, 29. maijs
Ai, kā man patīk vērot dabu, 

nekad un nekad man nav diez-
gan, man liekas, viņā ir kāds 
brīnišķīgs noslēpums, kuŗš 
man jāatklāj.

Dažbrīd liekas – nupat jau es 
sapratīšu dzīvības mīklu, bet 
atkal nekā…

Jau uzziedējušas ievas, un es 
nezinu, par ko, bet, jūtot ievu 
saldrūgteno smaržu, es skumstu, 
kaut kas manī it kā ceļas, kuŗu       
es gribu apslāpēt šajās četrās 
sienās, bet ziedošais ievas zars 
man atkal atgādina, ka ir pa -
vasars, un klusi vakari un smar-
žainas vēsmas klīst un glāsta…

Ir rīti, skanoši rīti...
Ak, kamdēļ es ilgojos, bet ir 

taču tik skaisti ilgoties pēc ne -
sasniedzamā, un man taču tikai 
astoņpadsmit...
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Tā kā Rīga šogad ir Eiropas 
kul tūras galvaspilsēta, ir noti -
cis gandrīz vai neiespējamais – 
Latvijā sarīkota ievērojamās 
Ame rikas mākslinieces latvie -
tes Vijas Celmiņas darbu izstā-
de „Dubultā reālitāte”. Savākt 
objektus, grafikas un gleznas no 
pasaulē lielākajiem mākslas mū   -
zejiem un galerijām citkārt ne  - 
va  rētu. Ne tikai uzticēšanās no 
māks  las krātuvju puses, nepie - 
 cie šami arī ievērojami naudas lī  -
dzekļi, lai darbus apdrošinātu, 
pār  sūtītu un apsargātu. Tagad tie 
ir atceļojuši no MOMAs, no 
Vitnija Mākslas mūzeja, Mētro-
po   lītena mākslas mūzeja, no Na  -
cio nālās mākslas galerijas Vašing-

Vijas Celmiņas cita reālitāte
savā mākslā neko nedeklarēju. Es 
rādu fiziskas lietas citā vidē. Ir da -
  žādi veidi, kā skatīties uz reā   li   tāti, 
un mana reālitāte redzama jūsu 
acu priekšā. Tēli ir radīti no jauna, 
kopēti, jūs varat to saukt, kā vē  -
laties, – kā jūs iztēlojaties. Tie ir 
skatīti caur manu prizmu. Tas 
drī   zāk ir vēsturisks akts. Skatīša -
nās ir galvenais.”

Stāstot par savu mākslu, Vija 
Celmiņa sacīja:

”Manā mākslā visi objekti ir uz -
  gleznoti. Es lietoju arī dažādas 
grafikas technikas - zīmuli, ogli. 
Pag. gs. 60. gados ASV tikai at -
dzī  vojās iespiedgrafikas techni -
kas. Protams, Pikaso bija lielākais 
ie   spiedgrafikas meistars, arī    

kas galerijā, viņš prot darbus ie -
saiņot, viņš prot sagatavot meco -
tintas un palīdzējis māksliniecei 
radīt lielākos darbus šajā techni -
kā. „Viņš strādā trīs dienas nedēļā, 
divas jau ir par daudz, bet mēs 
esam pieraduši viens pie otra.” 
Dienu pirms preses konferences 
viņam piedzimis dēls. Vija Cel-
miņa planšetdatorā parāda bēr -
na pirmo bildi, piebilstot: “Nu re, 
kā tikko no koka nokritis! Es var-
būt būšu krustmāte.”

Kad Vija Celmiņa  atstāja dzim-
 teni, viņai bija pieci gadi, un viņa 
ļoti maz atceras Latviju. Prātā pa  -
likušas pāris rotaļlietas.  Ģimenē  
saglabājies daudz fotografiju, tā  -
pēc viņas atmiņas vairāk saistās  

MĀRIS BRANCIS

strēs Rīgas biržā). Tādējādi arī vi   -
ņas daiļrade kļūst saprotamāka, 
atklājas tās izcilība.

Izstādē aplūkojami 53 darbi, 
kas tapuši piecdesmit gados - no 
1964. līdz 2014. gadam. 

Pirmie saglabājušies darbi nav 
tā   lu no popkultūras un fotoreā  lis -
ma, lai gan Vija Celmiņa gājusi 
ci    tu ceļu. Viņa nekad nav tiekusies 
pēc vieglas slavas, pretēji Vor ho  -
lam norobežojas no komer cijas. 
Viņa gleznojusi ikdienišķas lietas, 
kas bijušas viņas mājās, piemē-
ram, lampas,  pievēršot  uz   manību 
pe    lē      kajai krāsai un tās daudzajiem 
toņiem.

Izstādē skatāms arī liels jo liels 
zīmulis un dzēšamgumija Pink 
Pearl. Tie ir  perfekti veidoti, tā      
ka gūti noticēt, ka ir apgleznoti, – 
tik izcili uzliktas krāsas. 

Vislielākais darbu klāsts sai  s-
tāms ar māksliniecei ļoti sva  rī -
gām temām – zirnekļu tīkli, jūras 
viļņošanās, zvaigznes, kas tapu - 
š as pēc fotografijām. Vija Celmiņa 
ar saviem darbiem strādā tik rū  -
pīgi un skrupulozi, ka nav iespē -
jams pateikt, vai tā ir fotografija 
vai ogles, grafita zīmējums, vai arī 
tie gleznoti ar akrila krāsām.

 Vija Celmiņa pilnīgi iekļaujas 

minimālisma divpadsmit pamat-
principos, kuŗus 1953. gadā for  mu  -
lēja un publicēja Eds Rein harts 
(Ad Reinhardt). Saskaņā ar tiem -  
nekādau faktūru, nekādas skicē  ša-
 nas, ne zīmēšanas, nekādu formu, 
nekāda dizaina, nekādas krāsas, 
nekā personiska. Latviešu māksli -
niece šiem principiem ir konsek -
venti sekojusi, lai gan bez krāsas 
tomēr iztikt nevar. Tur vi   ņa pār -
kāpj šos likumus. Gaismas parā   -
dī  šanās vienā no darbiem jau ir 
per   soniska iezīme - par daudz si   -
žeta, saka Vija Celmiņa. Viņas dar -
bos reti kad atradīsim kādu iz -
teiktu kompoziciju, izņē mums ir 
zirnekļu tīklu glezno jumi. Vija 
Celmiņa rada citu reā  litāti, kas pa -
  stāv parallēli māks  las darbam. Tā -
 pēc arī izstādei dots nosaukums 
„Dubultā reālitāte”. 

Pēc manas pārliecības Vijas 
Cel       miņas darbi ir jāskata oriģi nā-
 lā. Reprodukcijās īstais ie  spaids 
grūti iegūstams, tāpēc ir ļoti žēl, 
ka viss ir iestiklots, – stikls īsto 
iespaidu mazina.

Izstādes kurātore Elita Ansone 
ir sarūpējusi biezu, informācijas 
ziņā iespaidīgu un reprodukci -
jām bagātu Vijas Celmiņas iz  stā-
des katalogu.

Pārdomas, Vijas Celmiņas izstādi vērojot
līdz izvēr  tās vētrā. Kapteinis fi   lo -
zofiski un mierinoši runāja par 
to, ka daudz vieglāk ir braukt 
pār jūru, kad var vadīties pēc 
zvaigznēm, kā to darīja sense-
nos laikos...

Ceru, ka apmeklētāju strau -
me uz Vijas Celmiņas izstādi ne   -
ap sīks. Taču tai nevar tikai iz   -
skriet cauri, bet ir jāziedo laiks, 
lai va  rētu iedziļināties. Un tas ir 
tā vērts.

Diana Krūmiņa Engstedt

Jūras skati un zvaigznāji ir tie, 
kas mums abām ar draudzeni, 
mākslas vēsturnieci Iru Tepferi 
no Gēteborgas atstāja vislielāko 
iespaidu. Būdamas bēgļu bērni, 
atceramies savu braucienu pāri 
jūrai, - tas gan bija pāri Balti -    
jas jūrai 1944. gada rudenī. Bēg-
ļi sēdēja laivā un trīcošu sirdi 
stun  dām ilgi raudzījās jūras 
virsmā, kas vakarpusē bija mie -
rīga, bet, naktij tuvojoties, viļņi 
sāka mest arvien vairāk  kūleņu,  

Ira Tepfers un Diana Krūmiņa Engstedt sarunā ar Viju Celmiņu

Vija Celmins, Untitled (Web 1) 2001

tonā, no Sanfrancisko un no Ei  -
ropas un līdz 22. jūnijam būs ap   -
skatāmi mūzejā Rīgas birža Do -
ma laukumā.

Šī gan nav pirmā reize, kad Lat-
 vijā bijuši skatāmi Vijas Celmi -
ņas darbi. Daži bija izstādīti 1987. 
gadā, kad toreizējā Aizrobežu 
mākslas mūzejā Rīgas pilī bija 
sarīkota viņas, Edvīna Strautma-
ņa un Svena Lūkina darbu skate. 
Arī pagājušajā gadā izstādē „Lat -
viešu māksla trimdā” varējām re  -
dzēt viņas grafikas lapas, kas no  -
nākušas Latvijas Nacionālā māks-
 las mūzeja kollekcijā un Jāņa Zu  -
zāna privātajā kollekcijā. 

11. aprīlī krietnu ļaužu pulku 
saistīja preses konference un va   -
karpusē – pati izstādes atklāšana.

„Neviens jau nezina, kas tā 
māksla ir,” preses konferencē sa -
cīja Vija Celmiņa. „Man gleznot 
nozīmē būt kontaktā ar mākslu. 
Man patīk klusums. Man patīk 
daudzas lietas, kas, saistītas kopā, 
grūti izsakāmas vārdos. Es esmu 
tikai viena no tūkstošiem māksli  -
nieku pasaulē, un es ceru, ka da - 
ži darbi ir pievienojami cilvēces 
mākslas vēsturei. Par tiem nav 
viegli runāt. Pašos pamatos es 

Džor džo Morandi. Viņi abi bija 
mani iedvesmotāji, kas man lika 
ķerties pie iespiedgrafikas. Es to 
nekad vairs  nedarīšu, lai gan cil-
vēki ar gravēšanu nodarbojušies 
gadsimtiem ilgi.”

Spriežot pēc darbiem, vienmēr   
ir licies, ka Vija Celmiņa ir ārkār - -
tīgi nopietna, varbūt pat bez hu  -
mora izjūtas. Dzirdēts arī mīts, ka 
māksliniece norobežojusies no sa  -
biedrības un mitinās tikai savā    
cel lē – darbnīcā. Izrādījās, ka tā nav 
tiesa. Uz jautājumu par asi stentiem, 
palīgiem darbnīcā, kuŗi redzami 
filmā par mākslinieci, Vija Celmiņa 
jokodamās atbil dēja, ka viņa tos 
abus uztveŗot kā mēbeles, kas kus-
tas pa telpu. „Japāniete man palīdz 
ar datoru. Viņa pie manis strādā 
jau kādus piecus sešus gadus. Kad 
es ķeŗos pie datora, es vienmēr  
kaut ko pazaudēju, bet viņa allaž 
visu at   rod. Viņa arī rūpējas par 
nodok ļu nokārtošanu. Patlaban 
vi ņa gatavo man pagleznojumus.” 
Šo   brīd Vija Celmiņa strādājot ar 
se    šiem darbiem, kuŗus cer parādīt 
nākamgad.

Savukārt jaunais cilvēks protot 
iedzīt naglu, pakārt lietas. Viņš 
piecus gadus strādā iespiedgrafi-

ar tām. Rīgā Vija nav pirmo reizi, 
jau divdesmit gadus apmeklē sa  -
vus radiniekus.

Vēlāk māksliniece sacīja:
„Es esmu pārsteigta par to uz  -

manību, ko jūs man veltījāt. Esmu 
laimīga, ka esmu šeit, un ceru, ka 
kāda dzirkstele skars arī jūs. Ma -
na māksla nav superekspresīva,  
tā nav personīga. Cilvēkam jāuz -
ticas pašam sev.” Un piebilda: „Rī-
ga kļūst arvien dzīvāka, tā ir fan-
tastiska. Te ir labs ēdiens, inteli -
ģenti, skaisti cilvēki. Es esmu pa -
tiesi lepna, ka izstāde notiek šeit.” 

Līdz ar izstādi tapusi arī kino-
filma „Territorija Vija Celmiņš” 
(režisors Olafs Okonovs, produ-
cente Antra Cilinska, Juŗa Pod -
nieka studija). Filma ir ļoti emo -
cionāla, saistoša, ne mirkli neat-
stāj skatītāju vienaldzīgu. Līdz ar 
Viju Celmiņu viņš pastaigājas pa 
Ņujorkas ielām, iepazīstas ar vi -
ņas darbnīcu, ielūkojas māksli  nie-
  ces ikdienas dzīvē, ir radošā pro-
cesa aculiecinieks, dodas māks -
liniecei līdzi uz viņas lauku īpašu-
 mu, vēro viņu apkopjam dārzu.

Šī kinofilma palīdz ielūkoties 
Vijas Celmiņas mākslā, saprast to 
(filmu visu izstādes laiku demon -
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Viens no pagājušā gada vasa-
ras skaistākajiem piedzīvoju - 
m iem bija gaŗa pastaiga pa Rīgas 
apkaimi - Torņakalnu. Pastaigas 
laikā kopā ar kollēgu, Melbur-
nas latviešu vidusskolas mācību 
pārzini un skolotāju Kārli Brē-
mani apmeklējām gan Arkādi jas 
parku, kas, kā jau vasarā,  prie  cē-
ja ar neskaitāmām puķēm, pat 
ar ūdensrozēm, gan Torņakal -
na staciju, no kurienes 1941. un 
1949. gadā uz padomju soda no -
 metnēm Sibirijā tika deportēti 
bezgala daudzi nevainīgi cilvēki, 
gan Jāņa Akuratera mūzeju. Šai 
reizē  vēlējos lasītājiem pastāstīt 
par dzejnieka, rakstnieka un po -
 lītiķa J. Akuratera (1876-1937) 
namu O. Vācieša ielā 6a un tajā 
iekārtoto mūzeju.

VIESMĪLĪGAIS NAMS
Pavisam netālu no Rīgas Lutera 

draudzes, ko tautā dēvē arī par 
Torņakalna baznīcu, slejas koka 
nams, pie kuŗa ieejas vārtiņiem  
uzraksts vēstī, ka te atrodas Jāņa 
Akuratera mūzejs. Jā, patiesi: šai 
savdabīgi skaistajā Rīgas apkaimē 
dzejnieks dzīvojis no 1933. līdz 
1937. gadam – līdz savai nāves stun  -
dai, savukārt kopš 1991. gada 5. 
maija viņa ģimenes mājā atrodas 
mūzejs. Tā atvēršanas brīdī ap -
meklētāji gan varējuši apskatīt 
tikai vienu telpu – kamīnzāli, bet 
šobrīd ikviens interesents var ie -
griezties arī dzejnieka kabinetā, 
Gaišajā salonā, Marijas istabā un 
ēdamistabā. J. Akuratera māja ie -
guvusi vēstures pieminekļa sta-
tusu, bet 2004. gadā izstrādāta un 

JĀŅA AKURATERA NAMĀLĀSMA ĢIBIETE

apstiprināta „Jāņa Akuratera mū -
zeja ekspozīcijas koncepcija”. 

J. Akuratera māja Torņakalnā 
uz   celta 1933. gadā pēc architekta 
Vernera Vitanda (1903-1982) pro-
jekta, savukārt tās vietu dzej nie-
kam palīdzējis izvēlēties māksli-
nieks Oskars Kalējs (1902-1993). 
Architekts 1932. gadā absolvējis 
Latvijas Universitātes Archi  tek -
tūras fakultātes profesora P. Kun -
dziņa darbnīcu un pēc tam strā dā-
jis Latvijas Kaŗa ministrijas būv-
niecības daļā, kā arī savā bi  rojā. 

J. Akuraters namā pārcēlies tai 
pašā 1933. gadā, kad būvdarbi vēl 
pat neesot bijuši pabeigti. Izcilā 
latviešu rakstniece, esejiste Zenta 
Mauriņa (1897-1978.) savā darbā 
„Uzdrīkstēties ir skaisti” pēc kādas 

viesošanās  nesen uzceltajā dzej-
nieka namā raksta: „Nebija ne 
tapešu, ne balsinātu griestu; kā 
sienas, tā griesti bija apšūti ar 
bērza finieŗiem. Telpās vēl juta 
svaigā koka un sveķu smaržu (..).”

Par laimi, no 1933. gada līdz 
mūsdienām ir saglabājusies na ma 
interjera apdare un plāno jums. 
Padomju okupācijas laikā mājai 
pietrūcis pāris kvadrātmet ru, lai 
to nacionālizētu, tāpēc nams pali-
cis J. Akuratera ģimenes īpašumā. 
Lai māju varētu uzturēt, padom -
ju laikos tās istabas izīrētas. Pa - 
gā jušā gadsimta 80. gadu beigās        
J. Akuratera mazdēls, kas tolaik 
dzīvoja un strādāja Viļņā, īpašu -
mu pārdeva Kultūras ministrijas 
Raiņa Literātūras un mākslas 

vēstures mūzejam. Pirmā doma 
bija mājā ierīkot restaurācijas 
darbnīcu, taču radās arī ideja par 
J. Akuratera mūzeju. Jāpiebilst, ka 
restaurācijas darbnīca mājas augš-
stāvā atradās vēl vairākus gadus 
pēc mūzeja pirmās ekspozīcijas 
atklāšanas kamīnzālē.

GLEZNIECĪBAS PĒRLES
Iegriezušies J. Akuratera mūze-

jā, apmeklētāji ne tikai var uzzināt 
daudz jauna par pašu  talantīgo 
dzejnieku un rakstnieku, viņa dzī-
vesgājumu, bet arī aplūkot vairā-
kas izcilu mākslinieku gleznas, 
kam Latvijas mākslas vēsturē ir 
lie la nozīme. Laikā, kad mūzeju 
ap  meklējām mēs, tā Gaišajā salo-
nā bija iekārtota gleznotāja aina-
vista Konrāda Ubāna (1893-1981.) 
piemiņai veltīta izstāde. Viņam 
2013. gada decembrī apritēja 120. 
gadskārta. Jāpiebilst, ka Akurate -
ru ģimenei piederējušas veselas 
četras K. Ubāna gleznas: „Jāņa 
Aku  ratera portrets” (1917), „Aleja” 
(1929), „Birznieki” (gads nezi  nāms) 
un „Kokneses ainava” (1929).

Gaišajā salonā izstāde iekārtota, 
turpinot J. Akuratera mūzeja iz   -
stāžu tradiciju, kuŗu mērķis ir pa  -
līdzēt apmēklētājiem izprast Aku -
rateru ģimenes kollekcijas māks-
las darbu nozīmi dzejnieka daiļ -
radē. Izrādās – Akurateru ģime -
nei piederošajā gleznu kollekcijā 
K. Ubāns ir otrs plašāk pārstāvē-
tais gleznotājs aiz Oskara Kalēja. 
Ar K. Ubānu dzejnieks iepazinies 
strēlnieku vienībā Pirmā pasau -
les kaŗa laikā. Meistara gleznotais 
J. Akuratera portrets strēlnieka 

formas tērpā ir īsts tā laika lieci-
nieks. Dzejnieka un gleznotāja 
draudzība turpinājās arī pēc kaŗa: 
K. Ubāns bija viesis gan J. Aku ra-
tera dzīvoklī Rīgā, gan viņa dzī-
vesbiedres Marijas Akurateres 
lau  ku mājās „Birzniekos” (vērts 
vēlreiz pieminēt K. Ubāna gleznu 
„Birznieki”), savukārt dzejnieka 
ģi    mene ciemojās K. Ubāna vasa-
ras mājā Koknesē.

K. Ubāns bija izcils ainavists, in -
 timas noskaņas ainavas meistars, 
izsmalcināts kolorists. Viņš glez-
nojis arī portretus, klusās dabas, 
aktus, darbojies grafikā, tēlniecī-
bā, keramikā. Strādājis eļļas tech -
nikā, kuŗā īpaši jāpiemin meistara 
gleznotās Kokneses un  Pārdau ga-
vas ainavas, kā arī Francijas ska -      
ti. Gleznotāja jubilejas izstādē, ko 
J. Akuratera mūzejā varēja apskatīt 
pērnvasar, bija akcentēta tieši 
Kokneses tematika. Kokneses un 
tai tuvās apkārtnes, Daugavas ai  -
na vas Akurateru ģimenei bijušas 
īpaši tuvas, jo ceļš no Rīgas uz Ma -
 rijas Akurateres „Birzniekiem” 
vedis caur Koknesi, savukārt no 
„Birzniekiem” 10 km attālais Sta -
burags bijis ģimenes pastaigu ga -
lamērķis svētdienās. Tātad  var 
teikt, ka izstādē apmeklētājiem  
atklāta to dabas ainavu klātiene, 
kuŗas J. Akurateram un viņa ģi -
menes locekļiem veidojušas viņu 
apzinātu vai neapzinātu  izpratni 
par skaistām, iedvesmojošām ai  -
navām. Minētās gleznas mūzejā 
iespējams aplūkot pastāvīgi.

Jāņa Akuratera mūzejs atrodas 
O. Vācieša ielā 6a, Rīgā LV – 1004,  
tālrunis: 00371 67619934

Dzejnieka, rakstnieka un polītiķa Jāņa Akuratera nams Torņakalnā 
// Foto: Lāsma Ģībiete

Rietumu pasaules mākslas aka-
dēmijās studentiem māca gleznot 
un konservātorijās cita starpā arī 
komponēt. Turpretim universi tāšu 
filoloģijas fakultātēs apgūsta mo li  -
terātūras studiju ietvaros tiek iz  -
vērtēti rakstu mākslas meistaru še -
devri, lai talantīgākie studenti la -
bākajā gadījumā varētu izveidoties 
par literātūrzināt nie kiem. Studen-
tu mēģinājumi pa   šiem apgūt lite-
rāras daiļrades mā   kas, lai kļūtu par 
rakstniekiem, tradicionālās augst-
skolās nav pa  redzēti, netiek veici-
nāti. Ja nu vie nīgi innovātīvajā visu 
iespēju ze mē ASV...? 

Uz jaunā amerikāņa Viljama 
Bērtona Makormika (William Bur-
 ton McCormik) pirmā romāna Ļe -
ņi  na harems aizmugurējā vā  ka 
lasām, ka Makormiks ieguvis ma  -
ģistra gradu Mančesteras uni ver  si-
tātes rakstniecības studiju pro - 
g  ram mā. Romāna veidojums itin 
viegli ļauj rekonstruēt, kādas gud-
rības viņam Mančesterā samā cītas. 

1. Jāizvēlas nenovalkāta, neiz-
vazāta darbības vide un laik-
mets. Latvijas vēsture no 1905.
gada revolūcijas līdz 1940. gadu 
vācu okupācijai lielai tiesai lasītā -
ju angliski runājošās zemēs nebūs 
pazīstama un šķitīs gana eksotiska. 

2. Pamatīgi jāizpētī avoti. Grā-
matas beigās izteiktās pateicības 
par palīdzību autoram viņa pētīju-
mos aizņem vairāk par lappusi. 
Labi, ka autors kādu laiku dzīvo -
jis Latvijā un Krievijā  un, vāk-

Nevainojams absolvents
Viljams Bērtons Makormiks, Ļeņina harems, romāns, no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva, 

apgāds „Zvaigzne ABC”, 2014. g., 312 lpp.
dams romānam materiālus, pa -
guvis izvēlētajā vidē arī iejusties.

3.Pirmajām nodaļām jābūt   
tik spilgtām, ka lasītājs izšķiŗas 
grā matu nepamest, bet izlasīt to 
līdz galam. 1905. gada revolūcija 
Kur  ze mē, skatīta ar 11 gadus veca 
muiž  nieku cilmes puisēna Viktora 
Rū   ka acīm, notēlota sevišķi spoži 
ar neaizmirstamām redzes glez nām. 

4. Jāliek arī turpmākajiem ro -
mā na notikumiem raiti ritēt. 
Sprai gajā notikumu gaitā īpaši 
izceļas Pirmā pasaules kaŗa kaujas 
ar indīgajām gāzēm u 1941. gada 
deportācijas. Par izsūtīšanām ga  -
du desmitu gaitā daudz esam rak-
 stījuši mēs paši, latvieši, bet ār    pus-
nieka, amerikāņa redzējums ir ār  -
kārtīgi iejutīgs un dziļi aizkustina.

5. Rūpīgi jāpārliek, no kāda 
skatu punkta (autora? romāna 
galvenās personas? cita?) noti-
kumi tiks izstāstīti.

 Šo pārlikšanu autors veicis ļoti 
sekmīgi. Pats būdams ārpusnieks – 
cilvēks, kas dzimis un  dzīvojis citā 
kontinentā ilgus gadu desmitus 
pēc aprakstīšanai izvēlētā laikme-
ta – viņš par sava romāna varoni 
jeb es-personu izvēlas citu sava 
veida ārpusnieku. Latvijas noti-
kumus skata nevis latvietis ar lat-
vie ša acīm, bet gan baltvācietis,  
ko likteņa kūleņi ierauj sarkana -
jos strēlniekos, lai, cīnoties pret 
paša tautiešiem, viņš pārdzīvotu 
identitātes krizi: kas tad viņš īsti 
tāds ir, un kam pieder viņa lojā -

litāte? Kā saka, kroni viņa dilem-
mai uzliek viņa saprecēšanās Lat -
vijas neatkarības gados ar latvie - 
šu komūnisti Kaivu, kam viņš  
dod priekšroku pār otru precību 
kandidāti, vācieti Gitu. 

Jautājums „Kas es esmu?”, ko 
reiz publiski īsi pēc savas stāšanās 
amatā neplānoti un netīši izteica 
tagadējais eksprezidents Valdis 
Zatlers, ir modernā cilvēka pats 
eksistenciālākais jautājums. Tas 
sevišķi aktuāls kļuvis jaunajā - 21. 
gadsimtenī cilvēku ātras pārvie-
tošanās iespēju un globālizācijas 
apstākļos. Domāju par saviem 
maz bērniem: Kārlis skolojas lat -
viešu valodā Latvijā, Kaija – angļu 
valodā Anglijā, Larss – vācu va   -
lodā Austrijā. Pārfrazējot Zatlera 
jautājumu: par ko viņi reiz kļūs? 
Makormiks cilvēku ar neparastu 
apstākļu diktētu, sajukušu dzīves 
gaitu ieliek +/- simt gadu tālā pa -
gātnē, kad, par spīti kaŗiem un 
re  volūcijām, cilvēku identitāte, 
pati viņu esība tomēr bija skaid -
rāk definēta. Protams, arī tad gan 
bija cilvēki, kas „nāca pie apgais-
mības” un bija gatavi atzīt savas 
agrāko gadu kļūdas un pārskatī-
šanās. 1918. gadā „kapteinis      
Rūks ir sarkanais” (157. lpp.), 
1941. gadā viņš saka: „Nejutu pret 
krieviem nekāda žēluma. Jo ātrāk 
vācieši viņus sakaus, jo labāk.” 
(282.)

Par vēsturisko faktu precīzitāti 
romānā lai spriež vēsturnieki! Tā 

kā ar tik daudziem no viņiem au -
tors ir konsultējies, jāpieņem, ka 
viņa citētie it kā 1905. – 1906.       
ga    dā parādījušies saukļi „Brīvu 
Lat viju tagad!” (15.) un „Latviešu 
valsts, Tagad!” (35.) ir autentiski. 
Līdz šim biju dzīvojis ar pārliecī-
bu, ka pat vēl desmit gadus vēlāk 
maksimālā prasība, kādu iedro-
šinājās izteikt visdedzīgākie pat -
rio ti, bija pēc brīvas Latvijas brīvā 
Krievijā. – Pēc anachronisma iz  -
sk a tās runāšana par smogu Rīgā 
1915. gada vasarā. Daudzo fabri-
ku dēļ smacenis (Anšlava Eglīša 
ierosināts jaunvārds) patiesi varēja 
būt, tomēr termins smog – vārdu 
smoke (dūmi) un fog (migla) sa -
blīvējums – ir angļu valodā kriet -
ni jaunāku laiku darinājums. 

Latviešu lasītājam saprotamā 
kārtā rūp zināt, kā grāmatā traktē-
ti latvieši, viņu tēvija un kultūra. 
Arvien jāatceras, ka romāna es- 
per  sona ir nevis pats amerikā -      
ņu autors, bet baltvācietis. Ar 
baltvācieša kā „kultūrtrēģera”, 
aug  stākas raudzes individa lepnī-
bu un lielmanību un ar nonieci-
nošiem vārdiem „dzejdaris” un 
„vārsmojumi” tiek aplūkoti „lat -
vie šu dzejdaŗa Blaumaņa vārs mo-
jumi par lauku dzīvi”. (50.)Tomēr 
Viktors Rūks priecājas par Rīgas 
„architektonisku daiļumu” (127.) 
un izbauda Jūrmalas (kā to tagad 
saucam) idilli (203.) Viņš ne vien 
izjūt, bet pat pārdzīvo latviešu 
ambīcijas kareivju marša laikā pa 

Rīgas ielām Pirmā pasaules kaŗā:  
Krievu bataljonus, kuŗi iet parā-

des priekšgalā, sagaida ar obligā-
tajiem aplausiem, bet ļaužu balsis 
pāraug gavilēs, kolīdz parādās lat-
viešu bataljonu vīri... Šodien te bija 
tikai latvieši. Es to sajutu – lepnu-
mu, nacionālo lepnumu. Tas staro-
ja no katra mazā puišeļa, no katra 
sirmgalvja. Varavīksnes spožumā 
tas mirdzēja puķu pušķos jauno 
meiču rokās. Tā bija latviskās patī-
bas eksplozija. Visās malās plīvoja 
karogi, dižojās tautas vēstures un 
folkloras simboli – tos varēja redzēt 
izstādītus vaļējos logos, pielīmētus 
pie sienām, piespraustus pie tautas 
tērpiem. „Mēs neesam bauri!” tie 
lepni vēstīja. (76.-77.)

 Leņina harems ir teju, teju vai 
nevainojams romāns, ja nu vienī -
gi tā beigas liekas mazliet sasteig-
tas un aprautas. Kāda ir starpība 
starp nevainojamu sacerējumu   
un ģeniālu? Ģeniāls rakstnieks, 
lūk, pabīda reizēm pie malas visā-
das rakstniecības skolās vai paš-
mācības ceļā gūtās rakstīšanas 
mākas un iemaņas un panāk spo-
žu efektu, ļaujot savai dvēselei  
eksplodēt un virzot vārdus un do -
mas arī nekārtni. Viljamā Bērtonā 
Makormikā, liekas, ir gana „iekšā”, 
lai viņš otru vai kādu tālāku romā-
nu uzrakstītu ģeniāli. Cerēsim, ka 
viņš savā rakstnieka karjērā vēl 
kādreiz atgriezīsies pie temata,   
kas saistīts ar Latviju un/vai lat -
viešiem.

EDUARDS SILKALNS 
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 19) atrisinājums
Līmeniski. 1. Paradīze. 5. 

Drapče. 9. Edinburga. 11. Bergs. 
12. Olekts. 13. Noti kums. 15. 
Sirotāji. 16. Tālē. 19. Rota. 20. 
Brūklene. 23. Prin cese. 24. Džīgāt. 
27. Tei ka. 28. Es   lingena. 29. Skapis. 
30. Piesūtīt. 

Stateniski. 1. Piedot. 2. Reize. 3. 
Debitors. 4. Zars. 6. Rublis. 7. Por-
 tugāle. 8. Eksistēt. 10. Amonjaks. 
14. Stāraste. 15. Satricina. 17. Dru-
 patas. 18. Seržants. 21. Achaji. 22. 
Atrast. 25. Grebt. 26. Alpi.                

Usmas pagasta „Tīrukšos”, uz kādreizējo Talsu un Ventspils ap -
riņķu robežas, atklāts akmenī veidots piemineklis nacionālās pre-
tošanās kustības dalībniekiem.  Tumšā granīta pamatnē iegravēts 
„PAR TEVI, TĒVU ZEME. 1945-1956”. Svinīgā atklāšana notika, 
klātesot aizsardzības ministram R.Vējonim, Latvijas Nacionālo bru  -
ņoto spēku komandierim ģenerālleitnantam R. Graubem, atvaļinā-
tam brigādes ģenerālim, Daugavas Vanagi Latvijā priekšsēdim  Ju    -
rim Vectirānam, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības priekšsē-
dim Ojāram Stefanam, Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības priekš-
  sēdim Edgaram Skreijam, Talsu un Ventspils novada vadītājiem. 
Kopš 1993. gada kritušajiem brīvības cīnītājiem atdusas vietās uzlik-
tas  vairāk nekā 300 piemiņas zīmes. 

Daugavpilī 15. maijā notika konference „Latgale – izaicinājumi 
un iespējas”. Piedalījās valdības ministri – VARAM ministrs 
Romāns Naudiņš, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, satiks-
mes ministrs Anrijs Matīss, kultūras ministre Dace Melbārde. Dis -
kusijā iesaistījās  Latgales pašvaldību vadītāji un uzņēmēji. 16. maijā  
apsprieda reģiona problēmas  Starptautiskajā Austrumeiropas biz-
nesa forumā.

Rēzeknē Latgales vēstniecībai GORS maijā svin pastāvēšanas 
gadadienu. Atvērto durvju dienā ikviens interesents varēja doties 
eks kursijā pa koncertzāli. 29.  maijā notiks  latviešu dzejnieces Bro-
ņislavas Martuževas 90 gadu atcerei veltīts mūzikas uzvedums 
„Rakstītāja”, kuŗā skanēs viņas dzeja, kā arī  pašas komponētās un 
iedziedātās melodijas. Uzstāsies Latvijas Radio koris un solisti.

Rēzeknē 30. maijā un 1. jūnijā notiks Mākslas un mūzikas 
festivāls SevenHills 2014, kas pulcēs kopā gan pašmāju, gan ārzemju 
mūziķus, dejotājus un vizuālās  mākslas pārstāvjus. 31. maijā gājēju 
promenādē gar Rēzeknes upi varēs vērot „Dzīvo skulptūru šovu”, 
kuŗā piedalīsies ne tikai vietējie mākslinieki, bet arī 2013. gada Pa  -
saules dzīvo skulptūru čempionāta uzvarētājs JOHNman no Vāci -
jas. Savukārt Festivāla parkā nakts koncertos uzstāsies Latvijā po  -
pulāri mūziķi un grupas no Lietuvas, Francijas un Beļģijas.

Dobelē 24. maijā plkst. 16 selekcionāra Pēteŗa Upīša dārzā, kur 
uzziedējuši viņa stādītie ceriņi,  notiks iemīļotais ikgadējais klasis -
kās mūzikas koncerts. Skanēs Mocarta mūzika. P. Upīša mūzejā 
atklās gleznu izstādi „Augi, ar kuŗiem strādāja Pēteris Upītis”, kuŗā 
būs aplūkojami mākslinieku Ulda Zemzaŗa, Pēteŗa Postaža, Ģederta 
Eliasa, Laumas Liepas un citu darbi.

Viesītes Kultūras pilī 30. maijā notiks VII Sēlijas kongress, ko 
rīko Latvijas Zinātņu akadēmija, Viesītes novada dome, Daugavpils 
universitāte, Sēlijas asociācija  un biedrība Sēļu klubs.

Ar Liepājas pilsētas domes un Latvijas Hokeja federācijas at   -
bals   tu Liepājā izveidots profesionāls hokeja klubs „Liepāja”, kas ir 
kādreizējā kluba „Liepājas metallurgs” tradiciju pārmantotājs. 
Pilsētas dome arī turpmāk nodrošinās ledus nomas samaksu Lie    pā  -
jas Ledus hallē Bērnu sporta skolas hokeja apmācības programmām.  
2014.gadā no pilsētas budžeta tam atvēlēti 310 000 eiro. Pašlaik norit 
aktīvas sarunas par jaunizveidotā kluba meistarkomandas dalību 
nākamās sezonas Latvijas hokeja meistarsacīkstēs.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Līmeniski. 3. Apdzīvota vieta 
Pārgaujas novadā. 8. Sprauga. 10. 
Gaŗi sieviešu apmetņi bez pie -
durknēm. 12. Rūgti skābas, rūgti 
sāļas. 14. Pilsēta Italijas zieme -
ļos. 15. Darbarīks zāles griešanai. 
16. Senās Grieķijas polītisks dar-
binieks (ap 490-429 p.m.ē.). 19. 
Nakteņu dzimtas augs. 21. Sie   -
vie te savā kāzu dienā. 22. Zo   -
diaka zvaigznājs. 23. Gods un 

atzinība. 29. Romiešu filozofs, 
literāts, valsts darbinieks (ap 4 
p.m.ē – 65 m.ē.). 30. Sporta sa   -
cīkšu sākuma moments. 31. Stik-
  la trauki. 32. Priecīga, līksma. 34. 
Debess ķermenis. 35. Augu krās-
  viela matu krāsošanai. 37. Kūras 
pieteka. 38. Neliela telpa, spe -
ciāli iekārtota noteiktam mēr-
ķim. 39. Mēbele. 

Stateniski. 1. Žiglas, naskas. 2. 

Latviešu rakstnieks (1877-
1970).  4. Elpošanas organi. 
5. Donavas pieteka. 6. 
Zema sievietes balss. 7. 
Sta  gars. 9. J. Hašeka ro    mā-
na varonis. 11. Aizjūga pie-
derums. 13. Precēta sievie-
  te attiecībā pret savu vīru. 
17. Valsts galvaspilsēta 
Aizkaukazā. 18. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 20. Ventas 
pieteka. 21. Primitīvas gu  -
ļasvietas. 24. Sporta apavi. 
25. Senajiem romiešiem – 
vergs, kas lasa priekšā. 26. 
Iepriekšējs maksājums.   
27. Krokodilu ģints dzīv -
nieks. 28. Auss iekaisums. 
33. Lokveida pārsegums. 
34. Valsts Vidusamerikā. 
35. Plašs, saviesīgs sarī-
kojums. 36. Adatveidīgs, 
smalks, ass graudzāļu zie-
da plēksnes veidojums. 

17. maijā jau 10. reizi visā Eiropā 
notika akcija „Mūzeju nakts” ar 
devīzi: „Sarkanā krāsa – dzintars”. 
Latvijā ar to beidzās tematiskais 
trīs gadu cikls „Trejkrāsainā saule”, 
ko iedvesmojušas Raiņa dzejas rin-
das par sauli, kas „atspīd drīz zila, 
drīz zaļa, drīz sarkana”. Iepriekšē-
jos gados godinājām dzintara au   k  - 
 lētājus – zilo jūru un zaļo me žu. 
Šogad visā spožumā iemirdzējās 
sārtais dzintars. Dzintara tema arī 
Latvijas reģionos un novados at  -
balsoja Rīgas – Eiropas kultūras 
galvaspilsētas tematisko līniju 
„Dzintara ceļš”.

„Mūzeju nakts” ir starptautiska ak -
  cija, kas vienā laikā notiek Starp  -
tautiskajai Mūzeju dienai (18. mai js) 
tuvākajā sestdienā gandrīz visu 
Eiropas valstu mū  zejos.

Pēc starptautiskās Mūzeju pa -
do  mes (ICOM) Latvijas Nacio   nā-
  lās komitejas priekšsēdes Gunde-
gas Dreiblates stāstītā, akcijas 
„Mūzeju nakts” iniciātore ir Fran-
 cijas Kultūras un komūnikāciju 
mi   nistrija. Šī bezmaksas akcija 
vēr tējama par sava veida dāvanu 
visiem iedzīvotājiem – gan tiem, 
kas mūzejus apmeklē rēgulāri,  
gan tiem, kuŗi tikai šajā naktī 
ieklīst mūzejā un nejauši saskaŗas 
ar kultūras mantojumu. Par to, ka 
cilvēkiem ir nepieciešama demo-
kratiska saskarsme ar kultūras 
bagātībām, liecina Mūzeju nakts, 
ko Latvijā rīko  Kultūras ministrija 
sadarbībā ar Starptautiskās Mū    -
zeju padomes Latvijas Nacionālo 
komiteju,  tās populāritāte un ie  -
dzī votāju pozitīvās atsauksmes 
sociālajos tīklos, kā arī  plašsazi-
ņas līdzekļos.

Eiropas akcijai „Mūzeju nakts” – 10 gadi

Mūsu senči, darinot saktas, pie-
kariņus, krelles un kulta priekš -
metus, pieķeršanos dzintaram ir 
apliecinājuši jau pirms vairākiem 
tūkstošiem gadu. Dzintara brīnu-
mainās spējas sensenis ir novēr-
tējuši arī dziednieki, ārsti un as   -
trologi. Šodienas zinātnieki, māks-
 linieki un komponisti joprojām 
smeļas iedvesmu dzintara struk -
tūrā, krāsā un zaigojumā. To, ko 
mēs mīlam un ar ko lepojamies, 
mēs nosaucam dzintara vārdā, 
tāpēc mums kalendārā ir Dzintra, 
Dzintris un Dzintars, dzintara 
vārdus augstā godā tur parfimē-
rijas ražošanas uzņēmums „Dzin-
tars”, VEF Kultūras pils sieviešu 
koris „Dzintars” un sporta deju 
klubs „Dzintars”. Jūrmalā ir dzelz-
  ceļa stacija „Dzintari” un Dzintaru 
koncertzāle. Latviešu dzejniekam 
Imantam Ziedonim ir „Dzinta -

rainās pasakas”, kuŗu tēlus „Mū   -
zeju naktī” radošās darbnīcās da  -
rināja apmeklētāji Džūkstes Pa -
saku mūzejā.

Mūzeju nakts 17. maijā bija vēl 
viens mīlestības apliecinājums 
mūsu brīnumainajam saules ak  -
menim! Rīgā, Paula Stradiņa me -
dicīnas vēstures mūzejā, bija ap -
ska tāma izstāde „Dzintars. Mīti 
un zinātne”. Esplanādē bija ie    spē -
jams uzzināt par Jauno dzintara 
ceļu Rīgā – tās ir sešas dzintara iz  -
stādes, kas iezīmē Rīgu – Eiropas 
kultūras galvaspilsētu. Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs ir     
lie   lākā latviešu tautas materiālās 
kul  tūras vērtību krātuve, kas pēc 
ugunsgrēka Rīgas pilī bija slēgta. 
Mūzeju naktī tā apmeklētājus 
iepazīstināja ar savu jauno māj vie-
tu (Brīvības bulvārī 32) un fo -
tostāstu par mūzeja 145 darbības 

gadiem: dibināts 1869. gadā kā Rī -
gas Latviešu biedrības mūzejs. Tur 
varēja arī apskatīt jauno izstādi 
„Dzintars – Baltijas jūras dārgak-
mens”.

Akcijas rīkotāji aicināja „dzin-
tara āderes” meklēt ne tikai gal-
vaspilsētā, bet arī Latvijas reģio -  
nu mūzejos, kur atšķirībā no Rī -
gas burzmas un gaŗajām rindām      
katrs apmeklētājs tika sagaidīts     
kā mīļš ciemiņš.

Daugavpils Marka Rotko māks-
las centrā konferenču sektors Mū -
  zeju naktī piedzīvoja pārvēr   tības - 
kļuva vēl par vienu izstāžu zāli ar 
Ivetas Vecenānes dzintara diegu 
gobelēnu ekspozīciju. Savukārt 
Rīgā māksliniece stāstīja par Lat -
vijas zinātnieces Dr. Ingas Ļeš   čen-
ko unikālo izgudrojumu – dzin  -
tara diegu.

Talsu novada mūzejā bija ap  -
skatāma izstāde „Dzintars no 
Kur zemes mūzejiem”.

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda priekšsēdes Sar-
mas Muižnieces Liepiņas un pro-
jektu lietvedes Ilzes Garozas sa  -
darbībā ar Latvijas Kultūras mi -
nistrijas Mūzeju un vizuālās 
māks  las nodaļas vadītāju Jāni 
Garjāni pērn tapis izdevums „Ne -

 aizmet trimdas vēsturi!”, kur sako-
pota informācija par materiālās 
kultūras krātuvēm ASV un Lat-
vijā, kur rodama informācija par 
ārzemēs dzīvojošo latviešu liecī-
bām par izceļošanu no Latvijas  
un dzīvi emigrācijā. Latvijas mū    -
zeji ir lielākie šo dārgumu glabā-
tāji. Mūzeju naktī Latvijas Oku  -
pācijas mūzejā  bija apskatā ma 
„Ekspresizstāde – neticami liels 
dzintara gabals no ilgus gadus 
Amerikā dzīvojušā tautieša rot-
kaļa Aleksandra Alunāna (1913 - 
2001) kollekcijas”. Mūzejā glabā -
jas arī fotografijas, kas atspoguļo 
mākslinieka dzīves gaitas un daiļ -
radi. Kollekciju un citus mate riā -
lus Okupācijas mūzejam dāvinā -
jis ASV dzīvojošais mākslinieka 
dēls Pēteris Alunāns. Arī Jēkabpils 
Vēstures mūzejs glabā novadnie ka 
Aleksandra Alunāna rotu kollek   -
ciju, rotkaļa darbarīkus un ar viņa 
ģimeni saistītus fotoattēlus un 
iespieddarbus. 

Ikkatrs pilsētas vai novada mū  -
zejs ar pateicību pieņem savu 
ārze  mēs dzīvojošo novadnieku 
vēsturiskās liecības, kuŗas vēlāk 
pārtop izstādēs, kas gūst nedalītu 
interesi,  arī Mūzeju naktī.

VALIJA BERKINA

Stūra mājas mūzeju apmeklēja pārsteidzoši daudz cilvēku
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Daudzi atceras bijušās otavietes, tagad ASV, Mainas pavalstī dzīvojošās rakst-
nieces Ilzes Bērziņas grāmatu "Happy Girl", kas bija pirmā grāmata, kuŗā 
aprakstīti jaunas ārzemju latviešu meitenes piedzīvojumi, dodoties uz senču 
zemi pēc ilgā padomju okupācijas laika.
Ilze Bērziņa stāsta: "Es uzrakstīju "Happy Girl" 1996. gadā pēc viena gada 
pavadīšanas Latvijā. Biju nolēmusi apmesties tur uz dzīvi, sagaidot, ka Latvija 
būs tāda, kādu uzbūra manu acu priekšā mana mamma savās nostalģiskās un 
romantiskās atmiņās. Reālitāte bija skarba. Visu, ko piedzīvoju Latvijā, – gan 
prieku, gan sirdssāpes, es iekļāvu savā grāmatā.
Tagad, kad gatavojos to otrreiz izdot, redzu, cik daudz no toreiz piedzīvotā vēl 
arvien pastāv. Piemēram, kad es devos uz Parīzi Latvijas Augstākās tiesas 
uzdevumā, vienīgais, ko eiropieši zināja par Latviju, bija tas, ka tur apspiež 
minoritāti, tas ir, krievus. Neticami! Biju priecīga, ka gadījās tā, ka varēju viņiem 
izskaidrot īsto situāciju. Arī šodien šis jautājums ir "karsts", redzot Putina skaid-
rojumu par uzbrukuma iemeslu Ukrainai.
Grāmatā "Happy Girl, then and now" iekļauts gan mans oriģinālais grāmatas 
teksts, gan arī manas sajūtas tagad, kad es apciemoju Latviju gandrīz divdesmit 
gadus vēlāk. Es pārskatīju savas vecās sajūtas un sastapu daudz pārsteigumu.

Toreiz un tagad...
Ilze Bērziņa izdod savas pirmās grāmatas "Happy Girl"

atkārtotu izdevumu, papildinot ar jauniem piedzīvojumiem

Es jūtu, ka "Happy Girl" – mana pirmā un pēdējā grāmata – ir mana labākā grāmata."
Grāmata iznāks 2014. gada 14 maijā, cena $ 20 ieskaitot sūtīšanu.

Grāmata pieejama www. amazon.com vai arī sazinoties ar autori: Ilze Berzins
21 Rooselt Ave Waterville maine 04901, www.ilzeberzins. com, e-pasts: ilzeberzins@hotmail.com.

PĒRKU SKAISTU MEŽA 
ĪPAŠUMU LATVIJĀ.

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

e-pasts: destiny77777@inbox.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

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadel   phia, 
PA 19123), Info: www.Latvian-
society.com

3. jūnijā 11:00 pensionāru 
kopas kārtējā sanāksme. Darba 
kārtībā: amatpersonu ziņojumi, 
pārrunas par notikumiem Lat-
vijā, Modra Medņa atceres par 
latviešu parunām un dzimšanas 
dienu svinēšana pie kafijas galda. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood 
OH 44107)

1. jūnijā pēc dievk. (apmēram 
12:30) izstāde ’’Dzintari un tau-
tiski audumi’’. Ieeja $10 (ieskaita 
uzkodas), skolniekiem ieeja brī va. 
Būs arī atspirdzinājumi. Jūs laipni 
aicina DV apvienība Klīvlandē!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183rd Str, 

Bronx,NY)

29. maijā 15:00 koncerts, kuŗu 
sniegs mecosoprāns Biruta Grun-
wald ar ļoti lielu pateicību un 
cieņu sirdī. Koncertpianiste un 
pavadītāja Estelle Pace. Pro-
grammā tautas dziesmas, ieskai-
tot latviešu t. dz. un Broadway me -
lodijas no R. Rogers „Carousel”, J. 
Herman „Hello, Dolly!”, J.Gade, 
H. Mancini u.c. dziesmas.

Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY)

8. jūnijā 10:30 dievk. un mā -
cītāja Laŗa Saliņa 30 gadu ordi-
nācijas atzīmēšana. Piedalās flau-
tas soliste Lalita Saliņa. Sekos 
saviesīga pakavēšanās sarīkojumu 
zālē Salas novada izkārtojumā. 
Uzkodas un atspirdzinājumi. 
Visi laipni aicināti!

14. jūnijā 17:30 Tautas sēru 
diena. Izrādīs režisores Dzintras 
Gekas filmu ’’Bērnības zeme 
Sibirija’’. Ieeja pret ziedojumu, 
sākot ar $10 par labu Sibirijas 
bērnu fondam. Sekos kafijas 
pusstunda.

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com
31. maijā 14:00 Priedaines na -

ma iesvētīšanas 50 gadu jubileja. 
Tāpat kā pirms 50 gadiem nama 
iesvētīšanas dienā, uzstāsies Ņu -
jor kas Latviešu koris, kuŗam 

pievienosies koris ’’Balsis’’ no 
Latvijas. Dienas kārtībā: Svēt brī-
dis; apsveikumi; koŗa koncerts; 
pusdienas; dejošana – spēlēs 
akordeonists Bill Aust. Ņudžer-
sijas latv. biedrības biedriem ieeja 
pret brīvprātīgiem ziedojumiem, 
bērniem līdz 16 g. ieeja brīva, 
pārējiem ieeja $40. Lūdzam pie -
teikties līdz 23. maijam pa tālr.: 
732-610-8226 vai 732-610-8227, 
e-pasts: priedaine@priedaine.com

21. jūnijā 16:00 Tradicionālie 
Jāņi Priedainē. Programmas sā -
kums ap 19:00. Tautas dejas: Fila-
delfijas “Dzirkstele” un Vašing to-
nas DC “Namejs”. Koncerts: duets 
no Latvijas “Inga un Normunds”. 
21:00 ugunskura iedegšana un 
dziedāšana pie ugunskura. Balles 

mūzika: grupa “Zenīts” no Lat-
vijas ar duetu “Inga un Nor -
munds”. Ieejas maksa $35, NJLB 
biedriem un pensionāriem $ 30, no 
15 līdz 18 gadiem $ 15, bērniem 
līdz 15 gadiem ieeja brīva. Telts 
vieta $ 20. Informācija: 732-610-
8226, un www.priedaine.com 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 24. līdz 26. maijam lielā 
talka Rietumkrasta latviešu iz -
glītības centrā Šeltonā. Informāc.: 
Silva Linnicks, tālr.: 630-670-5220.

7. jūnijā 15:00 Sietlas latviešu 
jauniešu apvien. (SLJA) rīko Bal-
tiešu pikniku Golden Gardens 

parkā. Būs pusdienas un sporta 
spēles plūdmalē, iespējams arī 
ugunskurs pievakarē.

8. jūnijā pēc dievk. SLJA rīko 
pankūku brokastis Latviešu cen-
trā ALJAs kongresa atbalstam. 
Pēc brokastīm paredzēta tēlnieka 
Sanda Kondrāta mākslas grā-
matas atklāšana.

15. jūnijā 11:00 Aizvesto pie-
mi ņas dievk. kopā ar igauņiem 
un lietuviešiem. Pēc dievk. kon-
certs un pieņemšana nama zālē.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

23. jūnijā 16:00 Jāņu dienas 
ielīgošana.

(Turpināts 18. lpp.)

KLĪVLANDES LATVIEŠU 
KONCERTAPVIENĪBA
Cienītie KLK abonētāji un labvēļi!

Gaidīsim Jūs uz 59. sezonas trešo koncertu
piektdien, 2014. gada 6. jūnijā, 19:00
Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē

1385 Andrews Avenue, Lakewood, Ohio
Koncertēs:

Andrew Martens, bass
Gunta Plostniece, klavieres

Ieeja: Abonentu kartes
Atsevišķa biļete $25; bērniem / jauniešiem ieeja brīva
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Mūžībā aizgājis

EDGARS VIRZIŅŠ
Dzimis 1922. gada 2. aprīlī Jēkabpilī,

miris 2014. gada 19. aprīlī, St. Pētersburgā, Floridā

Mūžībā ir aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

IRĒNE ZILGME,
dzimusi RIBZĀMENS

* 1920. gada 12. jūnijā † 2014. gada 22. aprīlī Spokēnā, WA

Par viņu sēro ģimene:
ASTRĪDA, ILZE, BRIGITA, JĀNIS, RAKELE, FELIPE, DŽESIKA, KĀRLIS

Par viņu sēro
VIŅAS MEITAS LISA UN KĀRINA

Kad uguskurā beidz kvēlot ogles...
Ir apklusuši soļi,
tik paliek mīlestības
gaišais stars.

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl`.
Teku, teku nepanāku,
Saucu, saucu nesasauc` ...

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! ANDREJS 
KREIŠMANIS

Dzimis 1918. gada 7. aprīlī Kijevā, Krievijā,
miris 2014. gada 28. aprīlī  Milwaukee, WI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Mūžībā aizgājis ilggadējais ALAs un PBLA
Kultūras fonda padomes priekšsēdis un 

sabiedriskais darbinieks 

Dr. TĀLIVALDIS BĒRZIŅŠ
Dzimis 1924. gada 19. jūnijā Litenē, Latvijā, 
miris 2014. gada 14. maijā Merilandē, ASV

Ar pateicību atvadoties,
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS VALDE

(Turpināts no 17. lpp.)

Līdzi jāņem groziņi, pildīti ar 
šim vakaram piemērotiem labu-
miem, kā arī Līgo dziesmu krā-
jums, jo paredzēta varena līgo-
šana. Jāņu bērnus sagaidīs un par 
Jāņu sieru un alu gādās Jāņu 
māte un Jāņu tēvs. Būs arī 
mūzikāls uzvedums. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $5.

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt oktobrī. 
Info: Anita, tālr. 973-755-6565, 
ext. 5, jeb 973-744-6565.

Laikrakstu “Brīvā Latvija”un “Laiks” izdevēji un redakcija 
skumst par mūsu patiesā drauga un atbalstītāja

ĀDOLFA SĪĻA
aiziešanu mūžībā

Ir aizgājis krietns un cildens vīrs, aizgājis, atstājot aiz sevis 
paliekošus, vērienīgus darbus, gaišas un skaistas atmiņas, 

stiprus pamatus sava darba turpinājumam.
Izsakām visdziļāko līdzjutību Ādolfa Sīļa ģimenei, tuvi-

niekiem, visiem, kam Ādolfs bija nozīmīgs un mīļš cilvēks.

Tu biji cīnītājs par savu zemi,
Tev krūtīs dega lāpa Latvijai, 
Šāds gaismeklis nav nodzēšams, tas nemirst,
Nekādās naktīs nespēj degtais gaist.

Skumstam, no

ĀDOLFA SĪĻA
uz mūžu atvadoties

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
Pārstāvības Latvijā darbinieki

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

Līdz 31. maijam apskatāma 
mākslinieka Arta Nīmaņa iz -
stāde 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 katē go-
rijā „Produktu dizains” ar trauku 
kollekciju DECO.

30. maijā 20:00 Vašingtonas ev. 
lut. draudzes telpās (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850) Lat-
viešu organizācija Vašingtonā 
(LOV) aicina uz Latvijas jauniešu 
koŗa ’’Balsis’’ koncertu. Šis jau-
niešu koris ir viens no izcilākajiem 
koŗiem Latvijā, kas dibināts 1987. ga -
dā. Kori ar panākumiem vada 
Ints Teterovskis. Ieeja $25, bēr-
niem līdz 16 g. ieeja brīva. Tuvāka 
informāc.: Anita Juberte, tālr.: 
301-869-3127 vai Knuts Ozols, 
tālr.: 703-425-9575.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran cisco), 

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI 
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 

Pēteŗa 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). 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  

• 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 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 25. 
maijā Memorial Day nogalē dievk. 
nenotiks. 1. jūnijā 11:00 angļu va -
lodas dievk. ar Sv. vakarēdienu. 

Māc. Ieva Dzelzgalvis.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 25. maijā 
10:00 dievk., pēc dievk. kafija. 
Māc. Roberts Franklins. 1. jūnijā 
10:00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija un Dāmu komitejas valdes 
sēde. Māc. Dags Demandts. 8. 
jūnijā 10:00 dievk., māc. Dace 
Zušmane.

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

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

• 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 
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Ādolfs Sīlis dzimis 1925. gadā 
Zemgalē, tēva mājās Jelgavas ra   -
jonā, Elejas pagastā. Tēvs strā dā-
 ja muitā. Ādolfs mācījies Ele jas 
vidusskolā, 1942. gadā ie   saukts 
dienestā Jelgavas apsar dzības ro  -
tā. Krieviem otrreiz ie   nākot Lat-
vijā, viņam Latvijas uni forma 
tika nomainīta ar vācu kaŗavīra 
ietērpu. Ādolfs bija labi ieredzēts, 
un 1944. gadā viņu aizsūtīju uz 
instruktoru skolu. Igaunijā viņu 
ievainoja nomaldījusies mīna, un 
kaŗa beigas viņš sagaidīja slim -
nīcā Klēgenfurtā, Austrijā.

Tur Ādolfs pieteicās darbā 
britu armijā par viesmīli un tur 
arī nostrādāja divus gadus. Aiz -
braucis uz Angliju, viņš trīs mēn-
  ešus nostrādāja lauku darbos, bet 
jau tad mācījās restorānu pār-
valdīšanas neklātienes kursos. 
Strādāja par pavāru un kondi-
toru un vēlāk kopā ar draugu  
atvēra kafejnīcu Londonā. Kafej-
 nīcai veicās, un jau tad bija re -
dzamas Ādolfa uzņēmēja spējas.  

Jau 1949. gadā Ādolfs Sīlis sā -
ka darboties Daugavas Vanagu 
Fondā (DVF) un vēlāk kļuva par 
DVF Londonas nodaļas priekš -
sē di, bija arī ilggadējs DVF val-
des loceklis. Bet kopš 1962. gada 
viņš pilnu laiku darbojās Dau-
gavas Vanagos, pārņemot Londo-
nas nama, 72 Queensborough 
Ter race, pārvaldīšanu. Viņa va    dī-
bā nams veiksmīgi saimniekoja, 
un Fonds to paplašināja, klāt pie-
  pērkot blakus namu, 108 Bays-
water Rd.

Ādolfs bija viens no DVF lauku 
īpašuma “Straumēni” izveidotā -
jiem. Cauri gadiem tur ir dzīvo-
juši simtiem latviešu, un īpašu-
m am ir bijusi svarīga saimniecis-
ka, sabiedriska un labdarības lo  -
ma jau gandrīz četrdesmit gadus. 

Ādolfs Sīlis – leģionārs, Daugavas 
Vanags un Latvijas lepnums

2014. gada 28. aprīlī aizgājis mūžībā. 

Būdams pirmais „Straumēnu” 
saimnieks, viņš kopā ar Fonda 
valdi nodrošināja, ka šis īpašums 
bija financiāli stabils, un panāca, 
ka tas kļuva par trimdas latviešu 
sabiedrības pamatu. Tur notikuši 
neskaitāmi latviešu sarīkojumi: 
Jāņi, jaunatnes kongresi (ieskait   ot 
5. un 9. Pasaules Latviešu jau- 
n  atnes kongresu), sinodes, DVF 
un LNPL sapulces un sesijas.

Ādolfa dzīvesbiedre Anita ir 
šveiciete. Viņa iemācījās latviski 
runāt un blakus Ādolfam pie   da-
lījās latviešu sabiedrībā, kā arī 
strādāja “Straumēnos” par māsi-
ņu un piesaistīja klientus plašai 
darbībai „Straumēnos”. Ğimenē 
ir trīs dēli: Tālis, Olavs un Māris 
un divi mazbērni.

Kad Latvija atguva neatkarību, 
Ādolfs Sīlis ļoti gribēja, lai arī 
Latvijā DVF varētu ieguldīt lī  -
dzekļus un kaut kā dzimtenei 
palīdzēt. Pirmo reizi kopš kaŗa 
viņš uz Latviju atbrauca ar pirmo 
tiešo vilcienu no Anglijas 1991. 
gadā: „jo mēs teicām – agrāk ne  -
brauksim, iekams Latvija nebūs 
brīva”. Viņš ierosināja Rīgā iz   vei-
 dot viesnīcu, ko nosauca par 
„Radi un Draugi”. Viesnīcas di  -
bināšanā piedalījās visa Anglijas 
latviešu sabiedrība, bet ieguldī-
juma pamats bija “Straumēnu” 
veiksmīgā saimniekošana. Kļuvis 
par viesnīcas direktoru, Ādolfs 
braukāja no Anglijas uz Lat viju, 
vadīdams uzņēmumu līdz brī-
dim, kad  2012. gadā 86 gadu 
ve  cumā atkāpās no amata.

Viesnīca ir īpaša ar to, ka iegūtā 
peļņa tiek ziedota labdarībai, un 
šie ziedojumi Daugavas Vanagu 
vārdā sasnieguši jau vairāk nekā 
miljonu latu. Galvenie labdarī-
bas mērķi ir bijuši: latviešu 
leģionāri, skolas,  Latvijas Oku-

pācijas mūzejs, Lestenes Brāļu 
kapi, kultūras un jauniešu sa   rī -
kojumi un Ādolfam varbūt vis-
tuvākais - Vītolu fonds. Vītolu 
fondam arī viņš pats bija dāsns 
ziedotājs.

2008. gada 17. novembrī  
Ādolfs Sīlis tika apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. Otru 
īpašu apbalvojumu – LATVIJAS 
LEPNUMS - viņš saņēma 2008.
gada 26. decembrī par mecenāta 
darbību.

Ādolfs Sīlis bija īpašs cilvēks ar 
lielām darba spējām un īpašu „ķē  -
rienu” uzņēmējdarbībā. No šīs 
uz    ņēmējdarbības lauvas tie su ie  -
guva nevis viņš, bet latviešu sa -
biedrība un Daugavas Vanagi.

Elza Ķezbere

ARDIEVAS
Nu saules laiks ir beidzies
Un salnai vara tiek.
Tu debesīs prom steidzies,
Kā Dieva likums liek.

Kas kapa mirti maigu
Un tumšu tūju plūc,
Dzird gāju putnu klaigu,
Dzird – zemes bites dūc...

Kūp bēŗu sveces sīvi,
Un vējā liesmas plok.
Trīs smilšu saujas dzīvi
Pie zemes bitēm rok.

Šeit visi mēs tik brīdi! –
Tā sena dziesma pauž.
No debesīm Tu spīdi.
Sirds Tavu gaismu jauž.

D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 18. lpp.)
• Mineapoles un St. Paulas 

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn -
draudze.org  25. maijā 10:00 dievk. 
ar Sv.vakarēdienu, sekos sadrau-
dzība. 1. jūnijā 10:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 8. jūnijā 10:00 Va -
sarsvētku dievk. ar kristībām un 
Sv. vakarēdienu, sekos sadrau dzī ba. 
Ar mūsu māc. Dāgu Demandtu 
var satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 līdz 
14:00 un sestdienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real 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)

31. maijā 14:00 Priedainē (1017 
St. Rte. 33, Freehold, NJ 07728) 
Svētbrīdis latv. biedr. nama 50 
gadu jubilejas sarīkojumā. 8. 
jūnijā 12:30 Leikvudā dievk. ar 
dievg. 15. jūnijā 13:30 Īstbran-
svikā 14.jūnija piemiņas dievk. 
ar dievg. 29. jūnijā 13:30 Īstbran-
svikā dievk.. Māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-mail: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

• 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, 
Spring field, NJ 07081)

Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 
East Orange NJ)

25. maijā 12:00 Kapu svētki 
Katskiļu Brāļu kapos (414 Bloo-
mer Rd, Tannersville, NY). 8. jū  -
nijā 10:30 Salas bazn. dievk., mācī-
tāja Laŗa Saliņa 30 gadu ordinā-
cijas atzīmēšana. Piedalās flautas 
soliste Lalita Saliņa. 14. jūnijā 17:30 
Salas bazn. Tautas sēru dienas 
atzīmēšana. Izrādīs Dzintras Ge -
kas filmu ’’Bērnības zeme Sibi rija’’. 
19:00 Tautas sēru dienas dievk.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
25. maijā 12:00 Brāļu kapos Kat-
skiļos dievk. un urnu izvade. 8. 
jūnijā 14:00 Tautas sēru dienas 
dievk. ar dievg. 13. jūlijā 14:00 
dievk.. Prāv. Oļģerts Sniedze.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 

Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).  
25. maijā 10:30 dievk. ar dievg.. 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org 

• 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. 25. maijā 11:00 
Bībeles stunda. 1. jūnijā 14:00 dievk. 
8. jūnijā 11:00 Bībeles stunda. 
15. jūnijā 14:00 Aizvesto piemi ņas 
dievk., kuŗa draudzes ziedojums 
tiks nodots okupācijas mūzejam 
Latvijā. 22. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda. 29. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda.  Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, 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., vasaras 
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 25. maijā 10:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Pie ka -
fijas galda maija jubilāru sveik-
šana. 30. maijā 20:00 koncerts 
„Balsis”, rīko LOV. 1. jūnijā 10:00 
Debesbraukšanas d. dievk.. 4. jū -
nijā 19:30 Padomes sēde. 6. jū -
nijā 19:00 Meditācijas vakars. 8. 
jūnijā 10:00 Vasarsvētku dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net. Info: www.dcdraudze.org

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

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

Ave, Los Gatos).
Oaklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baz-

nīca (301 Burlingame Ave)
24. maijā 13:00 dievk. Sakra-

mento, pie Ilzes Tauriņš-Barron 
(8522 Seoul Ct, Antelope, CA 
95843), tālr.: 916-729-8522. Dievk. 
piedalīsies LELBĀL archibīskaps 
Elmārs Ernsts Rozītis. 25. maijā 
Sanfrancisko 11:00 iesvētību dievk., 
kuŗā piedalīsies LELBĀL archibīs-
kaps Elmārs Ernsts Rozītis. Info: 
www.zkldraudze.wordpress.
com. Dr.sekretāre Una Veilande, 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

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

Kārtējam avīzes numuram zi -
ņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Latvija – Kazachstāna 5:4 (1:2, 
3:2, 1:0). Pasaules hokeja meistar-
sacīkšu turpinājumā Latvijas iz -
lasei trešajā spēlē vajadzēja spēlēt 
ar grupas nosacīti vājāko vienību 
Kazachstānu, kas iepriekš bija 
guvusi tikai vienu punktu. Tāpēc, 
iespējams, Latvijas hokejisti to  mēr 
mazliet nenovērtēja pretiniekus 
un tādējādi saviem līdzjutējiem 
sagādāja daudz uztraukumu. Tre -
neŗu uzdevums bija spēlēt agre-
sīvi, taču pirmajā trešdaļā mums 
tas nepavisam neizdevās. Spēle gāja 
kā pa viļņiem: mūsējie nokļuva 
zaudētājos (pirmajā trešdaļā ka -
zachi pārliecinoši apskrēja mūsē-
jos), tad izvirzījās vadībā, otrās treš-
daļas nobeigumā vienas minūtes 

Ceļā uz ceturtdaļfinālu veiksmes un neveiksmes
Pujacu.

„Trilleris ar veiksmīgām bei-
gām,” tā spēli raksturoja Miķelis 
Rēdlichs, piebilstot, ka spēles 
pirmā trešdaļa bijusi sliktākā no 
līdzšinējām šajā turnīrā, taču 
izdevies savākties un veiksmīgi 
nospēlēt līdz galam – tā bijusi 
īsta komandas uzvara.

Pēc šīs uzvaras mūsu hokejisti 
nodrošināja palikšanu Pasaules 
meistarsacīkšu augstākajā līgā. 
Tagad skati pievērsās ceturt daļ-
fināla virzienā.

Uzvara vienpa d-
smit vārtu trillerī  

Latvija – ASV 6:5 (2:1, 1:2, 3:2). 
Ar trešo uzvaru četrās spēlēs Lat-
vijas vienība pietuvojās dalībai 
ceturtdaļfinālā. Visas Latvijas iz -
lases aizvadītās spēles grupas 
turnīrā beigušās ar vienu vārtu 
pārsvaru un arī šī nebija izņē-
mums. Vārtus Latvijas vienības labā 
guva Meija, Miķelis Rēdlichs, 
Ņiživijs un Daugaviņš, bet pēdējā 
trešdaļā uzvaru ar precīziem 
metieniem veicināja Girgensons 
un Herberts Vasiļjevs, kuŗu atzi-
na par labāko uzvarētāju sastāvā.

Latvijas izlase līdz otrās treš-
daļas vidum ieguva 3:1 pārsvaru, 
ko gan nenoturēja, un amerikāņi 

ar diviem iemestiem vārtiem līdz 
pēdējam pārtraukumam panāca 
neizšķirtu. Pēdējā trešdaļā uz 
Lat vijas izlases gūtajiem vārtiem 
rezultātīvi atbildēja arī amerikāņi, 
tomēr Girgensons un Vasiļjevs pa -
nāca jau 6:4. ASV cīņas izskaņā, 
mai nīja vārtsargu  Tomasu pret 
sesto laukuma spēlētāju un vie-
nus vār tus atguva. Tomēr at  li-
kušajā pus otrā minūtē mūsējie 
nospēlēja pārlie cinoši, noturot 
ļoti grūtu uzvaru. Latvijas izlase 
amerikāņus Pa  sau les meistar-
sacīkstēs uzvarēja pirmoreiz 
kopš 2001. gada, pārtrau cot 
sešu neveiksmju seriju. Par 
labāko spēlētāju Latvijas izlasē 
tika atzīts Zemgus Girgensons.

Mūsu hokejisti ar trim uzvarām 
četrās spēlēs B grupā ir izvirzījās 
otrajā vietā, iegūstot labas iespējas 
iekļūt ceturtdaļfinālā. 

Zem Krievijas 
hokeja ruļļa...

Latvija – Krievija 1:4 (1:3, 0:1 
0:0). Pēc neveiksmes Soču Olim-
piskajās spēlēs Krievijas valstsvie-
nības vadībā notika treneŗu maiņa. 
Pie izlases stūres stājās Latvijā 
labi pazīstamie speciālisti Oļegs 
Znaroks un Harijs Vītoliņš. Vi  ņiem 
tika dots uzdevums – „nomazgāt” 

Soču kaunu. Pasaules meistarsa-
cīkstēs Minskā krievi pārliecinoši 
pieveica vienu pretinieku pēc otra, 
piesakot nopietnas pretenzijas uz 
čempionu troni Rezultāti 5:0, 6:1, 
7:2 runā paši par sevi.

Mazliet intrigu radīja tas, ka 
Latvijas vienība pirmā guva vār-
tus un ... izvirzījās vadībā – 1:0. 
Tūlīt pēc tam krievi iedarbināja 
„ceļa rulli” un tas sāka velties. 
Krievijas vienība guva trīs vārtus 
un pirmo trešdaļu beidza, pār-
liecinoši izvirzoties vadībā – 3:1. 
Latvijas hokejistiem atkal parā-
dījās vecā „slimība” – noraidījumi. 
Divus mazākumus izturējām, 
trešajā pretinieki guva vārtus.

Drāma pēdējās 
sekundēs...

Latvija – Baltkrievija 1:3 (0:2, 
1:0, 0:1). Pirms spēles ar Balt-
krievijas vienību kļuva zināms, ka 
Latvijas izlases uzbrucējs Zemgus 
Girgensons saņēmis vienas spēles 
diskvalifikāciju un tāpēc spēlē 
nevarēs piedalīties.

Sākums bija satriecošs. Balt-
krievi uzreiz metās uzbrukumā un 
īsā laikā divreiz pārspēja mūsu 
vienības vārtsargu Edgaru Masaļ-
ski – 0:2. Mūsu spēlētāji pamazām 
atguvās no šoka, un otrā trešdaļā 
Kulda vienus vārtus atguva. Līdz 

Geca-Miljone atzīta 
par Eiropas gada 
labāko hokejisti

Inese Geca-Miljone Ventspilī 
pasaules sieviešu  meistarsacīkšu 
pirmās līgas B grupas turnīrā tika 
atzīta par labāko uzbrucēju un 
iekļauta simboliskajā izlasē. Viņas 
piecās spēlēs gūtie 13 punkti (6+7) 
palīdzēja Latvijas sieviešu izlasei 
uzvarēt turnīrā un nodrošināt 
vietu A grupā nākamajā sezonā.

Pēc šī turnīra Geca-Miljone 
nolēma likt punktu savai karjērai 
izlases rindās, taču viņas snie gums 
nav palicis nepamanīts sieviešu 
hokeja portāla (EWHJ) acīs, kuŗa 
lasītāji Latvijas hokejisti atzinuši 
par labāko Eiropā šajā sezonā. Viņa 
saņēma 40,8% balsu, apsteidzot 
Chorvatijas pārstāvi Dianu Kru-
selji Posaveču (30,6%) un slova-
kieti Pia Prenu (22,0%). Piektā 

palika Latvijas izlases vārtsardze 
Evija Tētiņa (3,3%). 

Rīgas maratons ar 
kultūras programmu
Maratons Rīgā notiek kopš 

1991. gada, bet trešo gadu pēc 
kārtas tas ieguvis Starptautiskās 
Vieglatlētikas savienības “Bronzas” 
kvalifikācijas zīmi, kas nozīmē, ka 
šis ir vienīgais maratons Zie  meļ-

eiropā ar augstāko starptautisko 
kvalitātes novērtējumu.

Nordea Rīgas maratons šogad 
dažādās distancēs pulcēja kopumā 
23 193 dalībniekus no 61 pasaules 
valsts. Vislielākais skrējēju skaits 
bija piecu kilometru distancē – 
12 327. Maratona skrējēju distance 
veda arī caur „Brīvības ielas kul-
tūras kilometru”. Tas sākās sim-
boliski – pie Brīvības pieminekļa, 
kur maratona dalībniekus sagai-

dīja „Kultūras goda sardze” – tie 
bija uz podestiem stāvoši dejotāji 
tautastērpos, kuŗi skandināja trij-
  dekšņus un visādi citādi uz  mun-
drināja skrējējus, tāpat arī koristi, 
kas dziedāja latviešu tautasdzies-
mas. Kultūras kilometrs radīja 
Dziesmu svētku izjūtu.

Klasisko maratona distanci 
skrēja 1485 dalībnieki. Par uzva-
rētājiem 42,195 km distancē kļuva 
japānis Ju Čiba – 2.13:43 un etio pie-
te Tigista Tesome Ajanu – 2.26:51.  
Čiba par vairāk nekā divām mi  -
nūtēm apsteidzot līdzšinējo sacen-
sību rekordu. Latvijas pārstāvis 
Valērijs Žolnerovičs ierindojās 
piektajā vietā – 2.17:45. Dāmu 
konkurencē mūsu Lienei Bern-
sonei ceturtā vieta – 3.02:15.  

21,75 km gaŗajā pusmaratona 
distancē ātrākais bija kenijietis 
Ibrahims Mukunga Vačira – 
1.05:56. Otrā vietā ierindojās Jā -
nis Girgensons – 1.07:08, trešajā 

Pēc neveiksmīgi aizvadītās pir-
mās trešdaļas mūsu izlases tre -
neris Teds Nolans ģērbtuvē, kā 
pats teica, pirmo reizi esot 
kliedzis uz hokejistiem
laikā (!) zaudēja divus vārtus, un 
rezultāts kļuva neizšķirts – 4:4. 
Spēles liktenis izšķīrās pēdējā 
trešdaļā, kad veiksmīgs metiens 
izdevās Štālam – 5:4. Mūsu vie-
nības hokejisti izpelnījās neie -
rasti daudz noraidījumu, divus 
no tiem pretinieki pārvērta vārtu 
guvumā.

Divus vārtus Latvijas vienības 
labā  guva Kulda, bet pa vienai 
ripai Kazachstānas vārtos raidīja 
Indrašis, Miķelis Rēdlichs, Štāls. 
Par labāko spēlētāju mūsējo sa -
stāvā nosauca aizsargu Georgiju 

Artūrs Kulda pārspējis preti-
nieku vienības vārtsargu

Inesi Gecu-Miljoni apsveic Latvijas Hokeja federācijas prezidents 
Kirovs Lipmans

Pie ASV vienības vārtiem

Moments Latvijas – Krievijas spēlē

Otrajā trešdaļā mūsu vienībai 
gadījās liela neveiksme. Girgen-
sons ar nūjas galu iesita Burmis-
trovam un saņēma 5+20 minūšu 
sodu. Tas ir liels pārkāpums. Vē -
lāk Girgensons sacīja, ka Bur mis-
trovs pret Latvijas vienību spēlējis 
netīri, un emociju uzplūdā Zem-
gus viņam iesita ar nūju. 

Kad krievi guva ceturtos vārtus, 
spēles liktenis bija izšķirts. Kad 
rezultāts ir 1:4, atspēlēties ļoti 
grūti, taču puiši saņēmās un 
trešajā periodā radīja dažus vārtu 
gūšanas momentus. Krievijas iz -
lase daudz meta uz Latvijas izlases 
vārtiem, tomēr Kristers Gud ļev-
skis turējās pārliecinoši. un līdz 
spēlēs beigām rezultāts vairs 
nemainījās.

baltkvēlei sakarsētajā atmosfairā viss 
izšķīrās pašās sacensību beigās. 
Pēdējā minūtē Kaspars Daugaviņš 
raidīja ripu vārtos, izraisot milzī-
gas emocijas Latvijas līdzjutēju 
rindās, taču hokejistus un fanus 
“ātri pie vietas” nolika čechu ties-
nesis Jerabeks – viņš nesaprotamā 
kārtā neieskaitīja vārtus, argumen-
tējot to, ka Meija esot bijis vārt-
sarga laukumā. Video atkārto-
jumā bija redzams, ka tā nebūt 
nebija. Pēdējās sekundēs balt-
krievi iemeta vienu ripu tukšos 
vārtos. Un tā zaudējums ar 1:3.

Latvijas hokejistiem vēl bija 
iespēja cīnīties par iekļūšanu 
ceturtdaļfinālā. Pēdējā spēlē bija 
jāuzvar Šveices vienība. Šī spēle 
beidzās pēc redakcijas slēgšanas.   

– Renārs Roze – 1.09:16. Dāmām 
ļoti pārliecinošu uzvaru izcīnīja 
Latvijas labākā gaŗo distanču 
skrējēja Jeļena Prokopčuka – 
1.14:52, atstājot aiz sevis Jeļenu 
Ābeli – 1.19:09 un Polijas skrējēju 
Annu Celinsku – 1.20:16. 

10 km distancē uzvarēja Dmit-
rijs Serjogins – 30:08, at  stājot tā -
lākajās vietās Andreju Dmitrijevu – 
30:47 un Normundu Boku – 31:08. 
Dāmu konkurencē dubultuzvaru 
izcīnīja igauņu māsas Līna un 
Leila Luikas (attiecīgi 32:48 un 
33:04), uzvarētājai četras minūtes 
zaudēja labākā no Latvijas spor-
tistēm Jolanta Liepiņa.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


