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Šā gada 11. maijā, skaistā, 
saulainā dienā, latviešu ģimenes 
pulcējās Klīvlandes latviešu drau-
 dzes namā, lai svinētu Ģimenes 
un Mātes dienu un kārtējo lat-
viešu skolas izlaidumu. Ģērbu-
šies svinīgos tautastērpos, Lat-
vijas karogu rīta gaismas apmir-
dzētajā dievnamā ienesa šā gada 
absolventi: Tālivaldis Bērziņš, 
Krista Albertiņa, Tija Kubuliņa 
un māsas Daina un Elisa Re -
nertas. Bija jauki kopā dziedāt 
skaistās dziesmas, kuŗas atceros 
no savas bērnības: „Visudrošāk 
dzīves lokā,” „Gaišais rīts” un 
„Svētī, Kungs, un sargi.” Vecais 
dievnams piedzīvojis daudzus 
jaukus un skumjus brīžus, kā jau 
dzīvē. Tam ir laba, gaiša aura. 
Skolas bērnus vienmēr sirsnīgi 
un interesanti uzrunājusi mā -
cītāja Sarma Eglīte.

Dievkalpojumam beidzoties, 
mūsu senču zemes simbolu, sar-
kanbaltsarkano karogu, no die  v-
nama iznesa absolventi, gaŗām 
vecajam, bet zaļajam bērzam. 
Ģimenes devās uz sarīkojuma 
zāli, lai baudītu skolas sagatavoto 
programmu. Absolventiem iene-
sot karogu zālē, varēja uzsākt 
sarīkojumu un izlaidumu. Klāt-
esošos uzrunāja skolas pārzine 

Gaišais rīts, gaišā diena
 Ģimenes diena un latviešu skolas izlaidums KlīvlandēRITA LAIMA BĒRZIŅA

Diāna Verhas, kuŗa meklē sev 
atvietotāju. Darbs nav viegls, at -
bildība liela. Viņa pateicās visiem 
par atbalstu mūsu mazajai skolai, 
kas ar katru gadu sarūk aizvien 
mazāka. Mums, kas vedam savus 
bērnus uz latviešu skolu, rūp tās 
nākotne un iespējas bērniem 
saglabāt piederības sajūtu latviešu 
tautai. Tas ir liels darbs! Mans 
personīgais priekšlikums ir ie -
sais tīties Gaŗezerā un braukt uz 
Latviju, lai bērni saprastu, ka tā 
nav abstrakcija, bet reāla valsts. 
Latvija un latvieši ir un būs!

Uz skatuves pirmie uzkāpa 
mazie bērni, tērpušies raibos, 
krāsainos cālīšu tērpos. Mazie – 
Ellija Aschenbrener, Juliana Lei-
kala, Reinis Ragainis, Kaisa un 
Markus Strautnieks, Mārcis Ver-
has un Alissa Wolf – žiperīgi un 
izteiksmīgi nodziedāja dziesmu 
„Cip, cip, cālīši”, grozoties un 
mīlīgi smaidot. Viņiem sekoja 
2./3. klases bērni Niks Thornton, 
Marija Bērziņa, Emīlija Ragaine 
un Sabīne Strautnieks, kuŗi no -
skaitīja dzejoli „Cep, māte, ku -
kuli” un nodziedāja Mātes die -
nas „klasisko” tautasdziesmu „Es 
savai māmiņai” Pēteŗa Renerta 
ģitaras pavadījumā. Uz skatuves 
sarindotās burvīgās rozā ģerani-

jas skolas bērni iznēsāja zālē 
sēdošajām māmiņām.

Izlaiduma aktu kā vienmēr 
sākām, skandējot slavenā latviešu 
rakstnieka, trimdinieka Jāņa 
Jaun sudrabiņa „Piemini Latviju.” 
Vārdi „zaudējis Latviju, zudīsi 
pats” manī skaudri atbalsojās. 
Absolventus uzrunāja viņu ilg-

gadējā skolotāja Nora Renerte, 
kuŗai allaž bijušas labas idejas un 
interesanta pieeja valodas mā  cī-
bai. Liecības absolventiem izsnie-
dza Diāna Verhas.

Uzrunām sekoja absolventu 
koncerts: Tālivaldis Bērziņš spē-
lēja klavieŗu solo – slaveno Skota 
Džoplina „Uzjautrinātāju” („The 

Entertainer”); Daina Renerta spē -
lēja vijoli – „Gavotte de Mig non”; 
Elisa Renerta pūta klarneti – 
„Allegro Scherzando”, Krista Al -
bertiņa un Tija Kubuliņa spē  lēja  
kokles – „Trīs priedītes sili ņā.” 
Apdāvināti bērni!

Klīvlandes apvienotās latviešu ev. lut. draudzes skolas 2013.-2014. mācību gada absolventi. No 
kreisās: Elisa Renerta; Daina Renerta; Tālivaldis Bērziņš; Tija Kubuliņa; Krista Albertiņa
// FOTO: Pēteris Renerts

Šī būs ceturtā gadskārtējā 
konference, un tās mērķis ir 
turpināt dialogu starp ārvalstīs 
dzīvojošajiem latviešiem, Lat-
vijas valsts iestādēm un sa -
biedrību latviskās identitātes 
saglabāšanai un saišu stip ri-
nāšanai ar Latviju.

Konferences plenārsesijā būs 
iekļautas divas temas – (1) par 
latviešu emigrācijas archivu vēs-
turi un šodienu, (2) par sadarbību 
izglītības jomā: paveiktais, prob-
lēmas, turpmākā attīstība.

Šā gada konferencē darba 
grupām izvēlētas šādas temas: 
archivi; izglītība; nometnes; kul-
tūra, Dziesmu un deju svētki, so -
ciālās garantijas, „Katrs latvietis 
ir Latvijas vēstnesis…”, diasporas 
organizāciju darba perspektīvas. 
Darba grupu uzdevums būs ap -
zināt iestrādes un problēmas, 
formulēt prioritātes turpmākajai 
sadarbībai.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu 

konferencēm, darbs parallēlajās 
darba grupās sāksies jau konfe-
rences pirmajā dienā, t. i. – 11. jū -
lijā (14:00-17:00). Konferences 
otrā diena, 12. jūlijā, sāksies ar 
plenārsēdi; tai sekos grupu darba 
turpinājums. Konference noslēg-
sies ar grupu secinājumu prezen-
tāciju.

Konferenci rīko LR Kultūras 
ministrija, Ārlietu ministrija un 
Izglītības un zinātnes ministrija 
sadarbībā ar Pasaules brīvo lat-
viešu apvienību un Eiropas Lat-
viešu apvienību.

Sūtiet jautājumus pēc adreses 
diasporaskonference@km.gov.lv

Lūdzam ņemt vērā, ka organi-
zatori ceļa un uzturēšanās izde-
vumus nesegs.

Informāciju sagatavoja
GUNTA ROBEŽNIECE,

Kultūras ministrijas 
Sabiedrības integrācijas
departamenta eksperte.
Tālr.:  + 371 67330325

Konference „Latvieši pasaulē –
piederīgi Latvijai. 2014”

11. un 12. jūlijā Rīgā

Rīga, 2014. gada 21. maijs. – ASV 
vēstniecība izsludinājusi ASV val -
dības konkursu uz Fulbraita pro-
grammas stipendijām studentiem 
un pētniekiem 2015./2016. mā  cī bu 
gadam. ASV vēstniecība aicina 
pieteikties ikvienu studentu un 
pētnieku, kuŗi kvalificējas pro-
grammai.

Bijušais ASV senators Viljams 
Fulbraits Fulbraita programmu 
nodibināja 1946. gadā. Fulbraita 
programmu pārrauga ASV Valsts 
departamenta Starptautiskās iz -
glītības institūts. Programmas 
mērķis ir veicināt savstarpēju 
izpratni starp ASV un citu valstu 
iedzīvotājiem. Šīs programmas 
ietvaros vairāk nekā 300 000 da -
lībnieku ir bijusi iespēja dalīties 
viedokļos un iepazīt dažādas kul-
tūras, kā arī politiskās un ekono-
miskās struktūras. Kopš 1991. ga  da 

ASV vēstniecība izsludina 
gadskārtējo Fulbraita program-

mas stipendiju konkursu
ASV valdība ir piešķīrusi Ful brai ta 
stipendiju 178 izciliem studentiem 
un profesoriem no Latvijas.

Fulbraita stipendija studentiem 
tiek piešķirta uz vienu mācību 
gadu studijām kādā ASV univer-
sitātē. Fulbraita stipendija pētnie-
kiem tiek piešķirta, lai veiktu pē -
tījumu un/vai pasniegtu lekcijas. 
Fulbraita stipendija sedz mācību 
maksu ASV universitātē (studen-
tiem), ikmēneša stipendiju, vese-
lības apdrošināšanu un ceļa izde-
vumus. Pretendentiem uz stipen-
diju jābūt oficiāli reģistrētiem 
Latvijas iedzīvotājiem un pieteik-
šanās laikā jāatrodas Latvijā. Pre-
 tendentiem jābūt atbilstošai aka-
dēmiskajai izglītībai, jāpārvalda 
angļu valoda un jābūt vēlmei ASV 
iegūtās zināšanas pēc studiju bei-
gām izmantot Latvijas labā.

Studentiem, piesakoties uz šo 

stipendiju, jābūt ieguvušiem ba -
kalaura gradu līdz 2015. gada 
jūnijam, turklāt pieteikties studi-
jām var jebkuŗā nozarē, izņemot 
medicīnu. Uz stipendiju pētīju-
miem var pretendēt akadēmiķi 
vai augstskolu mācībspēki, kas 
jau ieguvuši doktora gradu vai 
gatavojas pabeigt disertāciju. Arī 
pētījumus iespējams veikt jeb-
kuŗā jomā, izņemot medicīnu.

Pieteikšanās termiņš studentu 
stipendijām ir šā gada 2. septem-
bris, pētnieku stipendijām – 21. 
novembris. Plašāka informācija 
un pieteikuma anketa Fulbraita 
stipendiju programmām pieeja-
ma internetā (http://riga.usem-
bassy.gov/).

ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Eva Martuža

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: ____________________________

ANITA LIEPIŅA

Dziesmu svētku laikā notiek 
arī blakus sarīkojumi. Latviskai 
svētku ieskaņai tiek rīkots Diev-
tuŗu daudzinājums, kas notiks 
ceturtdien 3. jūlijā, pl. 14:30 
(2:30 PM) Hamilton Convention 
Centre Wentworth A zālē. Vīk-
šēja – Mujānmaruta, dižrunu 
teiks Eva Mārtuža, piedalīsies 
koklētāju ansamblis „Teiksma” 
no Latvijas.

Dižrunas teicēja Eva Mārtuža 
2013. gadā LU Teoloģijas fakul-
tātē aizstāvēja maģistra darbu 
“Konfliktsituācijas Livonijā pā -
vesta legāta Franciska no Moliano 
1312. g. izmeklēšanas Protokolā”. 
Eva mums raksta: “Par dižrunas 
temu – vistuvāk attiecīgajai situā-
cijai būtu stāsts par latviešiem, 
viņu attiecībām ar tā laika ticības 
nesējiem (garīdzniecība, mūki, 
or  denis). Latviešu pašrak sturo-
jums, jo šajā dokumentā uz jau-

Dievtuŗu daudzinājums
XIV LATVIEŠU DZIESMU 

SVĒTKOS KANADĀ

Izpētīt bijušo skolēnu viedokli par 
savu laiku trimdas skolās

tājumiem atbild trīs vietējie. Zi -
nātnieki (jo īpaši Ē. Mugurēvičs) 
uzskata, ka tas ir vissenākais do -
kuments, kur pie vārda tikuši mūsu 
tiešie senči.” Jāpiezīmē, ka Evas 
pē  tījumus maģistra tezei atbals-
tīja Burtnieku  draudze Toronto. 

Koklētāju ansamblis „Teiksma” 
darbojas gandrīz 60 gadus (2015. 
gadā tiks svinēta jubileja), bet 
sastāvs vienmēr atjauninājies, tā -
pat arī attieksme pret repertuāru. 
„Teiksmas” kokles ir skanējušas 
arī ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, 
Čechijā, Šveicē, Somijā, Japānā, 
Dienvidafrikas Republikā, Krie-
vijā un šogad ārzemēm pievie-
nosies arī Kanada. 

„Teiksmas” koklētājas mums 
dos ritmu un pavadījumu visiem 
kopā ar vīkšēju Mujānmarutu ie -
zīmēt telpu ar goda soli, klausīties 
un pašiem dziedāt. 

Biļetes nav iepriekšpārdošanā, 

ziedojumi pie ieejas. Visi ar patei-
cību gaidīti. 

Informāciju par Dziesmu svēt ku 
programmu, arī par blakus 
sarīkojumiem, varat  atrast svētku 
mājas lapā: www.latviansong-
fest.com   Uz redzēšanos 
Dievtuŗu daudzinājumā!

Šī gada oktobrī PBLA Kultūras 
fonds rīko zinātnisku konfe -
renci Latvija ārpus Latvijas: 

kultūra, vēsture, emigrācija un 
nacionālā identitāte Rīgā  no 5. 
līdz 7. oktobrim. Konferences 

mērķis ir pievērst Latvijas sa -
biedrības uzmanību latviešu 
diasporas kultūras aktīvitātēm, 
to izvērtējumam un padziļinātai 
izpētei, diasporas pētniecībā 
aicinot aktīvāk iesaistīties arī 
Latvijas pētniekus, studentus 
un vidusskolēnus. Pirmā šāda 
PBLA Kultūras fonda rīkotā 
konference ar nosaukumu Trim  -
da, kultūra un nacionālā iden-
titāte notika 2004. gadā.

Konferencē būs arī paida go-
ģijas sadaļa, kur runātāji sniegs 
referātus par temām, kas sais-
tītas ar latviešu valodas mācī-
šanu ārpus Latvijas.

Esmu iecerējusi savam refe rā-
tam pētīt bijušo trimdas latviešu 
skolēnu  viedokli par zināšanām, 
kas iegūtas latviešu skolās, un 
attieksmi pret skolu un kā mā -
cītais tiek lietots vēlāk dzīvē. 
Tas attiecas uz visiem latviešu 
skolu audzēkņiem, kas ir ap  mek-
lējuši latviešu skolu ASV, Ka -
nadā, Lielbritanijā, Austrālijā, 
Zviedrijā un Vācijā, kopš skolas 
sāka darboties pag. gs. 50. gadu 
sākumā līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai 1990. gadā. 

Aptauju aizpildīt aicinu vi  sus, 
kas apmeklējuši latviešu skolas 
ārpus Latvijas no 1950. līdz 
1990. gadam, – līdz 31. maijam.

Aptauju var atrast:
https://www.surveymonkey.

com/s/ZG7T9VN
Atbildes tiks sakopotas, un 

secinājumus varēs noklausīties 
konferencē Rīgā vai izlasīt 
PBLA referātu rakstu krājumā 
pēc konferences.

Ļoti ceru, ka daudzi atsauk-
sies uz aicinājumu! Pētīt un sa -
prast, vai skolu sistēma bijusi 
efektīva “lietotāju” acīs, ir vēr tīgs 
process, kas var palīdzēt turp-
māk skolu programmu un vides 
veidošanā, īpaši jaunajās skolās, 
kas uzsākušas darbību Eiropā 
pēdējos 10 gados.

DAINA GROSA,
PBLA IP priekšsēde
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Mārcis Kūlis Inga Šļubovska Raimonds Bramanis

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Līgo numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 13. jūnijam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

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

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Kamermūzikas un operas 
koncerts turpina ilgstošo Ka -
nadas Latviešu Dziesmu svētku 
tradiciju un piedāvā lielāka 
formāta latviešu klasiskās mū -
zikas skaņ darbus, gan vēstu-
riskus, gan pa  visam “svaigus”. 
Tāpat tas arī turpina 2009. gadā 
iesākto jaunu tra  diciju to darīt 
latviešu izcelsmes profesionā-
lam orķestrim, kuŗa mū  ziķi ir 
sabraukuši no Ziemeļ ame rikas 
dažādām pusēm, kā arī no 
Latvijas, lai baudītu šo pareto 
ie  spē  ju kopā mūzicēt spožā un 
drau dzīgā Dziesmu svētku 
gaisotnē.

Programmas pirmā daļa ir 
vel tīta Ziemeļamerikas autoru 
kamer mūzikai, bet tā nobeidzas 
ar ārpus Latvijas reti dzirdētiem 
lat  viešu opermākslas izvilku-
miem.

Koncertu ievada Daces Ape-
rā nes otrais klavieŗu trio.  Kom-
po niste raksta: “Šajā opusā vē -
lējos, lai katram instrumentam 
būtu gan sava individuālā balss 
vai emocija, gan arī kopēja eks-
presija. Intro spek tīvas, drāmā-
tiskas, romantiskas un citas no -
skaņas bieži pavīd un pār  vei-
dojas, tāpēc esmu trio nosau-
kusi par Fantāziju.” Priecājamies, 
ka šo darbu izpildīs varens trio: 
svētku orķestŗa koncertmeistare 
Una Tone, Kanadas Nacionālā 
baleta orķestŗa čelliste Jill Vītola 
un mūsu visu iemīļotais pia-
nists Artūrs Ozoliņš.

Briljantais klarinetists Mārcis 
Kūlis ierodas Hamiltonā no 
Lat vijas, kur viņš ir iecienīts 
solists un Liepājas orķestŗa 
koncertmei stars, lai atskaņotu 
Toronto komponista Tālivalža 
Ķeniņa virtuozo solo darbu Die 
Zauberklarinette. Šis asprātīgais 
darbs, kas kom po nēts 1991. ga -
dā ir Spānijas laik me  tīgās mū -
zikas biedrības pasū ti nā jums 
Mocarta 200 gadu atceres fes-
tivālam Barselonā. Klau sī tāji 

dzirdēs spožas un elegantas va -
riā  cijas par pazīstamām Mo -
carta ope ras “Buvju flauta” te -
mām no svai gas, pat pārstei-
dzošas per spek tīvas.

ASV komponists Māris Kris-
tap sons piedāvās divus mazus 
darbi ņus – 1982. gadā kompo-
nēto Allora, un Saulgriežu deju. 
Kad jautāju komponistam, ko 
nozīmē vārds “allora”, viņš at -
bildēja: “Neko”. Saulgriežu dejā 
komponists liris kā fantāzijā sa -
pin divas latviešu tautas melo-
dijas. Darbus atskaņos XIV Ka -
nadas Latviešu Dziesmu svētku 
kamerorķestris Latvijas Nacio-
nālās operas diriģenta Mār   tiņa 
Ozoliņa vadībā.

Bez šaubām, “vissvai-
gākais” skaņ darbs ir To -
ronto pazīstamā kon -
trabasista, čellista, To -
ronto uni ver sitātes jazz 
docenta un komponista 
Andrew Downing ka -
merdarbs Nottawasaga. 
Šis darbs ir XIV Dzies -
mu svētku mūzikas ko -
mitejas pasūtinājums, 
kas veikts ar Toronto 
Latviešu koncertap vie -
nības atbalstu, pabeigts 
tikai šī gada aprīlī 
Stambulā, Turcijā, kur 
komponists beidzot 
spēja atvilkt elpu pēc 
gaŗas koncertturnejas pa 
Eiropu.

Komponists stāsta, ka darbs 
at    spoguļo viņa bērnības atmi-
ņas, augot kā tipiskai kanadie  šu 
ģime nes atvasei. Viņa māte lat-

viete, dzimusi ceļā uz Kanadu 
1945. ga  dā, bet tēvs – britu 
izcelsmes. Īpaši siltas atmiņas 
komponistam ir no vasarām, 
kas pavadītas vecvecāku vasar-
nīcā Toronto Sv. Jāņa draudzes 
lauku īpašumā Saulainē, Notta-
wasaga upes krastā –viņiem šī 
vieta atgādinājusi tēvzemi. Vēl 
spilgti prātā skats ar augstām 

Mediņa „Uguns un nakts”.  Bet 
Latvijas operas slava sniedzas 
tālāk par ēku vai repertuāru:  
Latvijas operas solisti dzied gal-
venās lomas  pasaules visslavenā-
kajos opernamos: Metropo litan, 
La Scala un Covent Garden. 
Ope  ras cienītāji visā pasaulē 
pazīst tādus vārdus kā A. An -
toņenko, E. Ga  ranča, M. Kova-

un Zanes ārija no operas Pūt, 
vējiņi, abas ar Žilinska paša tek-
stiem, kas pārlikti no Raiņa 
lugu teksta.

Bet neapšaubāmi visiemīļotā-
kā opera latviešiem ir Alfrēda 
Kal niņa meistardarbs Baņuta. 
Mūzi kologs Jēkabs Vītoliņš ir 
rakstījis,  ka „„Baņuta” ir Alfrēda 
Kalniņa talanta skaistākā uzplau-

smilšu klintīm mierīgās upes 
krastos, uz balto bērzu birzi va -
sar  nīcas dārzā. Taču pāri par 
visu, komponists atceras latvis-
ko garu, kāds valdīja šai svētā 
vietā. Nav brīnums, ka skaņ-
darba audumā atrodam arī 
iemīļoto Ved mani, Dievs temu. 
Andrew Downing, būdams divu 
Juno (Kanadas ierakstu) balvu 
ieguvējs jazz nozarē, Notta-
wasagas mierīgi plūstošā strau-
mē, protams, atstāj arī iespēju 
flautas un kontrabasa impro-
vizācijām.

ARTURS JANSONS

*****
Latvijas Nacionālas Operas 

vēs  ture skaitāma no 1919. gada, 
un tās mājvieta ir 1863. gadā 
būvētā Vācu teātŗa ēka. Pirmā 
iz  rāde tur 1919. gada 23. jan -
vārī bijusi Richarda Vāgnera 
„Klīstošais ho  landietis” (Der flie -
gende Holländer), un pirmā opera, 
kas izrādīta pēc Operas ēkas 
restaurācijas 1995. ga  dā, Jāņa 

ļevska un K. Opolais.
Nākamā paaudze ir tikpat iz -

cila, un mūsu Dziesmu svētki ir 
lepni, ka tajos no Latvijas vieso-
jas LNO pašreizējās zvaigznes: 
soprāns Inga Šļubovska, tenors 
Raimonds Bramanis un LNO 
galvenais diriģents Mārtiņš 
Ozoliņš ar dzīvesbiedri, LNO 
galveno koncertmeistari Ilzi Ozo-
liņu. Pavadījumu spēlēs mūsu 
“operas” orķestris: svētku ka  mer -
orķestris, piedāvājot arī instru-
mentālās mūzikas gardumus.

Skanēs tautā iemīļotas ārijas 
no divām Arvīda Žilinska ope-
rām: Antiņa ārija no Zelta zirga 

Tērvetes Trubadūri Hamiltonā
Grupa Tērvetes Trubadūri ie -

virzīs Hamiltonas Dziesmu 
svētkus mūzikālās sadraudzibas 
sliedēs vēsturiskajā vilcienu 
stacijā Liuna Station. Ceturt-
dienas vakarā, 3. jūlijā varēsim 
priecāties ne tikai par grupu no 
Latvijas Autobuss debesīs, bet 
arī par savējiem – Austrum-
kanadas mūziķiem Tērvetes 
Trubadūriem.

Pirms daudziem gadiem Ka -
nadas latviešu īpašumā Tērvetē 
saspēlējās līgotāji. Viņi atklāja, 
ka daudzpusīgā mūzikālā pie -
redze un stils labi saliedējas 
kopā, spēlējot tautasdziesmas. 
Pirmā uzstāšanās publikai noti-
ka 2009. gadā Kanadas Latviešu 
Dziesmu svētkos Ezerandiņa 
pasākumā.

Katrs Trubadūru mūziķis pie-
 šķiŗ grupai pavisam atšķirīgu 
spēlēšanas stilu un pieredzi. 
Mūzikas mācīšana mūzikas fa -

kultātē, dalība folkloras ansam-
bļos, draudzes ērģelnieka amats, 
spēlēšana klasiskā orķestrī, 
dzie  dāšana gan Kanadas, gan 
latviešu koŗos un kameran-
sambļos, mūzicēšana džeza klu-
bos... Ikviens dalībnieks ne tikai 
dzied, bet arī spēlē vienu vai 
vairākus instrumentus. Līdz ar 
to repertuārs plaši attīstījās un 
paplašinājās.

Tie paši mūzikanti piedalās 
citos svētku pasāku mos, dzie-
dot, spēlējot un dejojot. Diem-
žēl, citas izdevības nebūs, kā un 
kur šo grupas devumu varēsim 
baudīt, – vie nīgi 3. jūlijā! Pla-
šāku infor māciju tieši par 
Dzies mu svētku programmu 
varat atrast svētku mājas lapā: 
www.latviansongfest.com 

Liuna Station ir unikāli at -
jaunotas telpas Art Deco stilā. 
Mākslas darbi – gleznas un 
skulptūras, marmora grīdas un 
izgreznoti griesti sagaida Sa -

draudzības vakara apmeklē-
tājus. Nokļūt bijušajā stacijā nav 
grūti: piecpadsmit minūšu gā -
jiens kājām pa James Street 
North vai brīvs Waterfront 
Shuttle busiņš, kaut ar ierobe-
žotiem laikiem. Brīva mašīnu 
novietošana!

Vienalga ar kādiem satiksmes 
līdzekļiem ierodaties, esiet ga -
tavi pavadīt vasaras vakaru ar 
dziesmu, danci un draudzības 
siltumu kopā ar Tērvetes Tru-
badūriem un Autobusu debesīs 
3. jūlijā Dziesmu svētkos Ha -
miltonā!

kuma pe  rioda darbs, komponēta 
1918./19. gados. Tās pamatā ir 
Artura Krū miņa librets, kas bija 
godalgots Rīgas Latviešu biedrī-
bas libretu konkursā 1903. ga   dā. 
(..) „Baņuta” latviešu operas vēs-
turē ieņem iz  cilu vietu kā sevišķa 
mūzikāla skaistuma un bagātī-
bas, dziļi emocionāls drāma-
tisks skatuves darbs.” Tā kā 
opera LNO nav uz  vesta kopš 
atjaunotās neatkarības, šī būs 
unikāla iespēja baudīt gan jaukus 
instru mentālus izvilkumus, gan 
Ba  ņutas un Vižuta traģisko mī -
lestības stāstu.

JURIS ĶENIŅŠ

XIV Latviešu Dziesmu svētki Kanadā
Kamermūzikas un operas koncerts
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Sarunas par mūziku vienmēr ir saistošas

Mūzicē Lauris Valters

Andrejs Jansons vada meistarklases Latvijas jaunajiem mūziķiem

Ar nebeidzamu rosmi
Ar komponistu un diriģentu Andreju Jansonu sarunājas Ligitas Kovtuna

Tikšanās ar mūziķi
Lauri Valteru Sv. PētersburgāDACE HOHLOVA

Kā aizritēja tavas kārtējās 
ciemu dienas Latvijā, “Sprīdīša” 
koncertuzvedums? Joprojām 
spilgtā atmiņā ir izrādes Trej-
upēs, kur piedalījās arī “Dze-
guzēni” no Rīgas. Nikolais Kal-
niņš, Sprīdīša lomas atveidotājs, 
jau izaudzis krietni liels, Lienīte 
un citi arī...

15. marta Sprīdīša izrāde Rīgas 
Latviešu biedrībā (RLB) nebija 
koncertuzvedums, bet gan pilna 
izrāde ar skatuvi, tērpiem, deko-
rācijām, dejošanu, u. c. Piedalījās 
6. vidusskolas audzēkņi – 65 mū -
ziķu orķestris, 10 galveno lomu 
tēlotāji, koris, dejotāji, kopā ap 

LIGITA
 KOVTUNA

mūziklu. Man, komponistam, tas 
bija liels gandarījums, ka mana 
darba pirmizrādi Latvijā sagata-
voja tik apdāvināti un darbīgi 
jaunieši. 

Kas jauns tavā darbā ar pašu 
jaunāko latviešu paaudzi – vai 
top kāds jauns mūzikāls pie-
dzīvojums?

Mācīšu koklēšanu un dziedā ša-
 nu Katskiļu bērnu nometnē. Plā-
 nots „Sprīdīša” atkārtojums PBLA 
konferences laikā Rīgā 5. oktobrī.

Pirms dažiem gadiem cietu 
neveiksmi, pareizāk sakot, pa  ma-
tīgu izmuļķošanu. Pēc sekmīgās 
„Sprīdīša” izrādes, kuŗu tu ap -

šķīrumu Bruno Skultes “Dievs, 
Tava zeme deg!” ieraksta atjau-
nināšanai. Latvijas Radio pro-
grammā Klasika jau tā frag-
mentus varēja noklausīties. Ko 
tev pašam nozīmē šā vēsturiskā 
koncerta ieraksta atgriešanās 
dzimtenē?

Bruno Skulte ir viens no maniem 

6. klasi. Tad man vēl nebija inte-
reses par mūziku.

Kad un kā notika tava “sa  tik-
šanās” ar Laiku un Helmaru 
Rudzīti? Šogad mūsu avīzei 
aprit 65 gadi. Vai vēl joprojām 
Laiks ir tavā dzīvē nozīmīgs, 
kāpēc?

Laiku sāku lasīt, kad, dzīvojot 

Ko jaunu varam sagaidīt no 
Ņujorkas latviešu koŗa? Vai 
pošaties uz Dziesmu svētkiem 
Hamiltonā un Sandjego?

Ņujorkas latviešu koris pošas 
uz Dziesmu svētkiem Hamiltonā. 
Mūsu gadskārtējā pavasaŗa kon-
certā maijā Ņujorkas draudzes 
Katskiļu nometnē piedalīsies Rī -

150 dalībnieki. Izrāde bija iz  pār-
dota, un, kā man stāstīja rīkotāji, 
vairāki gribētāji neesot tikuši 
iekšā. Man bija liels gandarījums 
sadarboties ar Rīgas 6. vidussko-
las audzēkņiem un skolotājiem. 
ASV vidusskolās mūziklu uzve-
dumi ir parasta lieta. Katra vidus-
 skola uzved vismaz vienu mū -
ziklu gadā. Atrasts, ka mūziklu 
sagatavošana kalpo kā spēcīgs 
mācību palīglīdzeklis, kas attīsta 
skolēnu iedziļināšanos literātūrā, 
attīsta runas spējas, dikciju, iz -
teiksmi, attīsta tēlošanas un dejo-
šanas talantus un, pats galvenais, 
izveido ciešu komandas sadar-
bību, līdzīgi kā sporta vienībās. 
Kaut kāda iemesla dēļ Latvijas 
skolās šī tradicija nav “pielipusi”. 
„Sprīdītis” bija pirmā reize Lat-
vijā, kad vidusskolēni uzved pilnu 

mek lēji, mani lūdza rakstīt jaunu 
mūziklu Gaŗezera audzēkņiem. 
Izmeklēju tekstu – Jāņa Širmaņa 
“Dadžu Juris”, Arnolds Auziņš 
sagatavoja libretu un dziesmu 
tekstus, ko visu apstiprināja Gaŗ-
ezera valde. Divus gadus pava-
dīju, komponējot mūziku, bet, 
kad tā bija tikpat kā pabeigta, 
valdes priekšsēdis izdomāja, ka 
teksts neesot piemērots Gaŗezera 
bērniem un, lietu nepārrunājot un 
nesamaksājot pat autora hono rā ru, 
paredzēto uzvedumu atsauca. 
Kaut arī Jānis Širmanis bija viens 
no visu laiku iecienītākiem lat-
viešu jaunatnes rakstniekiem un 
“Dadžu Juris” bija ALA izglītības 
biroja ieteiktā obligātā literatūra 
visām ASV latviešu skolām. 

Laikā publicējām priecīgu ziņu 
par PBLA Kultūras fonda pie -

mīļākiem latviešu komponistiem. 
Kā zināms, visu okupācijas laiku 
viņa mūzika Latvijā bija aizliegta, 
tāpēc man liels gandarījums, ka 
radās iespēja restaurēt vēsturisko 
1951. gada 10. marta koncertu, 
kuŗa fragmentus pārraidīja Lat-
vijas Radio programmā Klasika. 
Latvijā šis skaņdarbs nekad nav 
atskaņots. Tas varētu būt nā  kot-
nes projekts – sarīkot koncertu 
ar Bruno Skultes kantāti „Dievs, 
Tava zeme deg!” Bet tam vajadzīgi 
līdzekļi un jāatrod sponsori.

Laiks pēc tavas iniciātīvas 
pār publicēja tālā 1951. gada 
vērienīgā “Dievs, Tava zeme 
deg!” koncerta vēsturi. Vai pats 
to piedzīvoji?

Koncertu nepiedzīvoju. 1951. 
gadā dzīvoju Norfolkā, Virdžī-
nijā, kur apmeklēju pamatskolas 

Norfolkā, to abonēja vecāki. Pa -
rasti lasīju romānus, kas seriju 
veidā parādījās Laika slejās. Ar 
Helmaru Rudzīti iepazinos, kad 
atbraucu uz Ņujorku, lai sāktu 
mūzikas studijas. Precīzi neatce-
ros, kur tas bija, bet Bruno Skulte 
mūs iepazīstināja. Pēc tam viņš 
un Laika redakcija vairākkārt 
sniedza pabalstu koncertiem, 
kuŗu rīkošanā un izpildīšanā 
piedalījos. Viņa parastā pretim-
nākšana bija atlaist maksu par 
sludinājumiem Laikā, kas citādi 
būtu maksājuši lielu naudu. Viņš 
arī financiāli atbalstīja Ņujorkas 
kokļu un dziedātāju ansambli, 
kuŗu vadīju sešdesmitajos un 
septiņdesmitajos gados. Laiku 
sāku abonēt pēc skolas beigša-
nas, tiklīdz sāku strādāt. Turpinu 
to abonēt vēl šodien.

gas jauniešu koris “Balsis”, ka  mer-
orķestris un diriģents Ints Te  te-
rovskis. Bez Mocarta “Kronēšanas 
mesas” programmā iekļauts Dzies-
mu svētku repertuārs, lai sagata-
votu kori dziesmu svētkiem. 
Koncertu atkārtosim Priedaines 
60 gadu jubilejas sarīkojumā 
maija beigās. Tālākie projekti ir 
Adventa koncerts decembŗa sā -
kumā, kur sniegsim pirmat ska-
ņojumu Ilonas Rupaines „Zie  mas -
svētku kantātei”, kuŗu viņa vēl 
raksta. 29. decembrī paredzēts šī 
koncerta atkārtojums Rīgas Lat-
viešu biedrībā kopā ar kori 
“Balsis” un Nacionālās Operas 
orķestri. Pēc koncerta plānojam 
programmu ierakstīt mūsu nā -
košajā, pēc skaita sestajā  CD ar 
Ņujorkas koŗa pasūtinātām lat-
viešu Ziemsvētku kantātēm.

Kaut aktīvā pasākumu sezona 
jau beigusies, mums Floridā bija 
iespējā 9. maija vakaru pavadīt 
kopā ar jaunu mūziķi no Latvijas – 
Lauri Valteru. Par šo tikšanos 
mēs sakām mīļu paldies Agnesei 
un Ērikam Feldmaņiem no Mai-
jami puses, kuŗi Lauri uzņēma un 
atvizināja arī līdz mūsu krastam.

Lauris ir kurzemnieks un nāk 
no aktīvas mūzikālas ģimenes. 
Vecvecāki un vecāki ir braši 
koŗdziedātāji. Lauŗa tētis Egons 
Valters ir Brocēnu vidusskolas 
direktors, un viņa sirdslieta ir 
mūzicēšana un komponēšana. 

Lauris pats raksta dzeju, kom-
ponē dziesmas  un aktīvi mūzicē 

gan viens, gan kopā ar tēti, gan 
kopā ar  saviem domubiedriem.

Piektdienas vakarā Lauris, paša 
ģitaras un klavieŗu pavadījumā, at -
skaņoja savas un tēta oriģi nāl dzies-
mas, lasīja savu paša sarak stītu dzeju 
un, iestarpinot pa kā   dai latviešu 
tautasdziesmai, at  gādināja par 
mūsu latviešu tautas saknēm. 

Vakara neformālajā daļā visi 
klātesošie skanīgi sadziedājās po -
pulārās, iemīļotās latviešu dzies-
mas. Paši lustīgākie pat gāja ro -
taļās un uzdancoja pa kādam 
“valcerim”. Par mūzikālo pavadī-
jumu šim brīdim paldies Pēterim 
Ozolam un Karmenei Lūsis.

Šis piektdienas vakars izvērtās 

patiesi jauks. Kā teica kāda kun-
dze gados: “Mēs tik ļoti esam pie-
 raduši pie tradicionālā, populārā 
latviešu šlāgeŗa, ka Lauris mums 
ļāva nedaudz „izrauties no vecā” 
un, izbaudot ko jaunu, paplašināt 
savu redzesloku, vairāk izprotot, 
kas notiek Latvijā, kādu mūziku 
raksta un izpilda jaunie mūziķi, 
cik mūzikas pasaule ir dažāda un 
kā tā mainās. Par to mīļš un liels 
paldies.” 

Un mūsu paldies visiem, kas 
rūpējās, lai šis koncerts varētu 
notikt. Un vissirsnīgākais paldies 
klausītājiem, kas tik kuplā skaitā 
atbalstīja šo vakaru!

Tiekamies drīz! Līgo svētkos!
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Gaidu vasaras nometne 1946. gadā. Astotā no kreisās puses ir Ilga

Skautu/gaidu vasaras nometne pie Mainas 1947. gadā

Mūsu ģimene mometnes dārzā pie ābeles 1947. gadā

Starp neziņu un cerībām (1945-1950)
Atmiņu stāstsILGA WINICOV HARRINGTON

(Turpināts no Nr. 20)

Gribot negribot bija ar asarām 
acīs jāstāsta mammai par manām 
skolas klapatām. Mamma tikai 
lika uzģērbt manu vienīgo otru 
kleitu, paņēma mani aiz rokas 
un, nesot kleitu ar izgrieztajām 
pogām otrā rokā, aizmaršēja 
kopā ar mani uz skolu pie pār-
ziņa. Pļaviņa kunga pusdienas 
tika neceremoniāli pārtrauktas 
ar mammas uzbudināto apsū-
dzību par manis nepieņemamo 
ter rorizēšanu.

Pļaviņa kungs bija sašutis un 
man tūliņ noprasīja vainīgo 
puiku vārdus. Taču katra skolēna 
nerakstīta devīze ir “citus neno-
dot”, un tā arī šoreiz manas lūpas 
palika slēgtas. Bet tai pašā dienā 
visi piektās klases zēni tika iz -
saukti pie pārziņa, kur tie pava-
dīja visu pēcpusdienu. Laikam 
Pļaviņa kunga vārdiem bija spē-
cīgs iespaids, jo no tās dienas 
mani lika mierā, kaut arī drau-

ceļazīmes maršruta gājienos. 
Kā laiki mainās! Nesen sarunā 

ar mazmeitām par viņu gaidu 
gaitām Amerikas dienvidos, vi  ņas 
brīnījās par mūsu tā laika in  te-
resantajām nodarbībām pretstatā 
modernām gaidu aktīvitātēm. 
Mani stāsti viņām likās pavisam 
dēkaini. Bet pēc Otrā pasaules 
kaŗa, šķiet, neviens nebaidījās 
sūtīt grupu pusaugu meiteņu pa 
Vircburgas apkārtnes ceļiem ap 
desmit kilometru gaŗos maršruta 
gājienos, vadoties pēc smiltīs ie -
zīmētām vai no trim akmeņiem 
saliktām ceļazīmēm, un dažreiz 
ar viegli uzskicētu karti. Otrpus 
Mainas upei bija kalnāji ar rūpīgi 
iekoptiem vīnogu dārziem, un 
bieži mūsu pārgājieni veda pa 
taciņām starp tiem, kāpaļājot kā 
Paijai vienu skursteni par augstu 
vai vienu skursteni par zemu, 
meklējot ceļazīmes. Vienmēr sa -
centāmies, kuŗa grupa pirmā 
ieradīsies mājās. 

Vairākas nedēļas vasarā no  met-

sadziedāšanos, lai ieturētu nepie-
ciešamo naktsmieru. Ja ir nakts, 
ugunskurs un dziesmas, šķiet, 
jauni cilvēki tad vienmēr jutīsies 
it kā burvju loka apņemti.

1946. gada agrā pavasarī mums 
bija kāds liels pārsteigums. Pie 
Centrālās nometnes vārtiem ie -
radās gaŗa kaulaina sieviete ar 
iekritušiem vaigiem un acīm, 
mek  lējot mūsu ğimeni. Kāds 
viņu atveda uz mūsu kaktu 5. 
ēkas otrā stāva istabā. 

Mamma iekliedzās: “Ak tu Die-
 viņ, Hilda!” un apkrita kaulaina-
jai sievietei ap kaklu. 

Mana tante, mammas jaunākā 
māsa, bija izbēgusi no krievu 
zonas un mūs tagad atrada Virc-
burgā. Mūsu sakari pēc Rīgas at -
stāšanas bija pārtrūkuši,un mēs 
visu laiku baidījāmies, ka tante 
Hilda netiks ārā no krievu zonas 
pēc Vācijas sadalīšanas, tiks ap  -
cietināta vai aizsūtīta atpakaļ. Pēc 
visiem apkampieniem un asarām 
nāca viņas stāsts.

Viņa tiešām nebija tikusi laicīgi 
laukā, taču ar savām daudzvalo-
du zināšanām bija spējusi atrast 
tulkotājas darbu un tā izvairīju-
sies no apcietināšanas. Pirms 
dažiem mēnešiem viņai tika 
konstatēts vēzis, un pēc smagas 
operācijas un intensīvas apstaro-
šanas ārsti viņai spēja dot tikai 
pāris mēnešus ko dzīvot. Taču 
tante Hilda, nebūdama no neiz-
šķirīgām, izlēma tai pašā dienā 
nemirt viena pati, bet bēgt uz 
amerikāņu zonu un meklēt savu 
vienīgo māsu. Savākusi savus pē -
dējos spēkus un līdzekļus, viņa 
kaut kā tika līdz krievu-ameri-
kāņu zonas robežai. Lai to šķēr-
sotu, vajadzēja atdot visus savāk-
tos līdzekļus gīdam, kuŗš tad par 
labu samaksu stundām ilgi veda 
viņu naktī cauri biezam mežam 
un tad atstāja amerikāņu zonas 
pusē. Kaut atvieglota par sa -
sniegto, torīt tante Hilda sēdējusi 
uz sūnām koka pakājē ar dūri 
mutē, lai neviens viņu nedzirdētu 
no pārguruma kaucam kā dzīv-
nieku. No bēgļu organizācijām 
uzzinājusi par mūsu atrašanos 
Vircburgā, viņa ar pēdējiem 
spēkiem ieradās mūsu paspārnē.

Viņas stāsts tomēr beidzās lai-
mīgi. Nākamā rītā pēc pamatīgas 
izmeklēšanas DP nometnes ārsti 
konstatēja, ka pēc operācijas vē -
zis nekur vairs nebija atrodams. 
Nespēju aprakstīt viņas un mūsu 
prieku. Tante Hilda atrada sev 
gultasvietu kādā citā 5. ēkas 
istabā, pēc pāris mēnešiem at -
kopās un sāka jaunu dzīvi, kas 
turpinājās vairāk nekā 40 gadu.

Bijām kopā ar tanti Hildu 
Vircburgā gandrīz pusgadu. Ta  jos 
mēnešos man bija divas mam-
mas. Viena bija nopietna, prak-
tiska un stingra. Otra bija ro  ta-
ļīgāka, viņai patika sakārtot in  te-
 resantā veidā kaut vai nodilušas 
drēbes, sapņot par mākslu la  bā-
kos laikos un mēğināt mani pār -
veidot no nebēdnes par jaunu 
lēdiju. Ap to laiku viena no mūsu 
lielās istabas iemītniecēm taisījās 
precēties. Laulību tērpam viņa 
bija izvēlējusies Nīcas tautastērpu. 
Vai pati savu no Latvijas vai 
aizņemtu, neatceros. Līgavas māte 
vēlējās meitas portretu ar Nīcas 

vainagu galvā kā kāzu dāvanu 
jaunajam pārim; un tante Hilda, 
talantīga portretiste, to arī uzglez-
noja ūdenskrāsās. Līgavas skaistā 
portreta tālākais ceļš man nezi-
nāms. Bet vēl šodien varu prie-
cāties par savu pusaudzes port-
retu ar to pašu vainagu krāsainu 
zīmuļu izpildījumā, lai arī īsto 
vainagu nekad nebiju valkājusi. 
Tantes Hildas izdoma bija ļoti 
bagāta. Vēlākos gados atradu 
sevi, valkājam jaunu sermuļādas 
kažoku okeana krastā, lai gan 
tikai uz audekla.

Pēc kaŗa sazināšanās bija kom-
plicēta, bet viņa atkal satikās ar 
savu iemīļoto Karl Garbe, kuŗu 
pēdējo reizi bija redzējusi kā 
drēbnieku ar vācu armiju Rīgā. 
Viņi apprecējās, un tante dzīvoja 
Ķelnē līdz 93 gadu vecumam. 
Kad pienāca laiks viņai doties 
prom uz Ķelni, mana pusaudzes 
patmīlība un bargā kaŗa pieredze 
ar vāciešiem lika man uzbudi nā-
jumā sodīties: “Tu nebūsi mana 

nota, un mēs devāmies uz viņu 
jauno dzīvokli mazliet tālāk no 
centra, uz rajonu, kuŗš bija mazāk 
cietis no kaŗa postījumiem. Jauki 
pavadīju nēdēļu viņu paspārnē. 
Drēbnieka pakalpojumi pēckaŗa 
apstākļos pēkšņi ieguva milzīgu 
vērtību, jo postā gājušos tērpus 
katrs gribēja kaut cik atvietot, 
tiklīdz to līdzekļi atļāva. Onkulim 
darba bija vairāk nekā pietieka-
mi, viņš varēja atļauties  pat tādu 
man gandrīz aizmirstu luksusa 
cienastu kā kūkas ar īstu pu  tu krē -
jumu nesen atjaunotā kafejnīcā.

Ar tanti Hildu apceļojām dru-
pās vēl atrodamās Ķelnes ievēro-
jamākās vietas. Tā vienu dienu 
at  radām daļu no Viduslaiku mūŗa, 
pilnīgi nopostītā apkārtnē. Uz 
apkvēpušā akmens mūra tik 
tikko saredzams attēls stāstīja 
mistisko veclaiku stāstu par čak-
lajiem rūķīšiem (Heinzelmännchen), 
kuŗi palīdzēja nabaga kurpnie-
kam pa nakti izgatavot nepiecie-
šamos apavus. Bija skaidrs, ka šī 

dzīgas attiecības skolā neatradu 
līdz nākamam gadam.

Nodibināt draudzīgas attiecī-
bas ar citiem pusaudžiem daudz 
vieglāk bija gaidās. Vircburgas 
Centrālā nometnē agri tika iz -
veidotas ļoti darbīgas Abavas 
skautu novada vienības ar Frici 
Sīpolu un citiem neaizstājamiem 
vadītājiem. Iestājos gaidu Amulas 
6. vienībā, kur nākamajos gados 
iemācījos ne tikai siet visādus 
mezglus, bet arī lietot Morzes 
ābeci, signālizēt ar karodziņiem, 
mērīt augstumu un attālumu, 
lasīt kartes, sniegt pirmo palī-
dzību nelaimēs, aust prievītes 
grāmatzīmēm, vārīt zupas kop-
maltītēm nometņošanā un atrast 

ņojām teltīs ar segu uz salmu guļ -
vietām uz zemes. Jau 1946. gada 
vasarā nometņojām kalnā pie 
Vircburgas Ziemeļu nometnes, 
un 1947. gada vasarā bijām pie 
Mainas upes līča. Brokastu putras 
un pusdienu zupas vai dārzeņu 
viras vārījām katlā virs maza 
ugunskura. Vakaros vienmēr bija 
liels ugunskurs ar dziedāšanu un 
pašu izgudrotiem uzvedumiem. 
Pie vakara ugunskura sanācām 
kopā ar skautu vienībām, un ik 
vakars beidzās ar nenovēršamiem 
dziesmu kaŗiem starp gaidām un 
skautiem. Gaidas apdziedāja 
skautus un skauti apdziedāja gai-
das. Tikai ļoti vēlu un ar lielām 
grūtībām vadītāji spēja izbeigt 

tante, ja precēsies ar vācieti!” 
Šķiršanās no tantes Hildas man 
likās briesmīga, lai kā arī pie au-
gušie mani mierināja.

Pieaugušajiem tomēr bija tais-
nība. Pēc pusgada pienāca vēstule 
no tantes un jaunā onkuļa Karla, 
viņi mani uzaicināja ap Liel die-
nām viņus apciemot Ķelnē. Un 
tā es 12 gadu vecumā tiku iesē-
dināta viena pati vilcienā no Virc-
burgas uz Ķelni. Atkal jāsaka, ka 
neviens toreiz daudz neraizējās 
par drošības jautājumiem. Pro-
tams, Ķelnē mani stacijā sagaidīja 
tante un onkulis ar tādu sirsnību, 
ka tūliņ aizmirsu savus kādreiz 
teiktos asos vārdus. 

Man uz visiem laikiem palicis 
atmiņā pirmais iespaids no pēc-
kaŗa Ķel nes, kādu es to ieraudzīju, 
iznākot no stacijas. Stacija bija 
minimāli uzbūvēta no jauna, bet 
ārpusē pavērās plašs laukums ar 
visumā novāktām drupām, un 
tikai kā Dieva pirksts otrā lau-
kuma pusē slējās Ķelnes Doms. 
Katedrāle izskatījās melna, dū -
miem nokvē pusi, izceļoties kon -
trastā pret intensīvi zilām de -
besīm. Tomēr tā šķita bumbu 
neskarta, un tikai vēlāk ievēroju 
vienu drusku sa  bojātu aizmu-
gures stūri. Redzot pilnīgi iz -
postīto pilsētas centru ap staciju, 
bija tiešām jāapbrīno amerikāņu 
gaisa spēku precīzā bumbošana 
un viņu lēmums pēc iespējas 
katedrāli pasargāt. 

Tramvaju satiksme bija atjau-

brīnumaini saglabājusies mūŗa 
sekcija pilnīgi nolīdzināto ēku 
izplatījuma vidū nebija izskaid-
rojama ar amerikāņu precīzās 
bumbošanas prasmi. Bet ļoti 
iespējams, ka citas mistiskas va -
ras aizsargāja rūķīšu tēlus vecajā 
akmens mūrī. Nedēļu vēlāk at -
griezos Vircburgā ar skaistām 
atmiņām un onkuļa pašūto jauno 
mēteli, kaunēdamās par saviem 
asajiem vārdiem pirms pusgada.

Vircburgas Centrālās nometnes 
saime bija pietiekami liela, lai īsā 
laikā izmantotu  iespējas ne tikai 
apmierināt dienišķās vajadzības, 
bet arī radīt interesantas nodar-
bības un visāda veida kultūrālus 
pasākumus. Rakstnieki Jonass 
Miesnieks, Ģirts Salnājs un citi 
turpināja literārās aktīvitātes. 
Mums bija pat savs grāmatu vei -
kals 5. ēkas pagraba telpās. Mam-
mas mazā mašīnrakstītājas alga 
nozīmēja, ka arī man tika niecīga 
kabatas nauda, kuŗu, atzīstos, 
gandrīz pilnīgi notērēju grā-
matām. Diemžēl papīrs grāmatu 
drukāšanai pēckaŗa gados nebija 
labas kvalitātes, un tā tagad manā 
grāmatu plauktā sēro daudz lat-
viešu rakstnieku darbu. To lapas 
gadu tecējumā kļuvušas dzelteni 
brūnas un pavisam trauslas. In -
teresanti, ka toreiz trimdā drukāja 
ne vien latviešu rakstnieku ro -
mānus un dzejas, bet arī tulkoju-
mus, sevišķi no ziemeļu zemju 
rakstniekiem.

(Turpinājums sekos)
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Ūsiņdiena Filadelfijas
Brīvo latvju biedrībā

Gaŗezera sezonas atklāšanaMĀRA KORE

Lapu mēneša desmitajā dienā, 
Sateklas dievtuŗu saimes radīts 
un vadīts, notika Ūsiņdienai vel-
 tīts dziesmu vakars. Vīkšēja Nī -
galu Laila, teicējs Medņu Mod ris. 
Tautasdziesmu mīlētāju pulks.

Vakaru ievadīja Nīgalu Lailas 
kokles spēle. Tad sekoja Dieva 
daudzinājums, Dieva saukšana 
nākt mūsu pulkā šai vakarā.

Klusiet jauni, klusiet veci, 
Dievs ienāca šai vietā,
Dievs ienāca šai vietā, 
Stājas mūsu pulciņā.
Medņu Modris īsumā pastās-

tīja par Ūsiņu, kas viņš ir mūsu 
mītoloģijā. Ūsiņš ir Dieva dēls, kā 
Mārtiņš, Metenis, Jumis, Jānis – 
to dienas ir svināmas dienas.

Dzirdējām par zirga nozīmi 
visā cilvēces civilizācijas attīs tī-

Beigās par to visu lielo brī nu mu 
brīnumu, ka, spītējot  visām 
svešinieku pūlēm izskaust mūsu 
senās tradicijas, mūsu tautā tās 
vēl ir saglabājušās un dzīvas. 
Mēs tās joprojām turpinām un 
piekopjam.

Šī vakara turpinājumā Nīgalu 
Laila vadīja dziedāšanu. Gal ve-
nie tautasdziesmu temati bija 
par kumeliņu-zirgu un putniem. 
Viņa mudināja klātesošos dalīties 
ar savu mīļāko tautasdziesmu, ko 
visi kopā nodziedāja. Pateicoties 
labiem, skanīgiem soprāniem 
un nepārspējamiem baritoniem 
dziesmas izskanēja koši jo koši.

Vēl jāpiebilst, ka šī vakara 
notikumiem dzīvi sekoja TILTA  
vadītājs Zeidenbergu Ģirts no 
Rīgas, kur viņš patlaban atro-

Sestdien, 3. maijā, atklājām 
Gaŗezera 2014. gada sezonu ar 
gadskārtējo akcionāru pilnsa-
pulci. Piedalījās pārstāvji no 60 
akcionāru organizācijām ar 85% 
balsstiesību. Sezonu atklāja Gaŗ-
ezera prezidents Imants Ejups. 
Pēc Māc. Roberta Franklina svēt-
 brīža dalībnieki nodziedāja „Dievs, 
svētī Latviju!” Skanot mūsu tautas 
lūgšanai, administrātors Andrejs 
Dumpis ar dēlu Kārli uzvilka 
mastā Latvijas un ASV karogus. 
Atklāja pilnsapulci, ar klusuma 
brīdi pieminot visus pēdējā 
gada laikā mūžībā aizgājušos 
Gaŗezera draugus un labvēļus. 

Tie ir: Valdis Ārums, Ieva 
Daukša, Ilmārs Dumpis, Laima 
Gruzdiņa, Katrīna Puķīte-
Reynolds, Jānis Robiņš, Gunārs 
Rozentāls, Arnis Skulte, Arvīds 
Štrāls, Dzidra Tropa, Kristīne 
Žmuidiņa.

Vairāki padomes locekļi un 
administrācijas darbinieki snie dza 
pārskatus par aizritējušā gada 
darbību, kā arī nākamā ga  da 
uzdevumiem. I. Ejups runāja  par 
vispārējo Gaŗezera darbību, kā 
arī iepazīstināja klātesošos ar šī 
gada administrātora palīgu Arti 
Inku un pateicās Modrim Vilem-
sonam par revīzijas komisijā 

nostrādātiem gadiem. Kārlis Vi -
zulis bija sagatavojis pateicības 
runu Andrejam Dumpim un 
kasierei Baibai Dumpei. Dēls un 
māte abi ar 2014. gada beigām 
atstās savus amatus – Andrejs pēc 
pieciem, bet Baiba pēc divdesmit 
diviem gadiem! Anda Vizule 
stāstīja par izglītības program-
mas mērķiem; Māra Kore par 
informāciju un līdzekļu vāk šanu; 
Mārtiņš Pūtelis par saimniecības 
darbiem; Franz Bauers par Gaŗ-
 ezera 50 gadu jubilejas pro-
grammu; Markus Apelis par 
ieteiktām statūtu maiņām; un 
Arnolds Ozols par budžetu. 

Sekoja akcionāru balsošana. 
Ar aklamāciju pieņēma 2014. 
gada budžetu. Arī ar aklamāciju 
ievēlēja visus četrus padomes 
locekļus, kuŗiem bija notecējis 
darbības termiņš un kuŗi bija 
uzņēmušies turpināt kalpot pa -
domē. Tātad 2013.-2014. gada 
padomes sastāvs paliek tāds 
pats kā pagājušā gadā: 

Kārlis Antons, Markus Apelis 
(sekretārs), Franz Bauers (G50 
komitejas priekšsēdis), Imants 
Ejups (prezidents), Vilnis Gert-
ners, Gunārs Kancs, Kārlis Lenšs, 
Arnolds Ozols (kasieris), Mārtiņš 
Pūtelis, Pēteris Skrodelis, Mār-

tiņš Stāks (priekšsēdis), Anda 
Vizule, Kārlis Vizulis. 

Ar aklamāciju ievēlēja jauno 
revīzijas komisijas locekli Vilni 
Bērziņu, kuŗš atvietoja Modri 
Vilemsonu. Akcionāri nobalsoja 
pieņemt visas proponētās sta tūtu 
maiņas, kuŗas var apskatīt www.
garezers.org. Statūtu mai ņas 
tika izstrādātas, lai moder nizētu 
un labāk atspoguļotu tagadējo 
Gaŗezera struktūru un darbību.  

Gaŗezera padome pateicās 
Rutai Grīnvaldei par pilnsapul-
ces vadīšanu un Mārītei Grīn-
bergai par atspirdzinājumu sa -
gādāšanu.

Niks Thornton un 3. klases meitenes Marija Bērziņa, Sabīne 
Strautnieks un Emīlija Ragaine // FOTO: Pēteris Renerts

Gaišais rīts, gaišā diena
 Ģimenes diena un

latviešu skolas izlaidums KlīvlandēRITA LAIMA BĒRZIŅA

(Turpināts no 1. lpp.)

cīja mūsu mīļie vecāki, (...) ar 
sajūsmu, mīlestību un gribu, lai 
mēs varētu turpināt mūsu iz -
glītību Gaŗezera Vasaras vidus-
skolā.” Nav šaubu, ka gadi, kas pa -
vadīti Klīvlandes latviešu skolā, 
atstājuši pozitīvu iespaidu uz 
šiem bērniem un jauniešiem.

Skolas beidzējus apsveica un 
apdāvināja latviešu sabiedrības 
pārstāvji: Klīvlandes Apvienotās 
latviešu ev. lut. draudzes priekš-
nieks Egīls Apelis; Klīvlandes 
Latviešu kreditsabiedrības pre -
zidents Andris Celcherts; Klīv-
landes Latviešu pensionāru bied-
rības pārstāvis Jānis Resnis; Klīv-
landes Latviešu biedrības pār-
stāve Anda Prātiņa un Daugavas 
Vanagu ASV valdes priekšsēdis 
Zigurds Rīders. Apsveicēji uzsvēra 
piederību latviešu tautai un lat-
viešu valodu kā unikālas dzīves 
veltes un atgādināja par iespējām 
turpināt latvisko izglītību. Paldies 
Klīvlandes latviešu saimei par 
sirsnīgajiem apsveikumiem un 
veltēm! Jaunie absolventi jutās 
mīlēti, cienīti un atbalstīti!

Kad absolventi iznesa no zāles 
Latvijas karogu, beidzās jaukais 
sarīkojums un izlaidums. Gal-
venā saimniece Līga Zemesarāja, 
kuŗa dievkalpojumā  jauki spēlēja 
ērģeles,  un viņas „rūķi” Vilnis un 
Kristīne Kubuliņi bija sa  gata vo-
juši gardas pusdienas. Saldos 
ēdienus sagādāja skolas ģimenes. 
Rudenī skola būs krietni mazāka. 
Ko tālāk? Domāsim, darīsim!

Bija pienācis laiks absolven-
tiem uzrunāt klātesošos. Skolo-
tāja un audzinātāja Nora Renerta 
bija uzdevusi skolēniem apcerēt 
dažādas temas, atmiņas par lat-
viešu skolu. Krista Albertiņa ar 
patiku atcerējās daudzos inte-
resantos latviešu skolas uzvedu-
mus, kuŗos piedalījusies gadu 
gaitā: „Pēc visiem šiem uzvedu-
miem es protu drošāk runāt cil-
vēku priekšā!” Elisai Renertai 
īpaši patikušas tautasdejas: „Kad 
dejojam, mēs nepārtraukti kus-
tamies, atšķirībā no akadēmis-
kām stundām, kur tikai sēž”. Tāli-
  valdis Bērziņš ar prieku atcerējās 
skolas izbraukumus, īpaši slēpo-

šanu: „Man ilgi atmiņā paliks 
nesenais izbraukums pie zir giem. 
Tā bija ļoti jauka pēcpusdiena un 
mana pirmā reize zirgam mu  gurā!” 
Daina Renerta runāja par drau-
dzību: „Nekur nejūtu tik stipru 
vienotību ar citiem kā starp lat-
viešu jauniešiem! (...) Tautība un 
latvietība mūs savieno un savienos 
mūžīgi.” Tija Ku  buliņa stāstīja par 
vecāku lomu latviskajā izglītībā 
un pateicās visiem līdzšinējiem 
skolotājiem, to skaitā – Silvija Res-
nis, Ieva Daukšs†, Inga Reineka, 
Ēriks Reineks, Inta Konsen, Ināra 
Mantenieks, Nora Hurley, Vilnis 
Kubuliņš, Gvīdo Kubuliņš, Nora 
Renerta un Diāna Verhas. „Mūs 
visus šos gadus galvenokārt mā -

bā, par Ūsiņu kā zirgu aizgādni, 
Ūsiņa un zirga vietu mūsu dai-
nās un tautas dziesmās. Pie  mē-
ram, ka zirgs ir kaŗavīra uztica-
mais draugs kaŗa laukā tēvzemi 
un tautu aizstāvot.

Bērītim galvu glaudu
Ar abām rociņām;
Tas iznesa augumiņu
Caur deviņi zobentiņi.
Dzirdējām par zirga nozīmi, 

jājot līgavas lūkoties. “Rikšiem 
bērīti es palaidu...” Tāpat par 
lepno līgavas pārvešanu sētā. 
Tika vēl pieminēti pieguļnieki, 
kad pavasari zirgus vakarā vairs 
neved stallī, bet ganībās, kur tos 
nodod Ūsiņa gādībā, pašiem 
pieguļniekiem pārnakšņojot pie 
ugunskuriem.

das. Protams, tas viss notika ar 
tā saucamā Skype vidutājību.  
Vakara gaitā, pieminot aizgā ju-
šos draugus un nodziedot viņiem 
dziesmu, pēkšņi no sienas no  kri ta 
Ērika Dzeņa zirgu glezna, kā at -
gādinot, – arī es esmu ar jums!

Vakars beidzās, visiem sado do-
ties rokās plašā aplī un nodziedot.

Ar Dieviņu sanācāmi, 
Ar Dieviņu šķiŗamies, 
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmota istabiņa.
Šī reize bija arī kā atvadas, 

vismaz uz kādu laiku. Atvadī-
jāmies no Edgara Dāles, kuŗš 
dodas darbā uz Makao, un pat-
laban cenšas apgūt mandarīnu 
valodu.

MMM
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Līgo visa pasaulīte! 
Jāņu svinības Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā Saulaine!KRISTĪNE KIRSCH-STIVRIŅA

Window on Eurasia: Putin Much Less Dangerous 
Personally than is His ‘Russian World’ Idea, 

Piontkovsky Says 
PAUL GOBLE

Staunton, May 18 – Vladimir 
Putin’s conception of a “Russian 
world,” of “the idea of the unique-
ness of the Russian man,” is 
“much more dangerous for the 
world than is Putin himself,” 
according to Andrey Piontkovsky. 
And the West must fight “this 
nightmare” by discrediting its 
author and showing that it 
“doesn’t work”

Speaking to the Delfi news 
agency in Vilnius, the Russian 
commentator says that he sees 
emerging “an anti-Putin coalition” 
emerging in much the same way 
as “the anti-Hitler coalition” did 
75 years ago.  This new coalition 
will include the US, Poland, the 
Baltic countries, Sweden and 
Great Britain (ru.delfi.lt/news/
politics/piontkovskij-opasen-ne-
putin-lichno-opasna-koncepciya-
russkogo-mira.d?id=  64789495).

To counter Putin and his 
“Russian world” idea, Piontkovsky 
continues, “the West will be able 
to use not military but an entire 
complex of economic and politi-
cal means” in order to show that 
what Putin’s portrayal of himself 
as “a messiah of the Russian people” 
and his actual status as “the greatest 
thief” among them are funda-
mentally “incompatible.”

The Kremlin leader provided 
the basis for a Western coalition 
when he and his speechwriters 
drew on Hitler’s ideas in in March 

18 remarks.  Not only did his 
“conception of a Russian world” 
recall the Nazi leader’s appeal to 
pan-Germanism, but Putin’s 
worlds about national traitors 
were “typically Hitlerian.” Stalin 
spoke only about “enemies of the 
people”.

The idea of a “Russian world” is 
especially dangerous. “Even the 
most modest realiation of [that] 
requires the change of the borders 
of many states, including two 
NATO member countries, Estonia 
and Latvia.” And that confronts 
the Western alliance with “the 
most serious threat to peace since 
the end of the Cold War.”

Piontkovsky argues that those 
who speak of a return to the 
Cold War are wrong because in 
fact “we are returning to more 
dangerous times than those of 
the Cold War.”  During that con-
flict, the leaders were far more 
careful than Putin is.  Indeed, 
“Putin is the first political figure 
since Hitler who has so openly 
declared his conception of the 
change of state borders.”

But Putin’s “Russian world” 
contains within itself some even 
more dangerous ideas. Among 
them is another that echoes Nazi 
statements.  Putin as referred to 
the possession by Russians of “a 
unique genetic code,” a term of 
art not far removed from Hitler’s 
talk about the supremacy of the 

Aryan race.
Putin has succeeded for a time 

because of his “very effective” 
24/7 propaganda campaign, the 
Russian commentator says.  He 
has television, something Hitler 
did not. But how long-lasting the 
effects of this propaganda will be 
“is another question,” especially 
if things don’t go as well as Putin 
has promised.

Moreover, “Putin believes in 
his mission,” Piontkovsky con-
tinues, just as Hitler believed in 
his.  “It is much easier to lie when 
you believe yourself.”  As Lenin 
once pointed out after the mur-
der of the Imperial Family, it 
would be better for the Soviet 
ambassador in Berlin not to 
know anything because in igno-
rance “it would be easier to lie.”

What happens next depends 
on the Ukrainians and on the 
Americans who are prepared to 
impose much more serious sanc-
tions than the Europeans are, he 
continues.  But sanctions aren’t 
the most important tool, he 
insists. Instead, it is “the public 
unmasking” of Putin’s corrup-
tion and theft from the Russian 
people.

If the West can communicate 
that Putin is stealing from his 
own people even as the Kremlin 
leader insists that he is “the mes-
siah of the Russian people,” that 
and other gaps between Putin’s 

claims and the realities of the 
situation will create “cognitive 
dissonance” among many 
Russian, and they will begin to 
ask questions that the Kremlin 
can’t answer.

One message that is terribly 
important to deliver in this 
regard, Piontkovsky says, is that 
what is happening in Ukraine is 
“not Russians against Ukrainians.” 
It is social marginal against nor-
mal people.  “Intelligent, educat-
ed Russians in Ukraine know 
Ukrainian” and like the 
Ukrainians have made “the 
European choice.”

Because of the Anschluss of 
Crimea, “the West for the first 
time has felt a very serious threat. 
The next is Narva,” and hence 
the question: Will the West 
defend Narva. If it doesn’t, then 
“NATO doesn’t exist and the US 
as a great power doesn’t exist.” 
But if it does, there is the threat 
of war.

What US President Barack 
Obama will do is “very difficult 
to answer,” given the divide 
between American interests on 
the one hand, and the chant by 
millions of the mantra “We do 
not want to die for Narva.”

There is only one way out of 
this: to prevent such a scenario 
from developing; and that means 
to “compromise the idea of the 
Russian world, to show that it 

doesn’t work and to do so not by 
military but by an entire com-
plex of economic and political 
means.” That is what the US is 
likely to do.

It is critical to keep in mind 
that “the issue is not Putin per-
sonally. Putin personally is not 
dangerous but his conception of 
a Russian world” and the change 
of borders to achieve it is.  “It 
represents a threat to the world 
and must suffer defeat and be 
disarmed. Naturally, Putin ... as 
the bearer of this conception can-
not survive its defeat politically.”

Much of the support Putin 
now has rests on the widespread 
notion that if he were to leave, 
Russia would dissolve into chaos.  
That is not the best basis for the 
long rule he hopes for, and con-
sequently what Putin is doing 
with his Russian world idea is 
“replacing the model of Putin as 
the lesser evil with that of Putin 
as the great ingatherer of Russian 
lands.”

But because of the dangers this 
presents for Russia, Russia’s 
neighbors and the world, he 
must not be allowed to get away 
with it. What will be the situa-
tion “after Putin?”  Probably the 
next Russian leader won’t be all 
that wonderful either, but he 
“will not be able to continue the 
policy of the ingathering of 
Russian lands.”

Pēc dažu gadu pār trau-
kuma, Saulainē atkal svi-
nēsim Jāņus! Kur gan 
jaukāk nekā pie dabas 
krūts? Visās indoeiropie-
šu tautās zemkopju dzīvē 
viss rit ap sauli, tās sil-
tumu un nepieciešamību, 
lai sekmētu auglību un 
bagātīgu ražu cilvēkiem 
un lopiem, lai uztura pie-
tiktu līdz nākamam 
gadam.

Prātā nāk pamācošā pasaka 
par lauku peli un pilsētas peli. 
Lauku pele visu gadu čakli 
strādāja, gādājot sev visu ne -
pieciešamo nākamajai ziemai. 
Viņas māsa, pilsētā dzīvojošā 
pele, kas visu dienu staigāja 
smalkā apģērbā un augstpapēžu 
kurpēs, pārmeta savai vien-
kāršajai, vadmalas bunčos un 
pastalās ģērbtajai māsai, ka nav 
tik smagi jāstrādā, ka nav jābūt 
tik tālredzīgai, jo ziema vēl aiz 
kalniem, jāpriecājas! Pienāca 
ziema, un smalkā māsa nebija 
tai sagatavojusies. Pilsētas pelei 
nekas neatlika, kā pazemīgi 
lūgties savai lauku māsai pēc 
pārtikas un siltām, ar malku 
apsildītām, telpām.

Latvietis ir kā lauku pele, allaž 
lepojas ar savu darbīgo, ap -
domīgo raksturu. Jāņi ir laiks 
svinēt šo darba tikumu. Arī 
Elviga Sebre ar savu čaklo 
komiteju ir skatījusies nākotnē 
un gatavojusies šiem lielajiem, 
tradicionālajiem svētkiem. Ko -
mitejas sastavā: Elviga Sebre 
(priekšsēde), Meta Bāze, Kārlis 
Hawkins, Larisa Kaļiņa, Arturs 
Lauzis, Lilita Tannis, Pēteris 
Mašins, Armands Sebris un 
Ēriks Začs.

Brauciet uz Saulaini 
sest dien, 21. jūnijā, tieši 
va  saras saulgriežos! 

Sagai dīsim līgotājus jau 
agrā pēcpusdienā, lai tie 
var iekārtoties iepriekš 
sarunātās telpās vai tagad 
tepat ieņemt telšu vietas 
un sākt pīt vainagus! Ieejas 
maksa dančiem un no  met -
ņošanai: pieaugušiem: $20; 
bērniem zem 12 g. v.: $10 
un bērniem zem 5 g. v.: 
bez maksas. Telšu vietas 
nav rezervējamas – kas 
pirmais sēj, tas pirmais 
pļauj! Visiem Jāņiem, 

Žaņiem, Līgām un Ligi-
tām ieeja brīva uz dančiem 
un teltīm.

Tiem, kas vēlas pārgulēt 
„mīkstās mēbelēs” Sau lai-
nes telpās: Lielā nometne 
(katrā istabā var izguldi-
nāt 3-8 personas) – $30 
par istabu; Putnu Sala 
(katrā istabā var izguldi-
nāt 4 personas) – $30 par 
istabu; vai arī motelī (pēc 
63 Saulaines pastāvēšanas 
gadiem ļaudis vēl brīnās, 
ka Saulainē ir motelis) – 
katrā moteļa istabā var 
izguldināt 2 personas – 
$45 par istabu.

Pieteikšanās uz naktsmājām 
telpās ir NEPIECIEŠAMA, zva-
 not Elvigai Sebrei: 705-424-1118, 
elvigasebris@hotmail.com. 
Katram pārgulētājam pašam 
obligāti jāgādā guļammaisi, pa -
lagi, segas, spilveni un dvieļi.

No 16:00 līdz 19:00 vakariņās 
piedāvāsim karbonādi, kartu-
peļu salātus, dažādus zaļos sa -
lātus un citas piedevas; katram 
gribētājam $10 no personas; 
bērniem zem 5 g. v. – $5.

19:00 sāksies tradicionālā lī -
gošana un rotaļas. Par dziesmu 
lapām ar notīm gādāsim. Ņe -
miet līdz dziedamās balsis un 
instrumentus! Jāņa tēva un Jāņa 
mātes godu pildīs ilggadējie 
Saulaines rūķi Guntis un Na  -
tālija Taņņi.

pirkt uz iesma ceptu desu par 
$5 vai arī kādus garšīgus pīrā-
gus. Svētdienas rītā piedāvāsim 
pankūku brokastis par $5, cenā 
ieskaitīta kafija un sula. Kā jau 
vienmēr, Saulaines grāmatu 
klētiņā būs pieejamas visinte-
resantākās latviešu un angļu 

No 22:00 līdz 1:00 no rīta 
„Saul šķūnī” spēlēs tagad jau labi 
pazīstamais deju orķestris, kuŗa 
sastāvā latviešu zēni – „Pen sio-
nāri”: Toms Dreifelds, Matejs 
Garjans, Aleksandrs Gifford, 
Kārlis Hawkins, Reiners Kravis 
un Kalvis Mikelšteins. Tie, kam 
gribēsies vēlā nakts stundā uz -
kost kaut ko sātīgu, varēs no -

grāmatas.
Brauciet uz laukiem, uz Sau-

laines 252 akriem skaistās da   bas, 
kur strauja upe, veselīgs gaiss 
un sentimentālais „Saulšķūnis”! 
Brauciet no jauna piedzīvot 
Jāņu nakts burvību!

Uz redzēšanos Saulainē, kur 
mums labi klājas!
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Baptistu koŗu Dziesmu dienā Čikāgā

Iesvētības Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē

Sēž no kreisās: Dagnija Murray, Ralfs Augstroze, Gunta Plosniece, Dāvids Šmits, Sarma Aļļe, Vaira 
Gertnere // FOTO: A. Kalnmals

Amerikas latviešu baptistu drau-
 džu koŗu 65. Dziesmu diena 
2014. gada 27. aprīlī Ciānas ev. lut. 
dievnamā Čikāgā bija pulcinājusi 
dziedātājus no Bostonas, Buks-
kauntijas, Čikāgas, Filadelfijas, 
Klīvlandes un Toronto draudzēm, 
kā arī dziedātājas no Sanfrancisko  
un Losandželosas Kalifornijā un 
Mineapoles.

Pirmajā Dziesmu dienā 1950. 
gadā Ņujorkā bija 40 dziedātāji, 
vienpadsmitajā, kas notika1960. 
gadā Filadelfijā, piedalījās lielā-
kais dziedātāju skaits – 145. Ja ie  -
vēro, ka pašreiz visu latviešu bap-
tistu draudžu kopējais aktīvo 
locekļu skaits Amerikā ir tikai ap 
100, tad 31 dziedātāju koris un 
20 sabraukušie baptistu viesi kopā 
ar vietējo draudzi sastādīja pusi no 
visiem latviešu baptistiem Zie  meļ -
amerikā. Bija arī visi trīs draudzēs 
kalpojošie mācītāji. Dr. Pauls 
Barbins – Klīvlandes draudzes, 
korī – basa dziedātājs, Oļģerts 
Cakars – Čikāgas draudzes mājas-
tēvs un elektronikas meistarotājs, 
Dr. Uldis Ukstiņš – no Bukskaun-
tijas un Filadelfijas draudzes –  
uzrunas teicējs.

Dziesmu diena pavasarī un 
Kongresa dienas augustā ir lat-
viešu baptistu pulcēšanās svētki, 
pateicības Dievam un prieka 
svētki! – Svētki?!… Koristiem sest-
dien mēģinājums no vieniem 
dienā līdz astoņiem vakarā. Ka -
merkorim vēl pielika pāris stun-
das klāt, tie sāka savu mēģinājumu 
desmitos no rīta.

Vai koris varēs pastāvēt, jo arī 
tas lēni dilst? Vēl varēs. Dzie dā-
tājos redzējām tikai pāris sirmu 
galvu, lielākā daļa vidējos un jau-
 nos gados. Labi soprāni, basos 
gan šodien trūka Losandželosas 
vīru koŗa Valdis Ķeris, kas vien-
mēr bijis spēks basu rindās. Un 
kur tad kamerkoris, kas agrāk 
saucās jaunatnes koris, kur rodas 
un mācās jaunās balsis un jaunās 
diriģentes.

To visu satur kopā Amerikas 
Latviešu baptistu apvienības 
(ALBA) Koŗu apvienība, kuŗu 
1950. g. dibināja ārsts un diriģents 
Eduards Baštiks, Viktora Baštika 
brālis, viņa vietā nāca Viktors, 
tagad Gunta Plostniece, profe sio-
nāle ar plašu mūzikālo izglītību.

Koncerta programmas ievadā 
Dāvida Šmita spēlētā ērģeļu pre -
lūdija – Helmera Pavasaŗa „Inter-
mezzo”. Viņa, pirms beidzamās 
dziesmas spēlētais, ērģeļu solo 
bija ļoti saistošā un mūzikāli 
bagātā Paula Dambja „Toccata 
alla Fantasia”. Latviešu kompo-
nisti – izcili atskaņoti!

Tad klausītāju priekšā stājās 
koris, dziedot  no F. Mendelsona 
„Lauda Sion” „Slavas dziesmu” un 
„Dieva rokā visi esam”. Diriģēja 
Ralfs Augstroze, klavieres spēlēja 
Sarma Aļļe, Dāvidam pie ērģelēm 
piepalīdzot.

Ievada vārdus un lūgšanu teica 
Čikāgas baptistu draudzes mā -
cītājs Oļģerts Cakars. Ciānas ev. 
lut. draudzes sveicienus un laba 
vēlējumus nesa draudzes mācī-
tāja Gundega Puidza. 

Guntas Plostnieces vadībā ko -
ris dziedāja a capella dziesmas: T. 
Ķeniņa „Kristus roze” (K. Kun-
dziņš), gaiši skanīgo P. Dambja 
„Vai tu vari izskaitīt?” (E. Rumba) 
un Ē. Ešenvalda „Mūžības mir-
dzums” (V. Lācekle). 

OĻĢERTS CAKARS

Otro Ē. Ešenvalda dziesmu „Pie 
Tava krusta” (V. Lācekle) kori pa -
vadīja klavieres un stīgu trio: 
vijoles – Augustīns un Aija Tighe, 
čello – Linda Aļļe-Murphy. Dzies-
mas solo dziedājumi bija Julias 
Plostnieces ziņā, korim kompo-
nists ir atvēlējis vairāk piedzie-
dātāja, pavadītāja lomu.

J. F. Wilson arranžēto tradi cio-
nālo melodiju „Vai austrumi, vai 
rietumi” (V. Baštiks) dziedāja 
kamerkoris, Vairas Gertneres va -
dīts, Benjamiņam Aļļem pavadot 
ar trompēti un Dāvidam Šmitam 
ar klavierēm, jo pianiste Sarma 
Aļļe, tāpat kopkoŗa diriģents Ralfs 
Augstroze bija koristu rindās. 
Vaira Gertnere arī diriģēja J. Rutter 
„Dievs svētīt grib mūs” (G. Deg-
snis), ko arī koris dziedāja Dāvida 
klavieŗu pavadījumā.

Ļoti interesants bija S. Martin 
„Aleluja” maza četru taktu melo-
dija, rakstīta piecām sieviešu vai 
vīru balsīm bez pavadījuma, 
ieteicot sākumā dziedāt tikai pir-
mai balsij, tad pievienot nākamo 
un nākamo, kad sasniegts piec-
balsīgs dziedājums, balsis atkal 
noņem, dziedājums beidzās ar 
pirmās balss dziedāto Aleluja. 
Dagnijas Murray vadītās kamer-
koŗa sieviešu balsis to arī ie  spai-
dīgi izdarīja, sākot ar klusināto 
pirmo, pastāvīgi pieaugot līdz 
spēcīgam piecbalsīgam dziedā-
jumam, kas atkal noplaka līdz 
klusinātam pirmās balss dzie dā-
tam nobeigumam. Neparasti, 
skaisti un iespaidīgi! Dievu var 
slavēt arī klusā nopūtā!

D. Kallman Sonata trompētei 
un klavierēm „Il Andante sereno”, 
ko latviski varētu tulkot „lēnā 
mierā”. Tā to arī spoži nospēlēja 
Benjamiņš Aļļe, kuŗš tikai pirms 
nedēļas bija aizstāvējis savu dok-
tora disertāciju Minesotes uni ver  -
sitātē, iegūdams doktora gradu 
mūzikā – Art of Music. Pavadītāja 
pie klavierēm bija viņa māte 
Sarma Aļļe. Nav daudz mūziķu, 
kam tādas izdevības…

Dziesmu dienu tradicijā ir arī 
garīdznieka uzruna. To darīt bija 
aicināts ALBA priekšsēdis māc. 
Dr. Uldis Ukstiņš. Kā jau nedēļu 
pēc Lieldienām, viņš izmantoja 
16. psalma pravietojumu par 
mūsu prieku, zinot, ka Kristus ir 
augšāmcēlies.

Zviedru komponista G. Strandsjo 
„Brīnišķīgais Dievs” diriģēja Ralfs 
Augstroze ērģeļu pavadījumā. 
Skanēja labi, bet P. Vaska „Gol-
gātas krusts” (E. Treimanis-Zvār-
gulis) šķiet bija īsts pacēlums klau-
sītājiem un dziedātājiem. Sāpīgais 
krusta tēls dziesmā parādās as -
toņbalsu dziedājumos, turklāt 
katra pamata balss, piemēram, 
soprāns dalās un dzied tercās, 
harmoniski, bet abas harmoniskās 
soprana un alta dubultbalsis 
dzied viena pret otru sekundā, 
disharmonijā, panākot skaudru, 
tekstam vajadzīgu, neparastu 
skaņu gammu, tik raksturīgu P. 
Vaska mūzikai. 

Vai lai izrautu klausītāju un 
dziedātāju no skumjajām un grū-
tajām noskaņām, diriģents bija 
izraudzījies dzīvo un priecīgo 
A. Purva „Dievs jaunību devis” 
(Z. Dzenīte)? Dziesma un koris 
gavilēja.

Tāpat apsveicama arī nākamās 
dziesmas izvēle: V. Baštika „Dieva 
draudze” (V. Brīvnieks)  – sieviešu 

korim. Mums kādreiz bija sie vie šu 
kori. Tūlīt nāk prātā A. Purva 
smalki skaņotās „Zīles” Toronto. 
Pat mums Čikāgā kādreiz bija cie-
nījams sieviešu dubultkvartets, 
T. Ozoliņa vadīts. Tagad – vai tikai 
Brugmanes „Idvases” Indiana po lē, 
kas gan, sķiet, galvenokart darbo-
jas ar izklaides dziesmām. Tāpēc 
bija ļoti atsvaidzinoši dzirdēt šai 
koncertā otro sieviešu koŗa dzies-
mu, Ralfs Augstroze diriģēja, 
Sarma Aļle spēlēja klavieŗu pa -
vadījumu. 

un mūžīgs ir Dievs” bija drau-
dzes dziesma ērģeļu, klavieŗu un 
trompētes pavadījumā, saliekot 
arī kollekti izdevumiem.

Koŗa ilggadējā tenora Dr. Jāņa 
Plostnieka piemiņai, kas aizgāja 
mūžībā 2013. g. novembrī, bija 
veltīti četri V. Baštika „Rekviēma” 
dziedājumi, kam Svēto Rakstu 
teksti. „Es redzēju jaunas debesis” 
solo dziedāja astoņdes mit ga dī gais 
baritons, klīvlandietis Valdis Ūsis. 
Lieliski un iejūtīgi dziedāja. Bija 
interesanti redzēt, kā Gunta Plost-

mans Glābējs” iesāk trompētes 
uzgavilēšana, īstais instruments 
augšāmcelšanās vēsts pasludinā-
šanai. Tad nobeigumā lūgšana 
„Mūsu Tēvs debesīs”, katra cil vē ka 
lūgšana, intima, bez pavadījuma, – 
ir tikai cilvēks un viņa Tēvs 
debesīs.

Koncerta beigās dzirdējām V. A. 
Mocarta slavas dziesmu „Gloria” – 
„Liels lai ir, liels Tavs vārds, ak 
Varenais!” Diriģēja Gunta Plost-
niece, klavieres spēlēja Sarma 
Aļļe,   ērģeles – Dāvids Šmits. Va -

Tāpat 65 gadu veca ir tradicija,  
ka vienu kopkoŗa dziesmu diriģē 
rīkotājas draudzes diriģents. Či -
kāgas draudzei koŗa vairs nav, 
bet ir laba diriģenta aizstājēja: 
Ciānas draudzes koŗa pianiste, 
diriģentes palīdze, tāpat Čikāgas 
vīru koŗa koncertu pavadītāja – 
Sarma Aļļe, arī šīs Dziesmu die-
nas klavieŗu valdītāja.

Sarma bez pavadījuma diriģēja 
V. Baštika „Kungs, piedod” (E. Van-
  kina). Lūgšana par Kristus cie-
šanām izskanēja  iespaidīgi. 

Velsiešu garīgā dziesma, V. Baš-
tika tulkota, „Visvarens, visspēcīgs 

niece diriģēja solistu, pianisti un 
ērģelnieku, jo, saprotams, ja so -
lists dzīvo Klīvlandē, pianiste Či -
kāgā, ērģelnieks Toronto, sadzie-
dāšanās vienā pēcpusdienā nav 
pietiekama drošai sadarbībai. 
Dziedājumu pabeidza koris, dzie-
dot a capella „Kungs, kas mājos 
Tavā dzīvoklī?”, kas ir arī nākamā 
koŗa dziedājuma nosaukums.

Šai dziedājumā ir soprana solo 
un koŗa saskandēšanās. Solo bal-
sīs  dziedāja Maija Alksnīte, Dag-
nija Murray un Velta Nama kla-
vieŗu un ērģeļu pavadījumā. 
Trešo dziedājumu „Es zinu, dzīvs 

rens un skaists koncerta nobei-
gums, slavējot mūsu Kunga lielo 
vārdu un mīlestību.

Aplausi, pateicība, aicinājums 
visiem palikt uz sadraudzības mal -
tīti ēdamzālē, kur saimnieces bija 
klājušas galdus 120 viesiem un 
tikai dažas vietas palika tukšas. 
Vēl māc. Oļģertam Cakaram 90. 
dzimšanas dienas vēlējumi, iepa-
zīstināšana ar ciemiņiem un māj-
niekiem, jautri lasījumi, vijoles 
duets, Bukskauntiešu kvartets, 
Julias Plostnieces solo un  tradi-
cionālā Dziesmu dienas beigu 
dziesma „Šī saite mūžu dien’”.

Šopavasar Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes dievkalpojumā iesvētīja piecus jaunus draudzes locekļus. 
Attēlā no kreisās: Tija Vilciņš, Marisa Liziņš, Kristīne Lacek. Otrajā rindā no kreisās: dr. priekšniece 
Mudīte Jansons, Kristaps Liziņš, Nikolajs Foldāts, māc. Ieva Dzelzgalvis // FOTO: Vilnis Ore
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Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
visvairāk mandātu Vienotībai
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēša-

nās uzvarēja partija Vienotība, kas 
ieguva četrus mandātus no asto -
ņiem - 46,19% balsu (nobalsoja 
204 979 cilvēki). EP ievēlēti Valdis 
Dombrovskis, Sandra Kalniete, 
Artis Pabriks un Krišjānis Kariņš.  

Otrajā vietā ierindojas Nacio-
nālā apvienība ar 14,25% balsu 
(63 229) un vienu mandātu Ro  -
bertam Zīlem. Daudz plūsiņu ir  
Baibai Brokai, Edvīnam Šnorem, 
tomēr Zīles līdeŗa pozicijas viņi 
neapdraudēja. Trešajā vietā ir  
saraksts Saskaņa, ko atbalstījuši 
13,04% vēlētāju (57 863), atvēlot 
vienu mandātu Andrejam Mami-
 kinam. ZZS atbalstījuši 8,26% 
vēlētāju (36 637), un EP to pārstā-
vēs Iveta Grigule. Kā pēdējā EP 
iekļūst Tatjana Ždanoka no Lat -
vijas Krievu savienības, kuŗu at  -
bal  stījuši 6,38% vēlētāju (28 303).

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
Latvijā bija ļoti zema aktīvitāte - 
vēlēšanās piedalījās 445 225 vēlē-
tāju, kas ir  30,08%  kopējā vēlētāju 
skaita.

(Vairāk lasiet K. Streipa 
komentārā 5. lpp.)

***
Grigules priekšvēlēšanu 
kampaņa izmaksājusi 

150 tūkstošus eiro
Jaunievēlētā Eiropas Parlamenta  

deputāte Iveta Grigule (ZZS) plaš-
saziņas līdzekļos apliecināja, ka 
viņas EP priekšvēlēšanu kampa-
ņa, kuŗa izpelnījāss plašu rezo-
nansi sabiedrībā, izmaksājusi ap 
150 tūkstošiem eiro. 

Grigule atzina, ka ZZS bez šādas 
reklāmas kampaņas nebūtu ie -
guvusi vienu mandātu. Taču, pēc 
viņas vārdiem, kampaņa ir bijusi 
„pietiekami budžetīga, mēs neiz-
mantojām dārgākos plašsaziņas 
līdzekļus”. Grigule izvairījās atbil-
dēt uz jautājumu, kas ir viņas 
spon sori.

***
Prezidents izsludinās Saskaņas 
centram netīkamos grozījumus

Saeima 15. maijā galīgajā lasīju-
mā pieņēma Krimināllikuma gro-
 zījumus, starp citu, nosakot krimi-
 nālsodu par PSRS vai nacistiskās 
Vācijas īstenotā genocīda, nozie -
guma pret cilvēci, nozieguma pret 
mieru vai kaŗa nozieguma pret 
Latviju rupju noniecināšanu. Pre -
tēji apvienības Saskaņas centrs (SC) 
Saeimas frakcijas aicinājumam, 

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
tomēr izsludinās Saeimā pieņem-
tos grozījumus. 

Saskaņas Centra izplatītajā pa  -
ziņojumā teikts, ka vārda brīvība 
ir viena no pamattiesībām demo-
kratiskā sabiedrībā. Eiropas Cil -
vēktiesību tiesa vairākkārt norā-
dījusi, ka vārda brīvības robežas ir 
ļoti plašas un tajā skaitā ir jāaiz-
sargā tiesības izteikt idejas, kuŗas 
liekas nepieņemamas lielākai da -
ļai sabiedrības.

***
Valsts prezidents pieņem 

Afgānistānas misijas kaŗavīrus
Valsts prezidents Andris Bērziņš 

25. maijā  uz pieņemšanu Meln -
galvju namā bija uzaicinājis 105 
Nacionālo bruņoto spēku kaŗa  vī-
rus, lai izteiktu viņiem pateicību 
par astoņus gadus ilgušo dienestu 
Afgānistānā. 

Ierasties pie prezidenta kopā ar 
kaŗavīriem bija aicināti arī viņu 
ģimenes locekļi. Arī viņiem Valsts 
prezidents vēlējās  pateikties par 
at   balstu Latvijas kaŗavīriem.

***
Valdi Dombrovski virzīs  

eirokomisāra amatam
Valdības vadītāja Laimdota Strau-

juma sacīja, ka  Eiropas ko   misāra 
jautājums tiks pārrunāts ar koali-
cijas partneriem.

Straujumas ieskatā, lielais vē  lē tā  -
ju atbalsts Vienotībai Eiropas Par-
lamenta (EP) vēlēšanās un Dom -
brovskim kā saraksta līderim ir 
vēl viens papildu arguments par 
labu viņa kandidātūrai. Līdz ar    
EP sasaukuma maiņu tiks mainīta 
arī Eiropas Komisijas vadība. Lat -
vijas kandidātu eirokomisāra ama -
tam izvirza Ministru prezidents.

***
ASV armijas sekretārs: 

Sadarbība ar Latviju 
paplašināsies

ASV armijas sekretārs Džons 
Makhjū (attēlā), tiekoties ar Lat  -
vijas Aizsardzības vadību, sacīja, 
ka  ASV un Latvijas starpā jau ilgi 

valda savstarpējā sadarbība un 
nākotnē tā tikai paplašināsies.

Makhjū apstiprināja, ka ASV 
kaŗavīru klātbūtne Baltijas reģio-
nā būs pastāvīga. „Šī ir ļoti būtis -
ka iniciātīva, kas sūta skaidrus 
signālus, ka ASV armija NATO 5. 
panta saistības uztver ļoti nopiet-
ni. Mēs turpināsim strādāt kopā, 
lai definētu mūsu apņemšanos 
uzturēt pastāvīgu ASV armijas ka -
ŗavīru klātbūtni šajā reģionā.,” 
sacīja Makhjū.

***
Latvijas vēstniecībā Berlīnē 
pārrunā jauniegūto pieredzi 

Vācijā
Latvijas vēstniecību Berlīnē ap -

meklēja Latvijas valsts institūciju 
pārstāvji, kas piedalījās Sabiedrī-
bas integrācijas fonda rīkotājā pie-
 redzes un labās prakses apmai - 
ņas darba braucienā Berlīnē.

Latvijas vēstniecības Vācijā pa -
domniece – pārstāvības vadītāja 
viet niece Guna Japiņa Latvijas 
pār  stāvjus iepazīstināja ar vēst  nie-
cības darbības virzieniem, kā arī 
dalījās pieredzē par vēstniecības 
sadarbību ar latviešu kopību  Vā  -
cijā, kā arī ar aktuālitātēm diaspo-
ras polītikā. Tikšanās laikā tika 
pār runāta Latvijas delegācijas gū -
tā pieredze Vācijā par trešo valstu 
pilsoņu integrācijas jautājumiem. 
Latvijas delegācijas pārstāvji atzi-
na, ka tikšanās laikā vairākās Ber -
līnes pilsētas priekšpilsētu insti -
tūcijās ar atbildīgajām amat per-
sonām ir iegūta vērtīga informā-
cija par migrāciju un integrācijas 
sistēmu Vācijā. Jauniegūtā piere-
dze būs noderīga, strādājot ar 
šiem jautājumiem Latvijā.

***
Pārstāvība ANO Ņujorkā 

ar Latvijas produkciju 
atbalsta labdarības tirdziņu
20. maijā Latvijas pastāvīgā pār-

stāvība ANO Ņujorkā un vēstnie-
ka Jāņa Mažeika dzīvesbiedre 
Dace Mažeika piedalījās gads kār-
tējā Apvienoto Nāciju Organizā-
cijas rīkotajā labdarības tirdziņā, 
kuŗa patronese ir ANO ģenerāl-
sekretāra sieva Bana Sukteka.

Latvija piedalījās kopīgajā  Ei   ro-
pas Savienības izveidotajā sten dā 
ar „Stenders” ražotajiem kosmē-
tikas produktiem, tie guva lielu 
apmeklētāju atsaucību. Stenda ap -
meklētājiem bija iespēja iepazīties 
arī ar informātīvajiem materiā-
liem par Latviju. Tirdziņā iegūtie 
financiālie līdzekļi tiks ziedoti 
ANO Ārkārtas palīdzības fondam 
(CERF - Central Emergency Relief 
Fund), kā arī bērnu atbalsta pro-
jektiem visā pasaulē.

***
Uzņēmumi no Latvijas piedalās 
izstādē World of Private Label 

2014 Amsterdamā
Latvijas vēstnieks Nīderlandē  

Māris Klišāns kopā ar Latvijas In  -
vestīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) ārējās ekonomiskās pār-
stāvības vadītāju Nīderlandē Egitu 
Aizsilnieci-Ibemu apmeklēja iz -
stādi World of Private Label 2014 
Amsterdamā, kur iepazinās ar 
Latvijas uzņēmēju ražotajām pre -
cēm un pārrunāja viņu iespējas 
ienākt Nīderlandes un citu valstu 
tirgos. Latvijas uzņēmumu galve-
nais mērķis izstādē ir piedāvāt un 
reklāmēt savus produktus, ieinte-
resēt potenciālos pircējus, kā arī 
starpniekus.

Attēlā (no labās): Latvijas vēst-
nieks Nīderlandē Māris Klišāns 
un SIA Aloja Starkelsen direk-
tors Jānis Garančs.

Šogad izstādē piedalās desmit 
Latvijas uzņēmumi un organizā-
cijas. Latviju ar saviem stendiem 
un produkciju pārstāv pārtikas, 
zivrūpniecības ražošanas un ko -
smē tikas nozares uzņēmumi un 
organizācijas.

***
Latvijas Ukraiņu kongress prasa 
aizliegt Ždanokas organizāciju
Latvijas Ukraiņu kongresa va -

dītājs Nikolajs Pavļuks vērsies pie 
tieslietu ministres Baibas Brokas 
ar aicinājumu aizliegt Tatjanas 

Ždanokas partijas Latvijas Krievu 
savienība darbību Latvijā. Pavļu -
ka ieskatā Ždanokas darbības ir 
vērstas pret Latvijas neatkarību, 
piedaloties organizācijās, kuŗu 
mērķis ir atjaunot PSRS un kas 
atbalsta Krievijas agresiju Ukrai -
nā un Krimas nelikumīgo aneksi-
ju. Jau martā ar aicinājumu saukt 
Ždanoku pie atbildības par šīm 
darbībām Ģenerālprokurātūrā 
vērsās cits eiroparlamentārietis 
Kār lis Šadurskis (Vienotība). Ģe -
n e   rālprokurātūra šo iesniegumu 
pārsūtīja Drošības policijai, kas 
veic savu pārbaudi nule kā pa  bei -
gusi, bet komentārus pagai dām 
vēl nesniedz. Savukārt, komen-
tējot Ukraiņu kongresa saņemto 
iesniegumu, Tieslietu ministrijas 
pār stāve Laura Majevska skaidro, 
ka ministrija vēl iepazīsies ar ie -
snieguma saturu, taču Tieslietu 
ministrija nav tā iestāde, kas var 
aizliegt kādas partijas darbību.

***
Bažas par žurnālista 

Pēteŗa Grestes ieilgušo 
tiesāšanu Ēģiptē

Austrālijas ārlietu ministrija pauž 
bažas par Ēģiptē aizturētā Austrā-
lijas un Latvijas pilsoņa žurnālista 
Pētera Grestes ieilgušo tiesāšanu 
Ēģiptē. Greste un vēl divi teleka-
nāļa Al Jazeera Kairas biroja dar-
binieki tika aizturēti decembrī un 
apsūdzēti par Ēģiptes nomelno ša-
nu un par saistību ar aizliegto ku -
stību Musulmaņu brālība.

Kaut arī notikušas vairākas tie  -
s as sēdes, Grestem nav bijusi ie -
spēja sevi aizstāvēt tiesā. Viņš ir 
vienīgais ārvalstu žurnālists, kas 
vēl joprojām atrodas apcieti nā-
jumā. Austrālijas ārlietu ministre 
Džūlija Bišopa norādīja, ka Gres-
tes advokāts neieradās Kairas tie-
sā, kur viņam bija jāiepazīstas ar 
aizstāvības materiāliem.
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ministrēto Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projektu sasniegumiem. 

Karikatūru autors ir māksli -
nieks karikatūrists Zemgus Za -
cha rāns, kuŗa darbi illustrē arī 
mūsu laikraksta slejas.

Izstādei izvēlētie projekti rak-
sturo to dažādību: NVO padomes 
izveide Līvānos un ekspertu vie-
dokļu paušana Eiropas Ekono -
misko un sociālo lietu komitejā, 
Kvalitātes vadības sistēmas (ISO) 
sertifikāta iegūšana Mērsraga ostā 
un vienas pieturas aģentūru iz  -
veide vairākās pašvaldībās, pašval-
dību darbinieku apmācības un 
elektronisks buklets par ES fi -
nancēm, jaunie tīmekļa  rīki Kur-
zemes apceļošanai un pētījums 
par Rēzeknes novada industriālo 
territoriju attīstību.

***
Ārzemju latvietis Andis 

veiksmīgi mācās Latvijas skolā
“Es esmu tik gatavs eksāme-

niem, cik šādā situācijā varu būt.” 
Tā par sevi saka Engures vidus-
skolas 9. klases skolnieks Andis 
Duntavs (attēlā).

Andis kopā ar ģimeni no Bra zī-
lijas uz tēva dzimteni Latviju pār-
cēlies tikai pagājušajā mācību ga  -
dā. Andim vislabāk padodas ek -
saktie priekšmeti, bet raizes sagā -
dā eksāmens latviešu valodā un 
vēsturē. Talantīgais puisis kopumā 
prot piecas valodas un savu pro-
fesionālo nākotni saista ar Lat viju.

***
Rīgā atklāj piemiņas plāksni 

Jānim Grestem
Rīgā, Martas ielā 5 atklāta pie -

miņas plāksne Jānim Grestem. 

Jānis Greste (1876-1951) ir Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, pai -
dagogs, pētnieks, rakstnieks un 
skolu mūzeju kustības aizsācējs. 
Viņam veltīto piemiņas plāksni 
vei dojis mākslinieks Jānis Stru-
pulis.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

mākslinieku kopa ar ļoti lielu ie -
rakstu kollekciju un tas atskaņo 
dažādu žanru mūziku - gan  kla-
sisko mūziku, gan populāru filmu 
mūziku. 

***
Klāgenfurtē atklāj izstādi 
„Lielākais koris pasaulē”

23. maijā notika Latvijas vēst-
nieka Austrijā Edgara Skujas ie   pa-
zīšanās darba brauciens uz Aust ri-
jas federālās zemes Karintijas  gal-
vaspilsētu Klāgenfurti. Tie koties 
ar Karintijas ministru prezidentu 
Peteru Kaizeru, tika pārrunāta 
Lat vijas un Karintijas ekonomiskā 
un iekšpolītiskā situācija, kā arī 
divpusējās sadarbības iespējas nā -
kotnē. 

Latvijas vēstnieks, klātesot mi -
nistru prezidentam, kā arī goda 
konsulam Karintijā Volfgangam 
Lataheram  valdības nama Spo gu-
ļu zālē atklāja ceļojošo izstādi 
„Lie lākais koris pasaulē”. Notika 
arī iepazīstināšana ar Rīgu  - 2014. 
gada Eiropas kultūras galvas pil-
sētu.

***
Izdota jauna pastmarka

Latvijas Pasts sadarbībā ar spor-
ta federācijām un Latvijas Olim-
pisko komiteju izdevis četras past-
markas un speciālu aploksni, kas 
veltīta Soču XXII Ziemas olim-
pisko spēļu Latvijas medaļniekiem. 
Jauno pastmarku prezentācija ar 
pastmarkās attēloto Latvijas olim-
piešu piedalīšanos notika  27. mai-
jā pasta centrā Sakta. 

Jaunā pastmarka ar Martina 
Dukura attēlu

Pastmarkas veltītas sudraba me -
daļas ieguvējam skeletonā Marti-
nam Dukuram, sudraba medaļu 
ieguvējiem bobslejā četriniekiem 
Oskaram Melbārdim, Dauman-
tam Dreiškenam, Arvim Vilkas-
tem, Jānim Strengam, bronzas 
me  daļu ieguvējiem kamaniņu 
sportā divniekiem Andrim Ši -
cam, Jurim Šicam un bronzas me -
daļu ieguvējiem kamaniņu sportā 
stafetē Elīzai Tīrumai, Mārtiņam 
Rubenim, Andrim un Jurim Ši -
ciem.

***
Karikatūru izstāde 
par ES projektiem

Ministru kabinetā 28. maijā at -
klāja karikatūru izstādi “Eiropas 
Sociālais fonds – Tev!” Izstāde 
veltīta Valsts kancelejas un Sabied-
rības integrācijas fonda (SIF) ad  -

nā tika atklāta pilnīgi restaurēta 
un iekārtota hercoga Ernsta Jo  -
hana Bīrona bibliotēka, kā arī grā-
fa Teodora Mēdema dāvinājumu 
izstāde “Kurzemes hercogiene Do -
  roteja un grāfu Mēdemu dzimta” 
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstāde par Kurzemes hercogu 
Ketleru bibliotēku Ex Bibliotheca 
Ducis Curlandiae. Atklāta arī Lielā 
galerija, kuŗa, pēc Rundāles pils 
di   rektora Imanta Lancmaņa teik-
tā, atjaunota lielā apjomā. Galerijā 
atjaunoti griesti, sienas, kā arī 
sien as paneļi, kuŗi bijuši pilnībā 
iznīcināti.

Ar šo telpu atklāšanu beidzās  
Rundāles pils restaurācija, kuŗas 
beigu posms notika, pateicoties 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
programmai “Rundāles pils res -
tau rācijas pabeigšana 2010-2014”.

***
Svētā Pēteŗa baznīcā  Rīgas 

festivāla atklāšanas koncerts
Svētā Pēteŗa baznīcā 29. maijā 

izskanēs Rīgas festivāla atklāšanas 
koncerts. Koncertā piedalīsies Valsts 
kamerorķestris Sinfonietta Rīga, 
pie diriģenta pults stāsies Valsts 
akadēmiskā kora “Latvija” māksli-
nieciskais vadītājs Māris Sirmais 
(attēlā).

Rīgas festivāla atklāšanas kon-
certā skanēs Pēteŗa Vaska fantazija 
Vox Amoris, kuŗā vijoles solo spē-
lēs Eva Bindere. Koncertā izskanēs 
arī igauņu skaņraža Erki Svena 
Tīra opuss Insula Deserta, britu 
klasiķa Edvarda Elgara “Serenāde”, 
Alfrēda Šnitkes mīlestības lappuse 
miniatūrā Declaration of Love, kā 
arī Raimonda Tigula jaundarbs 
“Horizonts”.

***
Šūberta un Mālera simfonijas 
Rīgā diriģē Daniels Hārdings

Latvijas Nacionālajā operā 25. 
maijā pirmo reizi Latvijā viesizrādē 
bija ieradies Londonas Simfo nis-
kais orķestris, kas jau vairāk nekā 
pusgadsimtu ir viens no vadoša-
jiem orķestriem pasaulē. Ar šī 
orķestŗa koncertu beigsies māks-
las festivālu Tete-a-Tete. Galvenā 
viesdiriģenta Daniela Hārdinga 
vadībā izcilā kopa spēlēja divus 
romantisma perioda šedevrus - 
Franča Šūberta 8. simfoniju un 
Gu stava Mālera 1. simfoniju. Lon-
donas simfoniskais orķestris ir 

igauņu dzejnieka Artura Alliksā -
ra darbu tulkojumu latviešu va  -
lodā. Abi ministri bija vienisprā -
tis, ka Tulkotāju balva kļuvusi par 
nozīmīgu un skaistu tradiciju, kas 
veicinājusi interesi par abām valo-
dām. To nepieciešams turpināt  
un paplašināt balvai nominējamo 
darbu amplitūdu.

Balvas mērķis ir sekmēt lat-
viešu-igauņu un igauņu-latviešu 
tekstu tulkotāju profesionālitāti 
un rosināt gan daiļliterātūras, gan  
polītisku un zinātnisku tekstu 
tulkošanu. Šogad balva pasniegta 
piekto reizi. Iepriekš balvas saņē-
muši: latviešu tulkotāji Maima 
Grīnberga (2009, 2012) un Gun-
tars Godiņš (2010), kā arī igauņu 
tulkotājs Kalevs Kalkuns (2011).  
Tulkotāju balva tika iedibināta 
2009. gada 18. februārī. Idejas 
iniciātori bija tā laika Latvijas vēst-
nieks Igaunijā Kārlis Eichen -
baums un Igaunijas vēstnieks Lat-
vijā, vienlaikus arī dzejnieks, pro-
zaiķis, Jāks Jērīts.

***
Andris Nelsons diriģēs Nobela 

prēmijas ceremonijā
Nobela komiteja paziņojusi, ka 

šā gada Nobela prēmijas apbal vo-
šanas ceremonijas koncertu di  ri -
ģēs latviešu diriģents Andris Nel -
sons. Koncertā uzstāsies arī lat vie-
šu operdziedātāja Kristīne Opo -
lais un zviedru trompetists Ho -
kans Kardenbergers.

Nobela prēmijas koncerts ar 
Zviedrijas Karaliskā filharmonijas 
orķestŗa uzstāšanos notiks 8. de -
cembrī Stokholmas koncertzālē. 
Nobela prēmijas koncerts tiek rī -
kots par godu attiecīgā gada No  -
bela prēmijas laureātiem, un to 
apmeklē augsta prestiža balvas sa -
ņēmēji, kā arī Zviedrijas karaliskā 
ģimene un Nobela fonda uzaici-
nātie viesi.

***
Pabeigta Rundāles pils 

atjaunošana
1736. gada 24. maijā tika ielikts 

pils pamatakmens, un šis svinī -
gais brīdis tiek uzskatīts par Run-
dāles pils dzimšanas dienu, kas 
tiek svinēta katru gadu 24. maijā. 
Rundāles pils 278. dzimšanas die-

Latvians Online portāls 
iznāk jaunā veidolā, 

kas der mobilajām ierīcēm

Latvians Online mājaslapa - lat-
viansonline.com - tika oriģināli 
palaista 2000. gada novembrī kā 
tajā laikā vienīgais portāls ārzem -
ju latviešiem un ārzemniekiem, 
kur smelties informāciju par Lat-
viju, jo tas galvenokārt publicēja 
rakstus angļu valodā.

Tagad Latvians Online portāls 
pa  laidis jaunu versiju ar mūs die-
nīgu dizainu, kas viegli iekļaujas 
mobilo ierīču un planšetdatoru 
parametros. Jaunajā veidolā por-
tāls ierindojas, kā pirmais diaspo-
ras latviešu portāls, kas spēj pie-
lāgoties jaunajām technoloģijām. 
Pēdējos 14 gados portāls ir publi-
cējis 2500 rakstu par dažādiem ar 
Latviju saistītiem tematiem - po -
lītiku, folkloru, emigrāciju, sportu, 
latvietību, Dziesmu svētkiem un 
citiem svētkiem, izglītību, recen-
zijas un vēl daudz ko citu. Rakstus 
varēs viegli jaunajā lapā sameklēt, 
lietojot Search funkciju. Plašāku  
informāciju sniedz Daina Grosa: 
daina.gross@latviansonline.com.

***
Pasaulslavenais somu romāns 

tagad arī latviski

Latviešu lasītāji saņēmuši vienu 
no interesantākajiem slavenā so -
mu rakstnieka Mikas Valtari ro -
māniem „Turms, nemirstīgais”. Tā 
ir mistiska un aizraujoša odiseja, 
kas norit 500 gadu pirms Kristus 
dzimšanas grieķu, persiešu un foi-
nīku pārvaldītajās zemēs. Grāmatu 
latviešu valodā izdevis Jāņa Rozes 
apgāds.

***
Tulkotāju balvas pasniegšana
Rīgā darba vizītē bija ieradies 

Igaunijas ārlietu ministrs Urmass 
Paets. Viesis tikās ar Latvijas ārlie-
tu ministru Edgaru Rinkēviču un 
piedalījās Latvijas Ārlietu minist-
rijas un Igaunijas Ārlietu ministri-
jas Tulkotāju balvas pasniegšanas 
ceremonijā. Divpusējās tikšanās 
laikā ārlietu ministri pārrunāja 
aktuālos divpusējos jautājumus, 
re  ģionālo enerģētikas un trans-
porta projektu ieviešanu, kā arī 
apsprieda sadarbības drošības jo -
mā paplašināšanas iespējas. 

Šogad Tulkotāju balvas kon - 
kur  sam bija nominēti  Maima 
Grīnberga, Guntars Godiņš un 
Līvija Vītola. Abu valstu ārlietu 
ministri pasniedza Latvijas Ārlie-
tu ministrijas un Igaunijas Ārlie -
tu ministriju tulkotāju balvu par 
labāko latviešu un igauņu literā-
tūras tulkojumu 2013. gadā. To 
šo   gad saņēma dzejnieks un tulko-
tājs Guntars Godiņš (attēlā) par 
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Mūsdienās mainās dažu jēdzienu 
nozīme vai tie prasās pēc precīzēju-
ma. Piemēram - kas ir nacionālisms?

21.maijā portālā www.tvnet.lv   
bija lasāms visai krasā stilā ieturēts 
Olivera Everta raksts „Lembergs 
gatavojas polītiskam patvērumam 
Krievijā.” Par (drīzāk - pret) Vents-
pils pilsētas galvu teiktajam daudz ē-
jādā ziņā varētu piekrist. Ļoti skar -
bi Everta rakstā skan apgalvojums, 
ka „Lembergs svarīgākajos polītis-
kajos amatos ir centies salikt savus 
cilvēkus, tādus kā prezidents Bēr -
ziņš”, bet, ja atceramies neseno 1000 
kultūras darbinieku atklāto vēstuli, 
šie Everta vārdi, iespējams, satur  
kādu “racionālu graudu”, kā mēdz 
teikt marksisti. Bet vai, kā negribē-
tos piekrist Evertam tad, kad viņš 
“met vienā maisā” Lembergu, Sa  -
skaņas centru un „Dzintara un Zīles 
Nacionālo apvienību”, kuŗas ideo -
lo ģija, viņaprāt,  “ir ļoti tuva Putina 
ideoloģijai”. Nacionālā apvienība 
(NA), atrazdamās pa labi no Vie -
no tības,  taču nebūt nevēršas pret 
NATO un  ES dalībvalsts Latvijas 
rie tumniecisko ievirzi jeb izvēli, un 
Edvīns Šnore, lieliskās filmas „Pa  -
domju stāsts” radītājs un NA kan-

“Nacionālisms, strādniecība...”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

didāts Eiropas parlamenta vēlēša-
nās, ir nacionālists šī vārda pozitī-
vākajā nozīmē.

Šai sakarībā ievērību pelnījis      
Po   lijas ārlietu ministra Radoslava 
Si  korska dzīvesbiedres, grāmatas 
„GULAG” autores Annas Epelbau-
mas raksts „Nacionālisms ir tieši 
tas, kas vajadzīgs Ukrainai”,  kas 
publicēts amerikāņu žurnālā The 
New Republic un pārpublicēts Ki  -
jevas avīzē Den. Jo nozīmīgāks  ir šis 
raksts, ja ņemam vērā, ka gan Si -
korskis, gan viņa dzīvesbiedre ir 
pārliecināti demokrati, „eiroopti-
misti” un „atlantisti”.

Mana tautiete Anna Epelbauma 
apgāž ne tikai Maskavā vien po pu -
lārizēto priekšstatu par to, ka uk -
raiņu nacionālists ir „antisemīts un 
poļu zemnieku slepkava”. Tas ir ste-
reotips, norāda autore, kas  saistīts 
ar dažām vēsturiskajām reālijām: 
„Pirms divām paaudzēm bija uk  -
raiņi, kas nokļuva starp divām vis-
asiņainākajām diktātūrām cilvēces 
vēsturē un sadarbojās ar nacistiem 
pret Padomju Savienību. Bija tie, 
kas piedalījās poļu masveida slep -
kavošanā un bija tie, kas piedalījās 
žīdu masveida slepkavošanā”. Ta -

ču, uzsver Epelbauma, “bija cita,     
ne tik odioza ukraiņu nacionālistu 
grupa, kuŗa zemē ar laimīgāku      
ģeo grafiju varētu kļūt mūsdienu 
uk  raiņu valstī par tādiem kā Džu-
ze pe Garibaldi, Šandors Petefi vai 
To  mass Džefersons”. Rakstā sumi-
nāts „izglītotais nacionālists Mich a-
ils Gruševskis, kuŗš sarakstīja pir   -
mo Ukrainas vēsturi un bija īslai cī -
gā neatkarīgās Ukrainas parlamen-
ta priekšsēdis 1917. un 1918. gadā”.

Ukraiņiem, liek saprast raksta au -
tore,  vajadzīgs „nacionālisms - pa  -
triotisms, pilsonisks gars, nacionā-
lais lepnums, nacionālās piederības 
apziņa, sajūta, ka par Ukrainu vērts 
cīnīties”.

„Bez spilgtas nacionālās piede -
rības jūtām un bez pilsoniskā gara 
ir ļoti grūti piespiest demokratiju 
darboties,” rezumē Epelbauma. 
Viņa atgādina, ka „19. gadsimtā 
ne viens saprātīgs brīvības cīnītājs 
nevarēja iedomāties, ka iespējams 
radīt modernu valsti, nemaz jau 
nerunājot par demokratiju, bez kā  -
das nacionālistiskas kustības aiz-
mugures”.

Plašākā kontekstā autore brī   -       
di  na: „Eiropas demokratija cietīs 

neveiks mi, ja Eiropas polītiķi ne  -
sludinās patriotismu, neņems vērā 
nacionālās intereses un nerisinās 
īpašas problēmas konkrētās valstīs.”

***
Strādniecība, pamatšķira (Rai-

nis), proletāriāts: šos jēdzienus, šos 
vārdus parasti saista ar marksismu, 
ar revolucionāro cīņu pret buržuā-
ziju, ar Sarkano karogu, ar Pirmo 
maiju. Taču pirms kādiem 40 ga -
diem, kad Polijā dzima arodkustī -
ba Solidarnosc un par nācijas varo -
ni kļuva Gdaņskas kuģu buvēta -     
vas elektriķis Lechs Valensa, kuŗa 
svār ku atloku greznoja zīmotne ar 
Dievmātes attēlu, šīs zemes strād-
niecība kļuva par nacionālās atbrī-
vošanās un demokratijas karog-
nesēju un priekšpulku, un tradi cio-
nālais proletariāta kreisums vairs 
nebija noteicošais vaibsts.

Īpatnēja strādniecības metamor-
foze vērojama patlaban Ukrainā, 
tieši tās industriālizētajos austru -
mu novados, kur Kremlis sakūdīja 
krievvalodīgos separātistus. Spītē -
jot pašpasludinātajai “Doņeckas 
tautas republikai”, Mariupoles pil-
sētā pie Azovas jūras metallurgi un 
ogļrači savās darba drēbēs,  dzel te-

nām ķiverēm galvās, ar dzelzs stie-
ņiem un dēļiem bruņojušies devās 
triecienā, izklīdinot separātistu 
kaujiniekus, kuŗi bija sākuši terro-
rizēt šo darbarūķu sievas un mātes, 
traucējot mierīgo dzīvi pilsētā.

Un zīmīgi ir tas, ka šo dūšīgo 
proletāriešu pulku “uz kauju aici-
nājis” neviens cits kā Ukrainas ba  -
gātākais cilvēks (22 miljardi dola -
ru) Rinats Achmetovs, tatāru iz  -
celsmes  ukraiņu oligarchs, kuŗam 
piederošajās rūpnīcās un šachtās 
nodarbināti 280 tūkstoši cilvēku. 
Strādnieki grib saglabāt savas darba 
vietas, un viņu boss Achmetovs vē -
las saglabāt savu monopola stāvok -
li Doņeckas baseinā un negrib, lai   
tajā iespiestos Krievijas kapitāls. 
Vārdu sakot, Achmetovs tagad 
sting ri nostājies Kijevas valdības, t.i. 
Maidana pusē un, strādniekiem ar 
viņu solidarizējoties, organizējis t.s. 
brīdinājuma streikus Doņeckas un 
Luganskas “tautas republikās”. Viņu 
sauklis skan: “Miers un stabilitāte, 
pret valsts šķēlējiem,”

Darbs un kapitāls roku rokā - 
tāda nu 2014. gadā ir ir strādnie -
cība Ukrainas smagas rūpniecības 
serdē.

Aizvadītā sestdiena Latvijā bija 
varen skaista diena. Spīdēja saulīte, 
temperatūras stabiņš pakāpās līdz 
pat 30 gradiem pēc Celsija (86 gradi 
pēc Fārenheita). Ļaudis devās uz sa   -
viem mazdārziņiem, uz jūrmalu, 
un, jāsaka, vien retais pa ceļam ie  -
griezās savā vēlēšanu iecirknī, lai 
nobalsotu Eiropas Parlamenta vē  -
lēšanās. Mazliet vairāk par 30 pro-
centiem balsstiesīgo aizpildītu bi  -
ļetenu iemeta vēlēšanu urnā – 445 
493 no gandrīz pusotra miljona.

Līdz laikraksta iznākšanas brī -
dim Laika un Brīvās Latvijas lasī -
tāji visticamāk jau būs uzzinājuši, 
ko tad šis salīdzinoši mazais ļaužu 
pulciņš ievēlēja. Nepārprotami uz  -
varas laurus plūca Vienotība, vēlē-
šanās iegūstot vairāk nekā 46 pro-
centus balsu un tā saņemot četrus 
Eiropas mandātus.  Vienotības vēlē-
 tā ji gana disciplinēti ievēlēja pir -
mās četras personas sarakstā – bi    ju-
 šo premjerministru Valdi Dom  - 
b  rovski, Eiroparlamentārieti San d-
ru Kalnieti, kādreizējo aizsardzī bas 
un ārlietu ministru Arti Pabriku un 
Eiroparlamentārieti Krišjāni Ka -
riņu. Visticamāk, ka V. Dombrov - 
s kis kļūs par Eiropas komisāru un 
līdz ar to vietu Eiroparlamentā pa -
me tīs, vēl to neieņēmis, un Briselē 
acīm redzot arī atgriezīsies Eiropar-
la mentāriete Inese Vaidere, kuŗa no 
sestās vietas sarakstā pakāpās uz 
piekto. 

Pārējās vietas Briselē dalīs četras 
partijas, un par katru ir sakāms kas 
īpašs. Otrs labākais rezultāts sest-
dienas vēlēšanās bija Nacionālai 
apvienībai, un tās atbalstītāji izvē -
lējās pieredzējušo Eiroparlamen-
tārieti Robertu Zīli. 

Savukārt Saskaņa šoreiz pierā-

Vēlēšanas Eiropā, vēlēšanas Latvijā
dīja, ka slava ārpus polītiskajām 
ap    rindām cilvēkam var nodrošināt 
panākumus, kas kādam vienkārši 
Jānim vai Ivanam nebūtu iespēja -
mi. Runa ir par Andreju Mamiki-
nu, kuŗš ilgus gadus telekanālā      
TV5 vadīja raidījumu “Bez cen zū-
ras” (un savulaik izpelnījās plašu 
nosodījumu par retoriski uzdoto 
jautājumu par to, vai Latvijas neat -
karības atjaunošana neesot vien bi  -
jusi “vēsturiska kļūda”!). A. Mami-
kins no ceturtās vietas sarakstā pa -
cēlās līdz pat pirmajai, tādējādi jau 
trešo reizi pēc kārtas mandātu Ei  -
ropā liedzot plaši pazīstamajam 
Borisam Cilēvičam.  Un vēl – Sa -
skaņas sarakstā otrā bija persona 
vārdā Guntars Jirgensons, bet Sa  -
skaņas vēlētāji atbilstoši “tradīcijai” 
šo “latvisko” uzvārdu svītroja tik 
ļoti, ka no otrās vietas viņš noslī -
dēja līdz pat 12. vietai.

Arī Latvijas Zaļo un Zemnieku 
savienības vēlētāji aktīvi koriģēja 
kandidātu izkārtojumu, un te nu 
spilgti bija redzama aksioma, ka 
polītikā nauda var nozīmēt ļoti 
daudz. Jau citkārt esmu rakstījis     
par Ivetu Griguli un viņas visureso-
šo kampaņu. Uzsmaidīja veiksme! 
I. Grigule no trešās vietas sarakstā 
„uzkāpa” pirmajā vietā. Nu būs in  -
teresanti redzēt, ko šī kundze darīs 
Eiroparlamentā!  Iveta Grigule sa  -
vulaik “izcēlās” kā aktīva eiro ievie-
šanas pretiniece, arī pati Eiropas 
Savienība kā tāda viņai nešķiet īpa - 
ši tīkama esam. Varbūt Eiropas 
Parlamentā viņa atradīs kopēju va -
lodu ar “eiroskeptiķiem” no citām 
dalībvalstīm, vien jautājums, kāds 
no tā būs labums Latvijai.

Savukārt Tatjanas Ždanokas ie  -
vēlēšana skaidri parāda, ka Latvijas 

pilsoņu kopumā joprojām ir pie -
tiekami daudz ļaužu, kas sēro par 
izbijušo padomisko godību. Šī dā  -
ma Eiropas Parlamentā ir pārstā-
vējusi ne jau Latvijas intereses. Cita 
starpā nesen T. Ždanoka bija “ne -
atkarīga novērotāja” Krimas refe -
rendumā, pēc tam viņa aizgūtnēm 
stāstīja, cik tur viss esot bijis godīgi 
un skaisti. Ceru, ka lasī tājiem nepa-
slīdēja garām brīdis, kad kāda Krie-
vijas institūcija šķie tami nejau ši 
internetā izvietoja (un pēc tam tik-
pat ātri atkal izņēma) dokumentu, 
kuŗā bija redzams, ka paziņo ta - 
jiem vēlēšanu “rezultā tiem” ar pa -
tiesajiem rezultātiem bija visno taļ 
atstats sakars. Lūk, kas mūsu valsti 
Eiropā pārstāvēs vēl piecu ga   du 
garumā! 

Pārējās partijas Eiropas parla-
menta vēlēšanās palika tālu aiz 
svītras, pirmā zem piecu procentu 
barjeras bija partija ar ļoti “latvisku” 
nosaukumu Alternative, tur pir -
mais numurs bija odiozais A. Mirs-
kis. Nesanāca. Nākamā bija Latvi -
jas Reģionu apvienība ar gana at  -
raktīvo, bet vēlētajā polītikā nere-
dzēto Mārtiņu Bondaru priekš - 
galā. Šai apvienībai seko partija Lat  -
vijas attīstībai, tās pirmais numurs, 
kādreizējais aktieris, restorānu īpaš-
nieks un Latvijas Nacionālās ope -
ras vadītājs Andrejs Žagars arī vei -
ca plašu jo plašu individuālu kam-
paņu, bet velti – vien 2,12 procenti. 
Par pārējiem nav daudz ko runāt.  
Jau kuŗo reizi vēlēšanās bez jeb-
kādām cerībām piedalījās Latvijas 
Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija, partija “Par prezidentālu 
republiku” un Kristīgi Demokrātis-
kā savienība. Kā jau vienmēr, liela 
plejāde sīkpartiju, kas duļķo ūdeni 

un neko jēdzīgu nepaveic.
Interesanti, ka citur Eiropa šajās 

vēlēšanās labus rezultātus uzrādīja 
izteikti antieiropiski spēki, pirmām 
kārtām jau bēdīgi slavenā Francijas 
Nacionālā fronte, kā arī “eiroskep-
tiski” noskaņoti spēki, pie mēram, 
Dānijā, Grieķijā, Austrijā un Ungā-
rijā. Tiesa, viņu starpā ir i radikāli 
labēji, i radikāli kreisi spē ki, kuŗiem 
kopīgu valodu atrast būs gana grūti.  
Domājams, nekādi lieli “panākumi” 
Eiropas Savienības “grau  šanā” no 
šiem ļaudīm nav gaidāmi, ja arī tas 
ir mērķis, ar kādu viņi pakos če  mo-
dānus uz Briseli.

Vēlēšanu rezultātu kontekstā arī 
vērts padomāt par nākamajām Sa  -
eimas vēlēšanām, kuŗas gaidāmas 
jau pēc četriem mēnešiem. Nav 
šaubu, ka Vienotībai  4. oktobrī ne -
iz dosies atkārtot izcilos Eiropar-
lamenta vēlēšanu rezultātus un gūt 
teju vai pusi visu iespējamo balsu. 
Saskaņas 13 procenti Eiroparla-
menta vēlēšanās bija ļoti tālu no 
tiem 28 procentiem balsu, kādus tā 
ieguva 11. Saeimas vēlēšanās 2011. 
gadā.  Savukārt Nacionālā apvienība 
šogad ieguva 14,25 procentus, bet 
2011. gadā – 13,88 procentus bal su. 
Iespējams, aptuveni tāds arī ir tās 
elektorāts.

Vienotība rudenī pirmo reizi vai-
rāku vēlēša nu laikā nestartēs ar 
Valdi Dom brovski priekšgalā. Te 
būtiski būs, pirmkārt, vai izdosies 
premjermi  nistres Laimdotas Strau-
jumas tēlu nospodrināt tik tālu,      
ka viņa būs pārliecinoša saraksta 
līdere. Un, otrkārt, vai Vienotībai 
izdosies pār varēt likstu, kāda to ir 
mocījusi jau sen, proti, nemitīgos 
ķīviņus apvie nības iekšienē, kuŗu 
pamatā ir te konservatīvāki, te libe-

rālāki uzskati, kā arī nepārpro -
tamas individuālas ambīcijas. Vēl  
jo būtiskāk tas šoreiz būs tāpēc, ka 
Vienotība ir absorbē jusi nebūtībā 
aizgājuša eksperi menta  – Reformu 
partijas redzamā kos kadrus. Arī 
viņi cīnīsies par vietu sarakstā un 
par sava viedokļa ņemšanu vērā.

Savukārt, ja runa ir par mūsu 
daudzajām sīkpartijām, tad Eiro-
par lamenta vēlēšanas ir viena, bet 
iekšzemes vēlēšanas pavisam cita 
lieta.  Iespējams, vēlētāji A. Žagarā 
un M. Bondarā nesaskatīja Eiropas 
līmeņa polītiķus, bet tas nebūt ne  -
nozīmē, ka tāpat viņi domās sa  vas 
valsts politikas ietvarā. Tāpat polī-
tisko gaisu osta kādreizējais (un arī 
pietiekami ekscentriskais) satiks-
mes ministrs Ainārs Šlesers. Vēl jau 
ir arī kādreizējā Valsts kontroliere 
Ingūna Sudraba, viņas pie teikums 
polītikā sākotnēji nav bijis īpaši 
pārlieci nošs (līdz tam, ka, pa   ziņojot 
par savas partijas veidošanu, pati 
līdere paģība), bet vēl priekšā ir visa 
garā kampaņa. 

Atliek cerēt, ka 4. oktobrī vēlēša-
nās piedalīsies krietni lielāks skaits 
vēlētāju un ka viņi balsos, „lietojot 
smadzenes”. Paredzams arī, ka nā  ka-
majā Saeimā lielākoties darbosies 
tie paši spēki, kādi tur ir patlaban, 
vien citās proporcijās. Diez vai no  -
drillētais jēdziens “krievi nāk!” vairs 
būs īpaši derīgs, un tāpēc ļoti bū -
tisks būs viens vienīgs jautājums: 
kuŗa par tija vispārliecinošāk pratīs 
izskaidrot, kādi ir tās plāni nāka-
miem četriem gadiem? Darāmā 
netrūkst, un tāpēc vēl jo būtiskāk 
būs oktobrī ievēlēt gudrus, sakarī-
gus un par Lat   vijas nākotni skaidri 
domājošus cilvēkus. Vai Dievs dos? 
Dzīvosim, redzēsim.
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LĀSMA ĢIBIETE
Ciemos pie krustmātes

Tas bija kā apdullinošs zibens 
spēriens. Es atcerējos, no kurie-
nes... Apstājos. Apsēdāmies uz 
krust māmiņas dīvāna, un arī 
dzies ma bija beigusies. Patriks 
piecēlās, izņēma disku, ielika to 
atpakaļ plastmasas vāciņos un 
vēlreiz apsēdās man blakus.

- Dziesmiņa, ko dzied miru ša-
jiem. Tagad atceros to filmu. Un 
Natālija Kņažinska šo dziesmiņu 
dziedāja mirušajiem… 

- Kāpēc tu sabijies? 
Neko neatbildēju. 
- Pastāsti, par ko tur bija! – Pa -

triks šķita ieinteresēts.
- Nu, tur bija viens pāris – mei-

tene un puika ap gadiem divdes-
mit pieciem. Sabiedrībā viņi tē -
loja sievu un vīru. Brauca apkārt 
pa valsti zagtās automašīnās, lau -
pīdami naudu un dažkārt arī     
slepkavodami. Deviņdesmito sā -
kums, pats vari iedomāties. 

- Varu. Un tālāk?
- Meiteni novāca jēgu pārdzē-

ries kaimiņš, nošāva ar bisi, bet 
puisi īsi pēc tam noķēra drošības 
iestāžu darbinieki. 

- Njā…
- Puisis bēga, un viņu, dzenoties 

pakaļ, policisti nošāva. Nu, īsta 
Na   dziņa banda, tikai nedaudz citā 
izpildījumā.

- Vai mēs varētu mainīt tematu?
- Jā, protams.

OTRĀ DIENA
Mani pamodināja griezīgs tele-

fona zvans. Spalgais zvana troks-
nis „pāršķēla” agrās rīta stundas 
miegaino klusumu gluži kā chi-
rurgs ar skalpeli pāršķeļ slimu 
miesu. Ar mokām atvēru acis, ie -
skatījos pulkstenī – vai tiešām ir 
jau astoņi? Klausuli varētu necelt, 
nelikties ne zinis, taču krustmā  -

tes instrukcijā bija punkts, ka uz 
telefona zvaniem, ja vien esmu 
mājās, ir jāatbild. Lai nu tā būtu. 
Nelaikā pamodināta, gribēju vis-
maz nedaudz izstaipīties, taču uz   -
bāzīgā zvana trokšņa iztrūcināta, 
žigli pielēcu kājās un izgāju gaitenī 
pie telefona galdiņa. Tas zvanītājs 
nudien kā bez prāta, nedod miera, 
traucē jau astoņos no rīta. 

Man par pārsteigumu, tā bija 
Elizabete Mūrnieks. Lai nu ko, bet 
zvanu tādā stundā no viņas negai-
 dīju vis. Balss šķita satraukta, kaut 
gan viņa centās runāt, cik mierīgi 
vien iespējams. Jāsecina, ka tāda 
temperamenta sievietēm kā krust-
 māte tas nācās ar zināmām grū -
tībām. Iztaujājusi, kā man klājas, 
vai jau esmu bijusi ezerā peldēties 
un vai mājās viss kārtībā, viņa at  -
klāja sava uztraukuma iemeslu. 
Izrādās, Elizabete Mūrnieks bija 
redzējusi sliktu sapni, precīzāk, 
sapņojusi ko tādu, kas vēstījot ne  -
laimi. Un sekoja detalizēts sapņa 
pārstāsts, no kuŗa, pēc sarunas no   -
likusi klausuli, vairs neatcerējos 
itin neko. Biju centusies krustmāti 
apvārdot, ka sapnis būs viņas garā 
pārbrauciena sekas un nekas vai -
rāk, taču šķita, ka Elizabete ma -
niem vārdiem īsti nenoticēja. Vis -
beidzot, kad pie viena biju saņē-
musi arī dažus padomus, kur man 
aiziet izklaidēties un ko ēst bro -
kastīs, mūsu saruna beidzās. No    -
vē lējusi viņai jauku dienu un lū   -
gusi pasveicināt Rūdolfu, noliku 
klausuli. Hmmm, dīvaini… Strauji 
pakratījusi izspūrušo galvu, lai at  -
svabinātos no savādās jutoņas, kas 
mani bija pārņēmusi sarunas ie  -
spaidā, atgriezos gultā. Pie telefo-
na biju stāvējusi gluži kaila, varbūt 
tāpēc likās, ka esmu nedaudz no  -
salusi. Nē, muļķības – kādi sapņi, 
kādi nieki??? Turklāt mana eru-
dītā krustmāte kļuvusi tik emo -

cionāla, ka viņu no līdzsvara var 
izsist nenozīmīgas muļķības. 
Tiešām dīvaini...

Nekādas gulēšanas vairs nebūs, 
kaut gan vakarnakt, atvadījusies 
no Patrika, biju nolēmusi gultā 
palikt līdz pat pusdienlaikam un 
celties tikai īsi pirms sarunātās tik-
 šanās. Nebūtu bijis slikti pa mos -
ties tikai stundu pirms tam, ne  -
daudz sagatavoties un tad iet uz 
randiņu, bet nu šis nodoms izjuka, 
jo nelāgā kārtā biju pamodināta. 

Istabā pa žalūziju spraudziņām 
bija ielavījušies rīta saules stari. 
Pēc neilga laiciņa kārtīgi izstaipī-
jos, izkāpu no gultas vēlreiz, sa -
mek lēju pēc krustmātes norādī-
juma viņas skapī rīta svārkus un 
gāju uz vannas istabu. 

Brokastu kafiju izlēmu gatavot 
nevis ar automatu, bet gan tā, kā tā 
tika vārīta agrāk. Vismaz tad mana 
brīvdiena sāktos kaut nedaudz 
atšķirīgi no neskaitāmajām darba 
dienām, kad viss tiek darīts steigā 
un nereti pa roku galam. Elizabe-
tes Mūrnieks virtuvē bija visas ie   -
spējas „izpausties”. Trauku skapītī 
sameklēju ne tikai šim rītam pie-
mērotu porcelāna krūzīti ar rozes 

attēlu, bet arī amizantu kafijas 
krējuma trauciņu. Pie kafijas man 
būs mazie bezē cepumiņi un augļi. 
Elizabete Mūrnieks telefonsaru-
nas laikā pieteica neaizmirst aug-
ļus: pārgatavojušos persikus un 
vīnogas. Atklāti sakot, ēst gan ne  -
gribējās itin nemaz, jo vakardienas 
iespaidā vēl biju emociju pār -
pilna. 

Pēkšņi ieskanējās mobilā tālru-
ņa zvans: bija pienākusi SMS. 
Vienā rokā turot persiku, kuŗa 
sula tecēja man pa pirkstiem – tik 
pārgatavojies tas bija, ar otru no  -
spiedu telefona taustiņus, lai iz  -
lasītu ziņu. Nojauta nemaldināja, 
tas bija Patriks. „Lizet, turi īkšķus, 
mums drīz sāksies. Tiekamies tri-
jos pie Freda.” Runa bija par Pa -
trika un Oleva uzstāšanos, par 
pētījumu, kas šodien tiks pre-
zentēts vietējai publikai. Nē, tur 
viss būs kārtībā – par to biju droša. 
Savādi, bet tieši šīs prezentācijas 
dēļ mūsu ceļi krustojās tik ekso-
tiskā vietā. Savukārt „pie Freda” 
bija šodienas tikšanās vieta: pašā 
Ženēvas ezera krastā, netālu no 
tirgus halles bija neliels Fredija 
Merkurija piemineklis, precīzāk, 

slavenā mūziķa statuja. Vakarnakt 
bijām izlēmuši, ka tur tiksimies. 

Pēc brokastīm savā ceļasomā 
sa  meklēju pienbaltas krāsas kostī-
miņu – žaketi un svārkus – un lē  -
nītēm apģērbos. Paņēmu arī so   -
miņu, pie viena tajā ieslidināda -
ma vakardienas mūzikas disku ar 
melodijām no kinofilmām. Pa 
kādu brīdi jāpapētī, kas tās īsti ir 
par dziesmām; mēs bijām noklau-
sījušies tikai vienu, tikai pirmo. 
Nesteidzoties izgāju uz ielas. Vēlē-
jos bezmērķīgi paklīst pa kūrortu, 
pavērot publiku. Kas zina, varbūt 
šodien izdodas nokļūt līdz Šijo -
nas pilij, bet varbūt arī ne. 

Uz netālās šķērsieliņas stūŗa 
pamanīju frizētavas izkārtni, un 
pēkšņi man radās doma tur ieiet 
un, ja vien frizieris nav aizņemts, 
palūgt, lai man ieveido ilgviļņus. 
Jā, protams, tas maksās milzu ba  -
gātību, bet kas gan par to… Iegāju, 
un patiesi laimējās – frizieris bija 
ar mieru man pievērsties jau         
pēc pāris minūtēm. Gaidot savu 
kārtu, no somiņas izvilku tālruni. 
Prātoju, ko lai Patrikam atbildu, 
līdz to spēju noformulēt vārdos: 
„Fortūna būs vēlīga. Saki Olim,  
ka Mēnesnīca ir kā Vronska sa  -
cīkšu ķēve Fru–Fru. Tikpat smal-
ka un trausla.” Biju pārliecināta,  
ka Ļeva Tolstoja romānu par Ka  -
reņinas un grāfa Vronska mīlestī-
bu viņi ir lasījuši abi: gan Olevs, 
kuŗu ļoti saistīja viss greznais, iz  -
smalcinātais, aristokratiskais, gan 
arī Patriks, kuŗam bija līdzīgas in  -
tereses. Turklāt Patrikam, kas sa -
ņēmis tikai mātes un vecmāmi -
ņas audzināšanu, skolā ar vien -
līdz lielu cītību vajadzējis apgūt 
visus priekšmetus, vienalga, lite-
rātūra vai fizika. To viņš man va -
kar stāstīja. 

(Turpināts no Nr. 19)

(Turpinājums sekos)

Jāņa Elsberga tulkojumā uk  -
raiņu dzejniece Oļesja Mamčiča 
ievada Jaunās Gaitas vasaras nu  -
muru (nr. 277) ar smagiem vār   -
d iem „ ... kā dejot tagad,/ja ne      
ar uguni?” Nodaļā „Dažos vār -
dos” Rolfs Ekmanis, citēdams 
Uk    rainas valsts himnas vārdus 
„Ukraina vēl nav mirusi”, izsme -
ļoši apgaismo Krievijas agresiju 
un civilizēto valstu vienoto Krie-
 vijas nosodījumu. Atmiņu no    da-
ļā Franks Gordons stāsta par sa -
viem ceļojumiem Krimā Pa   dom-
ju Savienības laikā, uzsvērdams, 
ka Krievijai nav iemesla bīties 

Jaunā Gaita vasarai
uk   raiņu tautas nacionālisma. 
„Ki    berkambarī” Kārlis Streips 
norāda uz Krievijas liekulīgo 
propagandu, secinādams „... tieši 
Krievija un nevis Ukraina ir fa   -
šistiska valsts, ja paļaujamies uz 
klasisko definīciju.”

Ievērojamu komentāru izcel ša-
 nai veltītajā nodaļā „Scripta ma    -
nent” Stradiņa universitātes do   -
cents Vents Sīlis atgādina par Gu   -
nāra Astras pārlaicīgo priekš  zī -
mi visiem latviešiem, kamēr Sani-
ta Upleja mudina ieturēt sting   ru 
stāju Krievijas agresijas ēnā.

Mākslas zinātniece, izstāžu ku -
  rātore Dace Lamberga apraksta 
vērienīgo izstādi „1914” Rīgā, 
Latvijas Nacionālā Mākslas mū   -
zeja „Arsenāls” telpās, kur Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas gadā 
piedalās 11 valstu 22 mūzeji un 
privātas kollekcijas ar mākslas 
darbiem, kas tapusi Pirmā Pa -
sau les kaŗa laika. No šīs izstādes 
reproducētas Jēkaba Kazaka 
„Bēg ļi”, Jāņa Siliņa „Sieviete” un 
Jāzepa Grosvalda „Trīs krusti”. 
Savukārt redaktore Linda Treija 
iepazīstina ar Signes Baumanes 
pasaules līmeņa sasniegumiem 
animācijas mākslā, savu stāstī  ju -
mu illustrēdama ar trīs kadriem 
no mākslinieces filmas „Akmeņi 
manās kabatās”.

Sabīnes Košeļevas tēlojumā 

„Ceļš rodas ejot jeb gultā ar 
Kafku” lasītājam dots iejusties 
„intelektuālas grūpijas” lomā 
kādā piesmakušā publiskā lasī-
tavā: „Ak, ja viņš [Kafka] zinātu, 
kādu upuri es nesu, lai tikai 
varētu pabūt kopā.” Dzejas no   -
daļā šai numurā Ieva Dāboliņa 
piedāvā „Latviešiem pasaulē” īs   -
ziņu jeb e-pasta sveicienu seriju, 
kuŗus emigrējuši tautieši sūtījuši 
mājās palikušajām ģimenēm.

Literātūras pētniece Ligita Le   -
vinska analizē, kā Guntis Zariņš 
lietojis pilsētas simbolu savā īs -
pro zā,  Bārbala Simsone ieskatās 
tradicionālajos šausmu žanra 
ele  mentos latviešu rakstniecī -      
bā. Izvērstā esejā Juris Šlesers ap    -
spriež Gunta Šmidchena grāma-
tu „The Power of Song: Nonviolent 
National Culture in the Baltic 
Sin ging Revolution.” Šlesera vēr -
tē  jumā prof. Šmidchens, Baltiešu 
studiju programmas vadītājs Va   -
šingtonas universitātē, veicis pa   -
matīgu,  daudzpusīgi informā tī -
vu, iejutīgi patriotisku darbu, ta  -
ču pārmet vietām manāmu ne   -
pamatotu frāžainību. Otrā turpi-
nājumā par „disharmonijas har-
monizētāju Māri Čaklo” Rolfs 
Ekmanis raksta par cīņām ar cen-
  zūru un panākumiem tai par 
spīti aizvadītā gadsimta 60. un 
70. gados. Sandra Laimes pē    tī-

juma par raganām ziemeļaus - 
t rumu Latvijā turpinājumā iepa-
zīstamies ar atšķirībām starp cie-
 ma raganām un nakts raganām. 
Uldis Siliņš nu jau septītajā tur  -
pinājumā par savu jaunību dīpī-
šu nometnē Alt-Garge, Vācijā, 
prot stāstīt ar smaidu. Smaids 
ne   nodziest, pat stāstot par no -
metnes administrātīvo aparātu.

Grāmatu nodaļā LU huma ni -
tāro zinātņu students Arnis Ko -
roševskis augsti vērtē Māras Zā  -
lītes romānu „Pieci pirksti”. Lās-
ma Ģibiete apraksta četru Lat-
vijas vēsturnieku apceri „Lat  vie -
ši PSRS varas virsotnēs. Illūzijas 
un traģēdija: 20. gadsimta 20.-
30. gadi”. Andrievs Ezergailis ļoti 
zemu vērtē Māra Ruka romānu 
„Arāja komandas Lettonia”. Jūlija 
Dibovska Paula Bankovska ro -
mānā „Es neko neatceros. Par 
lietu dabu” saredz intriģējošu 
sasauci ar mūsdienu filozofiskās 
domas modi - ikdienas estētiku. 
Elīnas Kokarēvičas ieskatā Intas 
Čaklās kritisko un pētniecisko 
rakstu sakopojums „Kas dzīvo 
vārdos” liecina par juveliersmal-
ku iejutību. Laura Celmiņa Jāņa 
Elsberga tulkotajā Maikla Mi   -
rollas romānā „Berlīne” izjūt ma -
nipulāciju ar lasītāja uztveri, no 
kuŗas grūti izveidot saprotamu 
kopainu. Gundars Ķeniņš Kings 

apskata AABS izdevuma Journal 
of Baltic Studies 2013. gada de -
cembŗa numuru.

Kultūrai un brīvai domai veltī-
tā visu latviešu rakstu krājuma 
Jaunā Gaita atsevišķu numuru 
par $10 var iegādāties,  rakstot 
vai zvanot Jurim Žagariņam – 
tālr.: 413-732-3803, e-pasts: juris.
zagarins@gmail.com. Divu gadu 
abonements (astoņi numuri) 
maksā tikai $76, viena gada 
abonements (četri numuri) − 
$39. Pasūtīšanu, kā arī iestāša -
nos Jaunās Gaitas labvēļu saimē 
ar ziedojumu, var nokārtot pa   -
visam vienkāršā veidā tieši no 
Jaunās Gaitas mājas lapas http://
jaunagaita.net, lietojot kredīt-
kar ti, e-čeku, vai PayPal pakal-
pojumu, vai arī, kā pa vecam, 
nosūtot čeku „Jauna Gaita, Inc.” 
vārdā saimniecei Tijai Kārklei, 
616 Wiggins Road, St. Paul, MN 
55119, USA (vēlams ASV dola-
ros, taču varam pieņemt arī jeb -
kurā citā valūtā pēc pastāvošā 
va  lūtas kursa). Minētajā mājas -
lapā pieejams arī Jaunās Gaitas 
rakstu krājuma plašais e-arhīvs. 
Turpat var arī iegūt informāciju 
par mūsu pārstāvjiem Latvijā, 
citās zemēs Eirozonā un Austrā-
lijā, kas ar prieku palīdzēs no   -
kārtot ziedošanu  un abonemen-
ta apmaksāšanu.

JURIS ŽAGARIŅŠ
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Cik cilvēku krizes laikā ir pa -
metuši Cēsis un devušies darbā 
ārpus Latvijas?

Ir grūti pateikt precīzi, jo tādu 
datu nav, bet mēs varam to mo  -
delēt, zinot, piemēram, skolēnu vai 
senioru skaitu un zinot, ka paš  laik 
Cēsīs ir aptuveni 14 – 15 tūkstoši 
cilvēku. Tautas skaitīšanas laikā 
bija ap 17 tūkstošiem cilvēku, bet 
labākos gados te dzīvoja gandrīz 
20 tūkstoši. Mēs pieņemam, ka       
uz citām valstīm krizes laikā strā-
dāt ir devušies aptuveni 3 tūkstoši 
cēsinieku. Tas ir daudz.

Maija sākumā jūs bijāt Latvi -
jas vēstniecībā Londonā un sacī-
 jāt, ka pašvaldība vēlētos, lai bi -
jušie cēsinieki atgrieztos mājās. 
Ko Cēsīs darīs tie, kas atgriezī - 
s ies, jo viņiem ir vajadzīgs darbs 
un dzīves vieta?

Mūsu vizītes mērķis, protams, ir 
saistīts ar reemigrāciju, bet pirmā 
vizīte nebija ar nodomu kādu uz  -
reiz pārliecināt, ka tūlīt vajag at  -
griezties. Mūsu mērķis bija pastā s -
tīt, ko esam izdarījuši, ko plā no-
jam darīt, uzzināt, kā cilvēki jū   tas 
tur un, parunājoties ar viņiem, sa -
 prast, kas ir tās konkrētās lietas, 
kuŗas  katram būtu vajadzīgas, ja 
gadījumā cilvēks atgrieztos. Stās -
tu ir daudz un dažādi. Piemēram, 
sieviete, pāri piecdesmit, sacīja, ka 
strādās Anglijā tik ilgi, līdz būs 
pagājuši desmit gadi, varēs saņemt 
Lielbritanijas pensiju,  un tad viņa 
noteikti atgriezīšoties, jo viņu mā -
  jiņa joprojām te ir. Ir cilvēki div-
desmit piecu, divdesmit sešu gadu 
vecumā, kas pagaidām neko ne -
do mā, viņi strādā, viņiem ir ie   -
nākumi, kas ļauj dzīvot un atpū s-
ties. Ir trīsdesmitgadnieki, pre  - 
cēts pāris, kas ir nopirkuši mūsu 
pusē zemi, un jautāja, vai varam 
iedot sarakstu ar tukšām telpām, 
kuŗās sākt mazu biznesu.  Ir sievie-
 te, kuŗa pirms krizes bija pār de-
vēja puķu veikalā. Veikalu slē  dza, 
viņa zaudēja darbu un aizbrau ca. 
Tagad puķu veikalu atjauno, mēs 
savedīsim viņu kopā ar veikala 
īpašnieku, un, iespējams, ka viņa 
atkal varēs šo darbiņu darīt tajā 
pašā puķu veikalā. Kuŗi no minē-
tajiem cilvēkiem atgriezīsies, mēs 
nezinām, bet mēs palīdzēsim, kā 
varam. Runājot par darbu, gribu 
teikt, ka katra aizbraucēja stāsts ir 
citādāks un viņi ir aizbraukuši 
visdažādāko iemeslu dēļ. Tādēļ 
pieeja, visiem piedāvāt vienu un  
to pašu, neder. Mēs domājam, ka 
mums pašvaldībā būs viens cil-
vēks kontaktiem, no kuŗa varēs 
uz  zināt atbildes uz dažādiem jau-
tājumiem saistībā ar nodomu 
atgriezties – kaut kas līdzīgs vie -
nas pieturas aģentūrai. Anglijā sa  -
staptajiem cilvēkiem sacīju – mīļie 
draugi, lūdzu, neizdariet to kļū -
du, ko cilvēki bieži pieļauj: pieņem 
spontānu lēmumu, atbrauc, dažu 
nedēļu laikā nekas neizdodas un 
aizbrauc ar dubultu vilšanās sajū-
tu. Vispirms uzziniet, kādas ir ie  -
spējas, paskatīsimies, vai varam 
ko palīdzēt. Mūsu pašvaldības 
mājas lapā ir sadaļa, kuŗā lieliem 
burtiem ir rakstīts „Te ir darbs”. 
Pašreizējie darba piedāvājumi ir 
specifiski – piemēram, Cēsu klīni-
 kai ir vajadzīgi dažādu nozaŗu 
mediķi, stikla konstrukciju rūpnī-
ca aicina darbā ražošanas direk-

Salipt apkārt kā maziem dadzīšiem 
Ar Cēsu pilsētas galvu Jāni Rozenbergu sarunājās Sallija Benfelde

toru, automobiļu apkopes un re -
monta uzņēmums aicina darbā 
atslēdznieku, ir vajadzīgs arī vir -
potājs, santechniķis.

Jā, Cēsīs ir darba piedāvāju -
mi, bet lielāko tiesu tie ir domā ti 
vīriešiem spēka gados, saistīti ar 
techniskām lietām. Ko darīt 
pārējiem?

Cilvēki Anglijā saka, ka darba 
sludinājumos vajadzētu arī rak -
stīt, kāda būs alga. Ja runājam par 
to, ka darba piedāvājumi Cēsīs ir 
specifiski, tad jāteic, ka ražojošos 
uzņēmumos pamatā darba piedā-
vājums, protams, ir specifisks. Tas, 
par ko mēs domājam nākotnē, ir 
saistīts arī ar kultūru, tūrismu, 
iz klaidi, un tā sniega bumba, labā 
nozīmē, ir sākusi velties. Proti, 
jaunā Cēsu pils, kas ir sakārtota, 
Cēsu Pils parks, sakārtosies bib-
liotēka. Ap šiem objektiem jau ta -
gad veidojas dažādas privātas ini-
ciātīvas. Ruckas muižā darbojas 
fo  tografs Kaspars Goba, visu va  - 
sa ru tiks rīkotas dažādas vasaras 
skolas, bet ziemā tā būs kino – fo  to 
mākslas rezidence. Gundars Skud-
riņš nopirka veco alus brūzi un 
izveidos mākslas zinātnes centru. 
Bijušais ministrs Edmunds Sprū džs 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Akmens ligzda” veidos izklaides 
un izziņas centru, kuŗā tiks iz  -
veidots pasaules makets ar kustī-
giem modelīšiem – izstāde, kuŗas 
objekti ir kustībā un darbojas,     
un viss notiks kā īstā dzīvē. Pil-
sētplānotājs Toms Kokins kopā ar 
saviem domubiedriem ir noslē-
guši līgumu ar Kultūras minist -
riju – trīs gadus uzturēt radošo 
in  dustriju komunikāciju platfor-
mu Fold Cēsīs. Izdevēja Santa 
Anča ir nopirkusi bijušās Sarkanā 
Krusta ēkas pie Gaujas un ierīkos 
viesnīcu. Par veco depo ir intere-
sējies pavārs Mārtiņš Sirmais un 
kopā ar kollēgām grib atvērt re  s-
torānu. Pie mums bija kultūras 
ministre, un mēs esam sākuši 

saru nas par Modernās mākslas 
mūzeja atvēršanu Cēsīs. 28. jūnijā 
Lielā Skolas ielā 6 tiks atklāta Pa -
saules latviešu mākslas centra ga  -
le rija. Nupat runājām ar Ekono-
mikas ministriju, ka mums va  ja-
dzētu radošo industriju biz nesa 
inkubatoru, līdzīgi, kā tas bija ar 
biznesa inkubatoru dažā dām grā-
matvedības un finanču lietām.     
Tā varētu būt vide, kuŗā cilvēki 
va  rētu tikties, sadarboties, apvie-
noties ideju īstenošanai. Ir uzņē-
mums, kas pēta iespēju attī st īt 
Cēsīs dažādus ar veselību sai stītus 
pakalpojumus, arī SPA.

Jūs esat sacījis, ka varētu pa -
plašināt un atjaunot veselības un 
atpūtas centru „Cīrulīši”. Vai in  -
vestori jau ir atrasti? Līdz šim 
problēma ir bijusi tā, ka Latvija 
nevar nodrošināt vajadzīgo ap -
meklētāju skaitu gadā, lai in -
vestors varētu nopelnīt.

Ieinteresēti investori ir, un labā 
ziņa ir tā, ka Eiropa acīmredzot 
nolems izveidot vienoto veselības 
apdrošināšanas sistēmu, tātad pa -
kalpojumu Latvijā apmaksās arī 
citu Eiropas Savienības valstu 
pilsoņiem. „Cīrulīšos”  varētu būt 
ne tikai rehabilitācija, bet arī me  -
dicīnas pakalpojumu, piemēram, 
stomatoloģijas, eksports, jo zob -
ārstniecība pie mums ir salīdzi-
noši lēta. Domāju, ka mūsu jaunā 
Vidzemes koncertzāle, Gauja, lai-
vas, riteņi, nūjošana, modernā 
māksla un SPA pakalpojumi va -
rētu būt skaists pakalpojumu ko -
pums, kas piesaistīs cilvēkus. Šie 
pakalpojumi savukārt piesai s tīs 
dažādu citu pakalpojumu snie-
dzējus. Tie varētu būt darbošanās 
veidi mazajiem uzņēmējiem, pa š-
no dar binātajiem, mākslinie kiem, 
cil vēkiem ar radošām ide jām. Pa -
gaidām tā ir vīzija, nākot nes re -
dzējums, bet es ceru, ka iz   dosies, 
jo pēdējā gada laikā p  ie sakās da -
žādi ieinteresēti cilvēki ar savām 
idejām. Katrai idejai kā mazi da -

dzīši pielīp citas idejas, pamazām 
kaut kas veidojas. 

Kā pašvaldība var atbalstīt šīs 
idejas? 

Mēs varam samazināt nekusta-
mā īpašuma nodokli jaunajiem uz -
ņēmējiem, jo tas ir nodoklis, ko 
administrē pašvaldība. Otro gadu 
mēs konkursā piešķiram mazos 
grantus uzņēmējiem. Pagājušajā 
gadā tie bija 10 tūkstoši latu, ku -
ŗus konkursa kārtībā saņēma četri 
uzņēmēji. Darbības territorija ir 
vecpilsēta, gribam, lai tur darbo -
jas radoši mazie uzņēmumi, un 
šogad atkal ir konkurss, kopējā 
sa   dalāmā summa ir 9 tūkstoši  
eiro. Mēs arī rīkojam dažādus se  mi - 
nārus, jo mums ir komerc darb ī-
bas speciālists, kuŗš atnāca no 
Hipotēku bankas. Mums ir sva  rī-
gi, lai jaunais uzņēmējs netur savu 
sāpi zem segas, bet lai nāk pie 
mums. Mēs nevaram uzzināt, kā  -
das ir katra uzņēmēja problēmas, 
ja viņš nenāk pie mums, par tām 
nepastāsta un nelūdz palīdzēt. 
Piemēram, uz sarunu ar jums at -
nācu pēc tikšanās ar uzņēmēju, 
kas gatavo laivas. Vaicāju, vai mēs 
varam palīdzēt. Viņš sacīja, ka ko -
pumā jau galā tiekot, vienīgā 
prob lēma esot tā, ka laivas izmē-
ģināt jāved uz Ungura ezeru, bet 
agrāk to varēja darīt tepat Cēsīs. 
Vai pašvaldība varot parunāt ar 
karjera īpašniekiem, lai viņi at -
ļautu laivas pārbaudīt tepat? Pro-
tams, piekritu parunāt ar karjera 
īpašniekiem, būt par tādu kā 
starp  nieku. Tie ir it kā sīkumi, bet 
bieži vien tie rada problēmas, kaut 
būtu ātri atrisināmi jautājumi. 

Nesen nācāt klajā ar ideju, ka 
Cēsis varētu kļūt par Latvijas 
otro galvaspilsētu. Vai tas bija 
nopietni?

Savā ziņā tā bija provokācija. Tā 
bija kā atbilde Rīgas mēģināju m am 
padarīt sabiedriskā transpor ta 
biļetes visiem tiem, kas nedzīvo 
Rīgā, divreiz dārgākas. Ja galvas-

pilsētā Rīgā ir koncentrētas visas 
ministrijas un galvenās iestādes 
un ja cilvēkiem no visas Latvijas 
nākas uz turieni doties, ir netais-
nīgi, ka viņiem ir jāmaksā dubulti 
par sabiedrisko transportu Rīgā. 
Tādēļ sacīju, ka mums jau piere-
dze ir, Cēsis vairākas reizes ir bi  -
jusi Latvijas galvaspilsēta, kaut arī 
uz īsu brīdi, kāpēc nevaram būt 
galvaspilsēta tagad? Otra provo-
kā cija bija saistībā ar Kultūras mi -
nistriju, tā bija jau reālāka ideja. 
Protams, ir jābūt abpusējai vēl  -
mei un gatavībai ko tādu darīt. 
Pavisam reāli ir, ja ne pašu minis-
triju ar ministri un galvenajiem 
speciālistiem, tad pārcelt uz Cē -
sīm kādas ministrijas struktūras, 
kuŗu darbiniekiem obligāti katru 
dienu nav nepieciešams atrasties 
galvaspilsētā. 

Ko ministre sacīja par jūsu 
ideju viņas ministriju pārcelt uz 
Cēsīm?

Viņas attieksme bija pozitīva. 
Notika tā, ka mana ideja, kas iz  -
skanēja mūsu sarunā, patika Vi -
des aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrijas vadībai, bet   
pēc dažām dienām šī ziņa parā-
dījās plašsaziņu līdzekļos, un kul-
tūras ministre Dace Melbārde par 
to uzzināja no preses. Sarunā viņa 
sacīja, ka sākumā jutusies savādi, 
ka kaut ko tādu uzzina no preses, 
bet tad pajokojām, ka tagad va -
rētu presē palaist ziņu, ka pārce-
ļam uz Cēsīm Vides aizsardzības 
un re   ģio nālās attīstības ministriju. 

Cēsu jaunā Vidzemes koncert-
zāle pieder pašvaldībai. Kā to 
varēsit uzturēt? Vai biļešu cenas 
nebūs tik augstas, ka cēsinieki 
pat nevarēs sapņot par koncerta 
vai izrādes noskatīšanos?

Nupat apstiprinājām biļešu 
cenas – lētākās biļetes būs no 5, 
dārgākās līdz 30 eiro. Studentiem 
un pensionāriem cenām būs 50 
procentu atlaide. Ja runājam par 
to, kā pašvaldībai uzturēt šo Cēsu 
koncertzāli, uzskatu, ka tā pēc bū -
tības neatšķiras no Valmieras 
teātŗa, kuŗš ir reģionālais teātris 
un kuŗu financē valsts. Manuprāt, 
koncertzālei vajadzētu līdzīgu sta-
tusu. Šobrīd Rīgā grūti kādu par 
to pārliecināt. 

Koncertzālei ir trīs nomnieki 
jeb „vaļi” – profesionālā skatuve, 
mū  su amatiermākslinieki un 
mūzikas vidusskola. Ir nomas      
telpas kafejnīcai un kino. 

Vai slavenā Latgales kultūras 
vēstniecība „Gors” nekļūs par 
Cēsu koncertzāles konkurentu?

„Gors” ir pietiekami tālu, 300 
km no Cēsīm. Mēs esam ļoti iz  -
devīgā vietā – nav tālu no Rīgas, 
Vidzemes sirdī. 

Tātad Cēsis orientējas uz 
māks  lu, tūrismu, dažādiem at -
pūtas veidiem. Tātad -  Cēsis 
grib būt radošas? 

Jā, tomēr mēs negribam stāvēt 
tikai „uz vienas kājas”, mums 
jādomā arī par citām lietām. Trīs 
cēsinieki ir iesnie guši projektus 
savu uzņēmumu un projektu at   -
tīstībai Latvijas In  vestīciju attī stī-
bas aģentūrai. At  balsts un palī-
dzība vietējiem ir lie lāks garants 
attīstībai nekā „mi  stiskais inves-
tors” krievs vai ķī  nietis. Mums 
va  jag mazos un vi  dējos uzņē-
mumus.

Jānis Rozenbergs: At  balsts un palī dzība vietējiem ir lie lāks garants 
attīstībai nekā „mi  stiskais investors” krievs vai ķī  nietis. 

Mums va  jag mazos un vi  dējos uzņē mumus.
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(I. Jirgens raksta „Smiltenes veikali” 
(Nr. 7) turpinājums)

No Smiltenes pilsētas mēs 1936. 
gadā pārcēlāmies uz Rīgu, lai  
visa ģimene būtu kopā. Mūsu 
tēvs daudzus gadus bija šķirts no 
ģimenes, jo studēja Rīgā un tajā 
pašā laikā strādāja Rīgas radio-
fonā par technisko darbinieku. 

Rīgas apstākļi bija pavisam ci  -
tādi nekā Smiltenē. Rīgā dzīvo-
jām rožaini krāsotas trīsstāvu 
mūŗa mājas apakšējā stāvā. Ap   -
kārt mājai auga skaistas, tumši 
zaļas, gaŗas egles. Netālu bija ga  -
la punkts autobusam, ar kuŗu va  -
rēja sasniegt Rīgas autoostu bla-
kus dzelzceļa stacijai.

Netālu no mūsu dzīvokļa bija 
Rīgas Skolotāju institūts. Tas at   ra  dās 
2. pilsētas slimnīcas labi bū   vētās 
koka barakās. Vēlāk institū tu pār-
cēla uz Bērzaini, netālu no Cēsīm. 

Pamatskolas ceturto klasi biju 
sākusi jau Smiltenē, mācības tur  -
pināju Rīgas Skolotāju institūta 
mēģinājumu pamatskolā. Tā kā 
pārcēlāmies oktobrī, kad mācī -
bas skolā jau bija sākušās sep -
tembrī, man bija jāsēž klases pē  -
dējos solos, tā ka dažreiz tiešām 
bija grūti saredzēt klases tāfeli. 
Skolasbērni zobojās par mūsu 
apģērbu. Tas jau arī atšķīrās no 
pilsētas bērnu drānām. Mēs val -
kājām Smiltenē adītās biezās vil-
nas zeķes, bet Rīgas bērniem vi  -
siem bija skaistās,  veikalos pirk-
tās kokvilnas zeķes.

Taču pamazām iepazināmies ar 
pilsētas bērniem. Ļoti palīdzēja 
mans klases audzinātājs Nikolajs 
Kalniņa kungs, vēlāk viņš bija      
arī Ņujorkā, tad jau ievērojams 
rakstnieks. Nākamā rudenī biju  
pa   matskolas 5. klasē, dažas mei -
tenes man bija draudzenes, un 
mēs varējām kopā iet no skolas     
uz mājām. Pamatskolā stundas 
daž  reiz  mācīja lielie skolēni no 
Skolotāju institūta. Kad institū tu 
pārcēla uz skaisto Bērzaines īpa -

RĪGAS GADI

šu   mu, es mūsu pamatskolu  beidzu 
kā 27. pilsētas pamatskolas skol-
niece pie Māras dīķa Pārdaugavā. 

Iestājos 3. pilsētas meiteņu 
ģim  nazijā Valdemāra ielas sā   ku-
mā, kur klases audzinātāja bija 
profesora Brastiņa kundze. Viņa 
mūs ļoti labi saprata, mums, tik 
dažādām meitenēm, visādi palī -
dzēja, ja radās kādas problēmas. 
Skola nu bija stipri tālāk. Dažreiz 
braucām ar tramvaju no Zasu -
lauka stacijas. Ziemā, kad izņēma 
pontonu tiltu, kas veda no Pār -
daugavas uz Kaļķu ielu Rīgas 
iekš  pilsētā, braucām ar mazu ku -
ģīti uz pretējo Daugavas krastu. 
Tas skolas ceļu tikai padarīja in -
teresantāku. Vidusskolā bija jau -
ki skolotāji, tie līdz ar mācībām 
stundās audzināja arī mūsu rak -
s turu. Matēmatikas skolotājs bija 
Johansona kungs, nopietns, bet 
ļoti labs pret visām skolniecēm. 
Dabas mācībā bija ļoti  intere-
sants skolotājs. Katrai mācībai 
bija spe  ciāla telpa ar visādiem pa -
 līglīdzekļiem. Vingrošanas sko-
lotāja bija slavenā Karlsone-Ku -
kaines kundze. Viņa ļoti aktīvi 
no   darbojās ar meitenēm, un tas 
ir tik svarīgi vēlāk veselībai. Ie  -
pazinos ar daudzām meitenēm, 
laba draudzene man bija Mirdza 
Lelis, dzimusi Upatniece, kuŗas 
māte bija izglītota padomdevēja 
skolu  jautājumos. 

Pēc ilgiem gadiem atradu savu 
mīļāko ģimnazijas laiku drau-
dzeni Viju Ziemeli Austrālijā, bet 
liktenis bija man lēmis ar viņu 
sarakstīties tikai septiņus gadus, 
pirms kad viņa tika aizsaukta aiz-
saulē. Vēl arvien saņemu vēstules 
no Rīgas ģimnazijas divām klases 
biedrenēm, ar kuŗām atkal iepa-
zinos, lidojot uz Latviju un ap -
ciemojot Rīgu jau nākamā gad-
simta pirmajos gados. Tās dienas, 
kad  savā pastkastītē atrodu  vēs-
tules no Rīgas un Saulkrastiem, 
man ir svētku dienas. 

Man bija 14 gadi, kad 1940. ga -
 da pavasarī ar plaušu emboliju 
slimnīcā nomira mūsu tēvs. Visa 
ģimene ļoti izjuta tēva trūkumu. 
Māte strādāja par matēmatikas 
skolotāju Rīgas 19. pamatskolā. 
Vecākā māsa tolaik vēl bija Bēr- 
  z  ainē, Skolotāju institūtu viņa pa -
 beidza Jelgavā. Tad jau laiki bija 
nemierīgi, un vācu laikā, lai         
stu  dētu Rīgā, viņai vispirms bija 
jā   nostrādā viens gads darba die  -
nestā Vācijā. Bet atpakaļ uz Rīgu 
vecākā māsa vairs netika. 

Kādu laiku pirms tam tur jau 
bija ie   soļojuši krievu kaŗavīri. 
Viņu uniformas un galvassegas 
bija neparastas. Populārs par to 
bija teiciens: „Augšā puļķītis, 
apakšā – muļķī tis”.

 Ejot uz skolu pāri pontonu til -
tam, bieži satikām pretī soļojošus 

krievu kaŗavīrus. Mēs, meitenes, 
bijām jautras, steidzāmies uz 
skolu. Krievi mūs uzrunāja savā 
valodā. es teicu – ņepoņimaju pa 
ruski, iģiķe k čortu! (nemāku krie-
 viski, ejiet pie velna). Tēvam no 
kaŗa laikiem atvilktnē glabājās 
mazs revolveris, ko mēs gribē -
jām atdot mūsu māsīcas drau-
gam – Kaŗaskolas kadetam. To 
arī laimīgi izdarījām, bet satikām 
krievu zaldātus, kā toreiz sacīja. 
Teicu atkal savu ņepoņimaju utt. 
Vēlāk kadets stāstīja, ka ierocis 
labi noderējis, un vēl man patei-
cās. Arī man, jaunai meitenei,      
tas bija liels prieks. Mēs ļoti ienī-
dām krievu okupantus arī vācu. 
Vācieši tomēr bija eiropieši un 
uzvedās pie klā jīgāk. Varēju  ar 
vi  ņiem saru nāties, jo vāciski       
sapratu labi, bēr nu dienās bieži  
ar veco māti ru  nājām vāciski, jo 
viņas vecāki savulaik Valmierā 
bija ieceļojuši no tālās Vācijas. 
Mā te visu laiku strādāja par sko-
lo tāju.

Kad kaŗš ņēma neparedzēto 
virzienu, gatavojāmies dzimteni 
atstāt. Mani vēl iesvētīja vecajā 
Smiltenes luterāņu baznīcā. Bija 
paradums iesvētāmajiem pa -
sniegt puķes, man to bija tik 
daudz, ka noturēt varēju tikai ar 
grūtībām.

Krievi tuvojās, nebija citas iz -

ejas, vajadzēja atstāt dzimteni. 
Bija pats oktobŗa sākums. Sa -  
kār  t   oju savu mugursomu, neko 
trimdai derīgu gan nepaņēmu 
līdz. Ieliku somā gan zamša kur-
pes ar vidēja augstuma papē -
žiem un melnu samta blūzīti, 
svārkus, mazliet veļas, bet daudz 
fotografiju un Emīla Dārziņa 
„Melancholiskā valša” klavieŗu 
notis. Tagad, kad visu to stāstu 
un pārdomāju, nesaprotu, kā 
mūsu māte varēja toreiz sarunāt 
zemnieku ar zirgu, kas mūs aiz -
veda no dzīvokļa uz kuģi Dau -
gavmalā. Abas ar jaunāko māsu 
sēdējām uz kuģa klāja un viena 
otrai teicām: „Nākamo pavasari 
būsim atkal atpakaļ!” 

Taču pagāja pieci gadi trimdā 
Vācijā, kaut arī dzīvojām labi 
Eslingenas DP nometnē. Tur bija 
teātŗi, koncerti, es mācījos šūša-
nas darbnīcā un pabeidzu ma -
sieŗu kursus. 

Dabūju masēt operdziedātāja 
Ādolfa Kaktiņa dēlu. Gribēju 
arī Savienotajās Valstīs iesniegt 
sa vus masieŗa diplomus, bet 
sākām strādāt bagātā un ļoti 
labā ģime nē „Gaŗajā salā” 
(Longailendā). Es biju pavāre, 
jaunākā māsa – istabmeita. 
Vecākā māsa palika Vācijā, kur 
Frankfurtē pabeidza Zobārst-
niecības fakultāti. Brī vajā ne -
dēļas dienā gāju mācīties t. s. 
Business School darbu ar rē - 
  ķi nāmo mašīnu. Pēc dažiem ga -
diem dabūju darbu American 
Cynamid korporācijā, finanču 
kantorī,  Rokfellera centrā, pašā 
Ņujorkas vidū.

Man tagad ir 88 gadi, reizēm 
gadās veselības traucējumi, to -
mēr ceru vēl, ka varbūt izdosies 
piekto reizi, šoreiz kopā ar dēlu 
apciemot Latviju, lai arī viņš re -
dzētu zemi, kuŗu aizmirst es 
ne  spēju. 

Ir daudz piedzīvots, daudz 
zau dēts, bet iegūti labi, 
izpalīdzīgi draugi vecumā.                  

Kad aizvadītā gada vasarā ti -
kāmies ar architektu, būvuzņē-
mēju Jāni Freiju un viņa dzī ves -
biedri Izīdu, abi jau desmit gadus 
atkal elpoja Latvijas gaisu. Ame -
rikā viņi vienmēr dzīvojuši ar 
pārliecību atgriezties tēvzemē     
uz pastāvīgu dzīvi. Taču agrāk to 
īstenot nebija iespējams, jo Jānim 
vajadzēja pabeigt ar viņa archi-
tektūras praksi aizsāktos darbus. 
Latvijā abi Freiji iejutušies uzreiz. 
Jo šī taču ir viņu dzimtne. Pavi-
sam nesen no Amerikas uz pa   -
stāvīgu dzīvi vecāku tēvzemē bija 
pārcēlusies arī viņu meita Eliza-
bete ar ģimeni. 

Tagad jau apritējis vairāk par 
gadu, kopš Elizabete ar ģimeni 
dzīvo Latvijā – Jūrmalā mammas 
Izīdas mantotajā mājā. Tāpat kā  
vecākiem, arī Elizabetei īpaša 
pierašana pie Latvijas nav bijusi 
nepieciešama. „Kopš  bērnu die -
nām esmu jutusies kā latviete,” 
viņa saka. „Vecāki mani tā au    dzi-
 nāja. Tāpat skola, dažādi pul ciņi, 
nodarbības, latvisko svētku svi -

Ar latvietību sirdī – vienmēr ARMĪDA PRIEDĪTE

nēšana. Sirdī vienmēr esmu ju -
tusies latviete, piederīga Latvijai.” 
Pirmo reizi Latvijā Elizabete ie  -
radusies 1991. gadā tūlīt pēc pu  -
ča. Pēc tam bijusi te vairākkārt. 
Ļoti liels, neaprakstāms pārdzī-
vojums viņai bijis, pirmo reizi 
ieraugot Brīvības pieminekli.

Elizabetes dzīvesbiedrs Kevens 

Latviju personiski iepazinis drīz 
pēc puča. Un vienmēr kad at  -
braucis, juties šeit labi. Pirms 
div  desmit gadiem Elizabete un 
Kevens Odonels salaulājušies Rī -
 gā, Vecajā Sv. Ģertrūdes baz nīcā. 
Uzvārdu gan viņa paturējusi sa  -
vu, no vecākiem mantoto – Frei ja. 
Pēc profesijas Kevens ir inženie-

ris. „Amerikānis ar nelielu īru 
asi ņu piejaukumu,” Elizabete 
stāsta. „Taču Latvija vīram vie n-
mēr bijusi tuva, sen pazīstama. 
Un ar to viņš vēlas saistīt arī savu 
turpmāko dzīvi.”

Ļoti labi Latvijā jūtas arī viņu 
meita Ēva-Elizabete, kuŗai jūnijā 
būs četrpadsmit. Īpaši meitenei 
patīkot Jūrmala. Jūra. Visa ģime-
 ne tagad atkal ir vienkopus. Jo 
blakus mājā dzīvo Elizabetes ve  -
cāki – Izīda un Jānis. Pa vidu 
vien liels kopējs pagalms. No 
Ame rikas uz Latviju pārcēlušies 
arī ģimenes draugi – dzīvnieki: 
suns, divi kaķi un jūras cūciņas. 
Nesen saimei pievienojies arī 
pundur  trusītis. Suns Augijs jū  to-
ties kā īsts mājas saimnieks. 

Elizabete pēc izglītības ir māks-
liniece. Daudz gleznojusi eļļā un 
pastelī. Tuvākas viņai vienmēr 
bi  jušas ainavas un abstrakcijas. 
Amerikā viņa savulaik strādājusi 
kopā ar tēti viņa architektūras 
praksē. Pašlaik Elizabetei ir jau-
nas, interesantas ieceres saistībā 

No labās: Elizabete Desire Freija, Ēva Elizabete O’Donnell un 
Keven M. O’Donnell //Foto no E. Freijas personiskā archīva     

ar mākslu. Turklāt viņa tagad 
pār  veido savu māju, iekārto 
mākslas studiju. „Tas ir mans 
sapnis, ko īstenošu. Vēlos ne vien 
pati izpausties mākslā, bet ie   mā -
cīt to arī citiem cilvēkiem, kam ir 
dotības. Studiju varēs apmeklēt 
dažāda vecuma cilvēki, arī bēr ni.” 
Darba Elizabetei ir pilnas ro    kas. 
Taču tas esot sirdsdarbs, kas sa -
gādā prieku un gandarījumu.

Elizabete ir pārliecināta, ka 
nekur nav tik labi kā Latvijā. 
„Esmu laimīga  atkal būt kopā ar 
vecākiem. Esmu patiesi laimīga 
dzīvot Latvijā,” viņa saka. „Turklāt 
esmu pārliecināta, ka meitai ir 
ļoti labi un veselīgi augt Eiropā, 
Latvijā. Tas ir svarīgi. Mēs visi te 
jūtamies labi. Elpojam Latvijas 
gaisu, blakus šalc jūra... Vasarā 
ciemos atbrauks brālis Juris. Būs 
jauka  atkalredzēšanās.”

...Tā viņi pamazām atgriežas 
Latvijā. Kā gājputni. Bijušie trim-
das latvieši un arī svešatnē dzi-
mu šie. Jo Latvijā ir viņu īstās 
mā jas.    

INGRĪDA
JIRGENS    
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Interese par Latvijas vēsturi 
un novadpētniecību mani ne -
sen aizveda uz vienu no iespai-
dīgākajām kultūrvēstures dār-
gumu glabātavām Dienvid kur-
zemē –  uz Bārtas mūzeju. Pēc 
ekspozīcijas apskates atmiņā 
pa   likuši divi spilgti iespaidi:      
šīs puses tautastērpi un mūze - 
ja direktores Dinas Kundziņas 
stā   stījums par Kārļa Ulmaņa 
valdības zemkopības ministru, 
bārtenieku Jāni Birznieku (1895- 
1955).

Grobiņas novada Bārtas pagas-
ta „Cielavās”, īstenojot novad -
pētnieka, žurnālista, dzejnieka 
Jēkaba Rūsiņa (1917-1994) ideju, 
ar citu bārtenieku atbalstu 1985. 
gadā apmeklētājiem durvis pir-
moreiz vēra Bārtas mūzejs. Šo -
dien mūzeja krājuma pamatā ir 
ar Bārtas kultūrvēsturi saistīti 
priekšmeti: gan archaioloģiskie, 
gan bārtenieku sadzīves priekš-
meti un etnografiskie eksponāti, 
kas raksturo dzīvi un tradicijas 
19. gadsimtā un 20. gadsimta sā -
kumā, gan arī dokumenti, foto -
grafijas un ar Bārtas ievērojamo 
cilvēku dzīvi saistīti priekšmeti. 

***
Lindruks, paķele, 
borste un prūsene

Kā varbūt nojaušat, šais ne   pa-
rastajos vārdos dēvē apģērba ga  -
balus, kas bija katras kārtīgas bār-
tenieces garderobē. K. Ulma  ņa 
valdīšanas laikā pagājušā gad-
simta 30. gados tika atzīts, ka 
vis    latviskākie tautastērpi ir tieši 
nīceniecēm un bārteniecēm, ta -
ču, kā saka mūzeja direktore, 
Bār tas tautastērpā ir daudz tādu 
elementu, kuŗi nebūt nav latvis -
ki. Tā kā agrāk caur Bārtu vedis 
tirdzniecības ceļš no Kēnigsber-
gas uz Jelgavu, pagastā bieži pie -
stājuši tirgoņi, no kuŗiem vietē -
jās sievas un vīri iegādājušies da  -
žādas preces, arī greznumlietas, 
ar ko papildināt svētku tērpu. 
Līdz ar to Bārtas tautastērpa ele-
mentos konstatējama Vāczemes, 
Prūsijas, Lietuvas ietekme. Mē    ģi-
nāsim saprast, kā tērpusies īsta 
bārteniece.

Vispirms uzģērba gaŗu kreklu – 
tas bija slēžu krekls jeb rotātā da -  -
    ļa un rupjāka lina auduma pie -
triekumu, virs kuŗa vilka lindru-
ku. Sievu un meitu kreklu pie -
durknēm ir rotāti vaļēji gali bez 
aprocēm, bet vīru krekliem pie -
durkņu galos ir pogas. Kreklu pie 
apkaklītes sasprauda ar saktiņu 
vai sasēja ar zīda lakatiņu. Ap 
kājām no ceļgala līdz potītei ap -
tina sietavas lenti - samērā platas 
lentes no tumšas vadmalas, uz 
tām uzvilka pusgaŗas mežģīņu 
rakstā adītas zeķes (baltas). Tum-
šā vadmala izcēla balto mežģiņu 
rakstu. Zeķes zem ceļa apsēja ar 
prievīti jeb paķeli, lai tās nešļuk -
tu  nost. Jā, jā, – prievīti senatnē 
sēja ap kāju, nevis ap kaklu, kā       
to mēdza darīt pēc Latvijas Valsts 
neatkarības atjaunošanas 90. ga  -
du sākumā!!! Kājās pie svētku 
tēr  pa noteikti āva ar siksniņu sa -
sprādzējamas  melnas kurpes.

Pēc tam apvilka brunčus jeb 
lindruku, kas darināts no melnas 
pašaustas vadmalas (pirmsā ku-
mos, iespējams, krāsa bijusi tum-
ši zili) ar sarkanu apakšējo malu. 
Šī mala, izrādās, nav piešūta, bet 

Bārtas lielā dārgumu lādeLĀSMA ĢIBIETE

gan aužot pieausta klāt! Katra 
meita centās izvēlēties citādas 
sau  lītes, ko ieaust lindruka sar  ka-
 najā joslā, tāpēc sastopami daž  -
dažādi  varianti. Lindrukus bār -
te nieces nekad negludināja, tos 
gla  bāja īpaši salocītus. Locījuma 
vietā lindrukos iegūla asas „buk-
tis”, sarkanā apakšmala, ko atšu -
va ar lina drēbi, nostiepa svārkus 
uz leju. Kad lindruks mugurā, 
sievas uzvilka no tumšas vadma-
las darinātu vesti jeb borsti, kam 
katra podziņa nereti bija citā krā-
sā un citā lielumā. Melno sam tu 
un pogas pirka no tirgotā jiem, 
kas brauca cauri Bārtai. Visas po -
gas nevarēja atļauties nopirkt 
uzreiz,  tad izveidojās tradicija,    
ka borstei tika piešūtas dažādas 
pogas. Meitas vilka no pelēkas 
vad malas darinātas, ar melniem 
izšuvumiem rotātas vestes. Pēc 
1812. gada rudens, kad Bārtas 
muižā bijuši izvietoti prūšu kaŗa-
vīri no Napoleona armijas, kuŗi 
devās kaŗagājienā uz Krieviju, 
meitu svētku tērpā ienāca ar 
sudraba brokāta lentēm rotātas 
sarkanās vestes. Lentes, protams, 
bija pirktas. Pirmās sarkanās ves-
tes esot darinātas no prūšu ka -
reivju mundieŗu frenčiem, kam 
nogrieza piedurknes. Kaŗavīri 
cie tuši badu un tāpēc pret pārti-

ku mainījuši visu, kas vien tiem 
bijis, tostarp savus frenčus. 

Virs vestes aplika villaini ar 
saktām jeb sudrabīnēm. Jo vai -
rāk saktu, jo turīgāka sieva vai 
meita. Sievas aplika tumši zilas 
villaines ar batikotu baltu svītri-
ņu gar apakšējo malu, meitas - 
no baltas vadmalas darinātu, ar 
rakstainu izaustu vai izšūtu ma -
lu. Dienvidrietumkurzemē ir sa -
glabājusies tradicija villaini sa  -
spraust uz labā pleca, jo brīvajā 
villaines stūrī kādreiz mātes ie  -
tinušas bērnu. Meitas sapina ma -
  tus vienā bizē un sasēja ar sarka-
nu lenti, kuŗas gali brīvi nokarā-
jās, un galvā lika grezno, ar stikla 
pērlēm apdarināto vainagu. Sie -
vas sakārtoja matus divās pīnēs, 
ko no aizmugures lika uz priek -
šu, izveidojot „radziņus”. Beigās 
galvā uz aizmuguri uzsēja sarka-
nu, puķainu lakatu jeb prūseni, 
ko sākumā, 16. gadsimta beigās - 
17. gadsimta sākumā, pirka no 
prū  šu tirgotājiem. Tāpēc arī ko -
šos lakatus iesauca par prūse nēm. 
Turīgākās saimnieces sa vam svēt-
ku tērpam izvēlējās košo pirkto 
lakatu,  nevis mājās darināto sie-
vu cepuri.

Salīdzinājumā ar grezno, pirk-
tām detaļām bagāto Bārtas sievu 
un meitu tērpu vīru apģērbs ir 

visai necils. Saimnieki vilka no 
gaišas pašaustas vadmalas šūtas  
bikses un svārkus, ko apjoza ar 
apkaltu jostu. Kājās āva ādas 
zābakus vai kurpes. Apģērbu 
nedaudz greznoja ar stikla pērlī-
tēm izšūtie aproči, ko uzvilka uz 
krekla aprocēm. Vasarā ikdienā 
valkāja dreļļu rakstā austas lina 
bikses un vestes. 

Agrākie bārtenieku ģērbšanās 
paradumi ir pirmais interesan -
tais iespaids, ko mūsdienu cilvēks 
var gūt, apmeklējot mūzeju. Otrs, 
pieļauju, ir bārtenieka Jāņa Birz -
nieka dzīvesstāsts. 

***
„Manas miesas atdusas 
svešumā, bet mans gars 

ir šeit ar jums”
Viens no slavenākajiem bār -

teniekiem nenoliedzami ir bi  ju š -
ais „Lejas Birznieku” māju saim-
nieks, Bārtas pagasta vecākais, 3. 
un 4. Saeimas deputāts, Latvijas 
Zemnieku savienības biedrs un, 
visbeidzot, Kārļa Ulmaņa valdī-
bas zemkopības ministrs Jānis 
Birznieks. Viņam laimējies  pie -
dzimt Latvijai tik nozīmīgā da - 
  tu mā – 18. novembrī. Tikai pēc 
čet ru klašu beigšanas vietējā 
drau dzes skolā, ko bārtenieki      
pēc skolotāju Juŗa un viņa dēla 

Miķeļa uzvārda dēvēja par Berg-
maņu skolu, J. Birzniekam bija 
jākļūst par māju saimnieku, jo 
viņa tēvs bija miris tai pašā gadā, 
kad piedzima Jānis, bet abi ve -
cākie brāļi Miķelis un Klāvs mita 
svešumā. 1922. gadā 27 gadu 
vecumā „Lejas Birznieku” saim-
nieku, novērtējot viņa saimnie-
košanu paša mājās, ievēlēja par 
Bārtas pagasta vecāko - valdes 
priekšsēdi. Svarīga šī laika lie - 
ci niece ir tolaik celtā Bārtas pa    -
mat skolas ēka. 1928. gadā J. Birz-
 nieka karjērā sekoja nākamais 
pakā  piens – viņu ievēlēja 3. Saei -
mā, bet 1931. gadā – 4. Saeimā. 
Vēl pēc trim gadiem, kad K. Ul  -
ma nis paplašināja Ministru ka -
binetu, J. Birznieks ieguva zem -
kopības ministra biedra amatu. 
Savukārt 1935. gada 11. jūlijā 
viņš kļuva par otro K. Ulmaņa 
zemkopības ministru. Šai augs-
tajā amatā pavadītais laiks ilga 
līdz valdības demisijai 1940. gada 
16. jūnijā.

Turpmāko zemkopības minis-
tra likteni lasītājs var jau nojaust. 
Naktī uz 1941. gada 14. jūniju 
gan J.Birznieks, gan viņa dzīves-
biedre Otīlija un dēls Uldis tika 
deportēti uz Sibiriju. J. Birznieku 
izsūtīja uz Komi APSR pilsētu 
Intu, savukārt Otīliju un Uldi – 
uz Krasnojarskas apgabala No  -
vos jolovas rajonu. 1942. gada 25. 
novembrī Kirova apgabala tie -    
sa bijušajam Latvijas Republikas 
zemkopības ministram piesprie-
da 10 gadus  labošanas darbu no  -
metnē. Vispirms viņš Intā  strā-
dāja meža darbos, vēlāk – ogļu 
kombināta „Lielā Inta” grā mat-
vedībā. 

Ar dzīvesbiedri J. Birznieks 
satikās tikai pēc Staļina nāves 
1955. gada februārī, kad viņam 
atļāva pārcelties uz Novosjolo -
vu, taču šī paša gada 5. oktobrī      
J. Birz nieka dzīve aprāvās: viņš 
nomira Novosjolovas slimnīcā. 
Dēlu  J. Birzniekam pēc izsūtīša-
nas vairs neizdevās satikt, jo Ul - 
d is tika atbrīvots 1947. gadā un 
atgriezās Latvijā. Bārtas mūzejā 
glabājas Jāņa Birznieka 1954. un 
1955. gadā rakstītās vēstules 
sievai Otīlijai, draugam Jūlijam 
Rubulim un kādam neatšifrē -  
tam Jēkabam Latvijā. Pēc tām ie -
spējams izsekot ministra pēdējā 
dzīves gada notikumiem, kā arī 
iepazīties ar viņa pārdomām par 
dzīves vērtībām, viņa optimismu 
pat visgrūtākos brīžos un patieso 
mīlestību pret savu sievu. Viņi 
bija vistuvākie cilvēki arī tolaik, 
kad abus šķīra 5000 km attā lums.

Bijušo zemkopības ministru 
apbedīja Novosjolovas kapsētā, 
taču viņa kapavieta nav sagla-
bājusies. Tagad tur skalojas Kras-
nojarskas HES ūdeņi. 1991. gada 
5. oktobrī, J. Birznieka nāves die -
nā, Bārtas Vecajos Plostnieku 
ka pos atklāja piemiņas akmeni, 
kuŗā iekalti vārdi: „Manas miesas 
atdusas tālu svešumā, bet mans 
gars ir šeit ar jums. J. Birznieks.”

Bārtas mūzeja adrese: „Ciela-
vas”, Bārta, Grobiņas novads, 
LV-3482, Latvija. E-pasta adrese: 
bartasmūzejs@inbox.lv, tālrunis: 
00371 29761660. Darba laiks. 
No maija līdz oktobrim: piekt-
diena – pirmdiena 10.00 -15.00. 
No oktobŗa līdz maijam: svēt-
diena, pirmdiena 10.00 – 15.00.

Bārtas mūzejs

Bārtas mūzeja tautastērpu ekspozīcija
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)  

Krustvārdu mīklas (BL Nr.20) 
atrisinājums. 

Līmeniski.  3. Straupe. 8. 
Plaisa. 10. Talmas. 12. Sīvas. 14. 
Paduja. 15. Sirpis. 16. Perikls. 19. 
Tabaka. 21. Līgava. 22. Lauva. 23. 
Slava. 29. Seneka. 30. Starts. 31. 
Karafes. 32. Jautra. 34. Komēta. 
35. Basma. 37. Araksa. 38. 
Kabīne. 39. Plaukts. 

Stateniski. 1. Ātras. 2. Upīts. 4. 
Plaušas. 5. Tisa. 6. Alts. 7. 
Kazrags. 9. Šveiks. 11. Sakas. 13. 
Sieva. 17. Erevana. 18. Lielupe. 
20. Abava. 21. Lāvas. 24. Kedas. 
25. Lektors. 26. Avanss. 27. 
Kaimans. 28. Otīts. 33. Arka. 34. 
Kuba. 35. Balle. 36. Akots.   

Līmeniski.  4. Kalni Eiropā. 6. 
Izelpotais un ieelpotais gaiss. 10. 
Atkārtoti nest. 11. Sabiedrisko 
normu pārkāpums. 12. Territorija 
ārpus pilsētu robežas. 13. Nots. 
14. Jaunā pasaule. 16. Izjust 
skaudību (pret kādu). 19. Apaļi 
liekts trauka rokturis. 21. Izbeigt; 
apstāties. 22. Kaisot ievietot 
(kur). 25. Vītolu dzimtas lapu 
koks. 26. Rīki gleznošanai. 27. 

Apzināti nepatiesi izteikumi. 32. 
Parādība, ko izraisījusi kāda cita 
(iepriekš notikusi) darbība. 34. 
Traģiskums. 35. Partikula. 37. 
Auditorija. 38. Tievs zāģēts 
četrskaldņu kokmateriāls. 39. 
Neliels ūdens transportlīdzeklis. 

Stateniski.  1. Tematiski apvie-
notu reprodukciju izdevums 
grāmatas veidā. 2. Stāstot panākt, 
ka notic. 3. Palaidņi. 5. Sievietes 

vārds (dec.). 6. Vulkāns Sicīlijā. 
7. Neliels grauzēju kārtas 
dzīvnieks. 8. Izplatīt tenkas. 9. 
Maksa, atlīdzība par darbu. 15. 
Lielupes satekupe. 17. Darba 
produkti, kas ražoti maiņai. 18. 
Antīkie literātūras un mākslas 
darbi. 20. Novada centrs 
Vidzemē. 21. Pirms neilga laika. 
23. Pārmācība (par kādu 
noziegumu). 24. Veidoties, kļūt.  
28. Spitālība. 29. Vākt (kopā) pa 
vienam. 30. Nelieli irdenas vielas  
gabali. 31. Auga daļa. 33. No 
jauna, vēlreiz. 36. Sāmi.  

No 23. līdz 25. maijam Vēr -
manes dārzā Rīgā notika tra -
dicionālais, Baltijā lielākais 
alus festivāls Latviabeerfest. 
Tajā bija iespējams nobaudīt 
vairāk nekā 170 alus šķirnes, 
kas radītas Latvijā, Lietuvā,      
Ig  au nijā, Austrijā un citur. 
Līdz  tekus norisinājās aldaŗu 
konference Baltic Beer Star, 
ku ŗā pārrunāja alus ražotāju 
aktuālitātes.

Uz Vācijas slavenajiem alus 
svētkiem nevajag doties, jo jau 
ceturto gadu Rīgā notiek Lat   via -
beerfest. Tā rīkotāja - „Alus brā -
lī  ba” vadītājs Andrejs Šikors ie  -
vē  rojis, ka  festivālu  īpaši iecie  -
nījuši ārvalstu tūristi un ir lie - 
  lis ka reklāma Rīgai - „Eiropas kul       -
tūras galvaspilsētai 2014”, kas sa   -
vukārt  var veicināt tūristu skaita 
palielināšanos. Festivālā akcen -
tētas latviskās tradicijas, tā no  -
risēs sniegts  arī ieskats pasaules 
alus ražošanas daudzveidībā.

Alus festivālu oficiāli atklāja   
ar tradicionālo alus mucas (šo -
reiz no brūža „Brālis”) spundes 
izsišanu, ko šogad izdarīja  Rī -
gas pilsētas galvas vietnieks An  -
dris Ameriks. Gaisā uzšāvās alus 
strūk laka, kas saliedēja tuvāk 
stāvošos. Gods kam gods, festi-
vāla rīkotāji slapjākajiem uz -   
sau ca kausu alus bez maksas.  
Sanā ca  svētku atklāšana ar īstām     
alus rumulēm!

Kas gan latviešiem ir alus bez 
siera? Tāpēc īsti vietā bija SIA 
„Vecsiljāņi” atripinātie siera ri -
tuļi. Uzvējoja gaidāmo Jāņu no  -
skaņa. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

Baltijas alus festivāls
Latviabeerfest Eiroparlamenta 

vēlēšanu gaisotnē

dienā 24. maijā apmeklētājus 
priecēja dzīvespriecīgais pūšam-
instrumentu mūziķu  ansamblis 
no Austrijas.  Austrijas vēstnieks 
Dr. Štefans Pēringers apmeklē-
tājus iepazīstināja ar vienu no 
Austrijā ražotajām alus šķirnēm 
GÖSSER. Pamanījām, ka uz fes-
ti vālu bija atnācis dažs labs Ei  ro-
parlamenta vēlēšanu deputātu 
kandidāts ar jo drūmu sejas iz  -
teiksmi. Ja vēlētājiem no 170 pre-
  tendentiem uz vietu Briseles par-
lamentā jāizvēlas tikai 8 labākie, 
tad bija labi saprotams drūmais 
noskaņojums.

Visu trīs dienu gaŗumā bija arī 
padomāts par mazajiem apmek-
lētājiem – varēja spēlēties  zālītē,   
mieloties ar pašmāju ražotajiem 
našķiem un spēlēties ar rotaļ lie-
tām, kas bija nopērkamas amat-
nieku tirdziņā. 

Festivāla laikā notika dažādi 

konkursi un viktorīnas, darbojās 
amatnieku tirdziņš, kā arī muzi-
cēja Latvijā iemīļoti mūziķi un 
minētie  viesi no Austrijas. 

Uzziņa
• Alus ir trešais populārākais 

dzēriens pasaulē aiz ūdens un 
tējas. 

• Pasaulē zināmas ap 20 000 
da  žādu alus šķirņu.

• Eiropas Savienībā Latvija  ie  -
ņem pirmspēdējo vietu alus pa  -
tēriņā - 83 litri uz vienu cil  vēku.

• Latvijā reģistrētas 22 alus ra -
žotnes. Lielākās - „Aldaris”, „Cē-
su alus”, kura ir vissenākā Lat -
vijā, un „Lāčplēsis”.

• Iesalam parasti izmanto īpa-
šu šķirņu miežus, taču populāri 
ir arī kvieši,  rudzi, auzas, kā arī 
citi graudaugi – kukurūza, griķi.

• Latvijā miežu iesalu pašu alus 
ražošanai gatavo Tērvetes alus 
darītava un Staļģenes iesalnīca.

VALIJA BERKINA

Festivāla norisi līksmāku darīja Austrijas aldaŗi un mūziķi

ĒVALDAM DAJEVSKIM 100
Liepājas mūzejā 28. maijā 

atklāja  Ēvalda Dajevska 100 
gadu jubilejas izstādi “Ēvalds 
Dajevskis – vieta, māksla un 
identitāte (1914 - 1990).” Izstā-
des kurātors un arī tās iekārto-
tājs ir  mākslinieka dēls Pēteris 
Dajevskis. Tajā izstādīti arī Da  -
jev ska teātŗa projekti, gleznas,  
kā arī dabas studijas. 

Šī būs pirmā reize kad Ēvalda 
Dajevska darbus varēs retro-
spek tīvi apskatīt Latvijā.

Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 2012. gadā tika sarīkota Ē. Dajev-
ska izstāde.  Par to vairāk - http://artofdajevskis.toursphere.com/en/

Liepājas mūzejā arī sarīkos konferenci par Ēvaldu  Dajevski. Tajā  
piedalīsies vieslektore  Dr. Maruta Lietiņa-Ray (Virdžīnijas universi-
 tāte), kas runās par Dajevska scēnografiju Vācijas nometnēs pēcka -
ŗa laikmetā. Runās arī mākslas vēsturniece Līga Ejupe, Amerikas 
Latviešu apvienības (ALA) Kultūras nozares vadītāja. Izstāde būs 
skatāma no 28. maija līdz 27. jūlijam Liepājas mūzejā, Kūrmājas 
prospektā 16/18.

Gruzijas kūrortpilsētā Anaklijā viena iela  nodēvēta par Jūrma -
las bulvāri (Jurmala Avenuea). Svinīgajā ceremonijā piedalījās 
Jūrmalas pilsētas galva Gatis Truksnis, Latvijas vēstniece Gruzijā 
Elita Gavele un Zugdidi mērs Levans Kondžarija. Tas bija veltīts abu 
pušu sadraudzībai divu gadu gaŗumā.  2012. gada 30. maijā, kad Lat-
 vijā oficiālā vizītē uzturējās bijušais Gruzijas Valsts prezidents Mi  -
chails Saakašvili, un kopš līguma parakstīšanas abas pilsētas uztur 
draudzīgus kontaktus. Izskanēja aicinājums Latvijas un Jūrmalas 
iedzīvotājiem atpūsties Zugdidi pašvaldības kūrortpilsētā Anaklijā.

Sunākstē notika talka, kuŗā veidoja mācītāja, Apgaismības laika 
sabiedriskā darbinieka Godharda Frīdriha Stendera (Vecā Stendera, 
1714 -1796) 300 gadu jubilejai un viņa „Bildu ābicei” veltītu taku. 
Sunākstes baznīcā bija iespēja iepazīties ar Vecā Stendera grāmatām, 
kā arī noklausīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora 
Andra Vilka priekšlasījumu par G. F. Stenderu. Vasaras beigās un 
sep  tembrī gaidāmi vēl vairāki sarīkojumi, tostarp Starptautiska kon-
ference. Latvijas Banka paredzējusi izlaist Vecajam Stenderam veltī -
tu piemiņas monētu, bet Jaunjelgavas novada dome izsludinājusi 
pieminekļa metu konkursu.

Latviešu valodas aģentūrā sadarbībā ar Juri Cibuli un Lidiju 
Leikumu ir izveidota  pirmā digitālā latgaliešu ābece „Skreineite”.      
Tā ir papildināta ar darba burtnīcu „Skreineite. Vuicūs raksteit” un 
uzziņu materiālu paidagogiem. Šis mācību līdzekļu komplekts pie  -
ejams bez maksas Latviešu valodas aģentūras mājas lapas  www.va  -
lo  da.lv vietnē „Māci un mācies latviešu valodu”. Šogad aprit 246 
gadi, kopš izdota pirmā ābece latgaliešiem.

Daugavpilī viesojās skolēnu un paidagogu delegācija no Itali -
jas. Notika oficiālā pieņemšana Daugavpils domē. Bet par viesu lab-
 sajūtu rūpējās Daugavpils Valsts ģimnazija, kuŗai apritējuši vairāk 
nekā 180 gadi. Italijas skolēni piedalījās jauniešu festivālā URBAN -
STYLE 2014, kā arī iepazinās ar pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām.

Latgales tradicionālās kultūras centrā „Latgaļu sāta” Dekšā -     
res pagastā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales programma 
financiālo atbalstu rekonstruēts tērps, kādu šai apkaimē valkājušas 
sievietes 12.gs. beigās. To īstenoja Dainis Mjartāns un Marika Zei -
mule, kas ir entuziasti ar speciālizāciju etnografisko tērpu izgata-
vošanā.  Rotas tapušas sadarbībā ar rotkaļiem Daumantu Kalniņu 
un Māri Braži, ādas zābaciņus darināja salons „Kristalla kurpīte” 
Rēzeknē, projektā piedalījies arī Ludzas amatnieku centrs.

Valmierā, sākoties jaunajai tūrisma sezonai, izstrādāti jauni 
ceļojumu maršruti  „Vecpilsētas dižkoku ēnā” un „Valmieras diž -
koku stāsti” latviešu, angļu, krievu un igauņu valodā. Pie Svētā Sī  -
maņa baznīcas aug dižozols, kas varētu pastāstīt par pirmo latviešu 
mācītāju Jāni Neilandu, bet ozols pie Livonijas ordeņa pils mūriem 
norādīs uz senāko koka ēku Valmierā. Pilsētā ir pavisam 30 diž-
koki.

 31. maijā un 1. jūnijā jau piekto gadu Lībiešu krastā - Mazirbē, 
Kolkā, Dundagā un Slīterē notiks Ceļotāju dienas „Caur Undžavas 
mežiem pie lībiešiem!”. Lībiešu galvaspilsētā Mazirbē notiks kul  -
tūrvides izziņas pārgājieni, darbnīcas, lībiešu ēdieni, zivju kūpināšana 
ar sestdienas lielo vakarēšanu Mazirbē. Īpaši godā tiks celts skland -
rausis, kas ieguvis Eiropas Savienības tradicionālās īpatnības zīmi.

Latvija š.g. 1. ceturksnī eksportējusi preces par 2,4 miljardiem 
eiro  (2,3%) vairāk  nekā pirms gada tajā pašā periodā. Savukārt im -
 portējusi par 2,9 miljardiem eiro  mazāk (2,6%), liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes dati.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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(Turpināts 18. un 19. lpp.)

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

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 mēģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123), Info: www.Latvian so  -
ciety.com

3. jūnijā 11:00 pensionāru ko  pas 
kārtējā sanāksme. Darba kārtībā: 
amatpersonu ziņojumi, pārrunas 
par notikumiem Latvijā, Modŗa 
Medņa atceres par latviešu pa -
runām un dzimšanas dienu svi-
nēšana 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 brīva. 
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 
Grunwald ar ļoti lielu pateicību 
un cieņu sirdī. Koncertpianiste 
un pavadītāja Estelle Pace. Pro-

grammā tautas dziesmas, ieskai-
tot latviešu t.dz. un Broadway 
melodijas 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  cī-
tāja 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 14:00 Tautas sēru 
dienas sarīkojums. Piedalīsies dzej-
 niece Rita Gāle. Citu dzeju un 
fragmentus no Egila Ramiņa dzī-
 ves memuāriem lasīs Valdis Cir  k-
 ste. Pirmizrāde Ņujorkā – filma 
„Rakstniece Melānija Vanaga”. 
Producente Māra Zirnīte. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $20 no pers. 
pēc 16 gadiem. Pusdienas veltītas 
ASV vanadžu programmai Lat vijā 
„Ceļš skolniekiem uz okupā cijas 
mūzeju”. Varēs iegādāties grāmatu 
„Sibirijas bērni”, video. Pulcēsi mies 
sēru dienā mūsu DV namā!

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 -
jorkas Latviešu koris, kuŗam 
pievienosies koris ’’Balsis ’’ no 
Latvijas. Dienas kārtībā: Svēt brī dis; 
apsveikumi; koŗa koncerts; pus-
dienas; dejošana – spēlēs akor-
deonists Bill Aust. Ņudžersijas 
latv. biedrības biedriem ieeja pret 
brīvprātīgiem ziedojumiem, bēr-
niem līdz 16 g. ieeja brīva, pārē-
jiem ieeja $40. Lūdzam pieteik-
ties 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-
tonas DC “Namejs”. Koncerts: 
duets no Latvijas “Inga un Nor-
munds”. 21:00 ugunskura iedeg-
šana un dziedāšana pie uguns-
kura. Balles mūzika: grupa “Ze -
nīts” no Latvijas ar duetu “Inga 
un Normunds”. 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.prie-
daine.com 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

7.  jūnijā 15:00 Sietlas latviešu 
jauniešu apvien. (SLJA) rīko 
Baltiešu 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-
miņas dievk. kopā ar igauņiem 
un lietuviešiem. Pēc dievk. kon-
certs un pieņemšana nama zālē.
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no rīta. 30. maijā  dievk. 1. jū -
nijā dievk. ar dievg. 8. jūnijā 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 15.
jūnijā Trīsvienības un 1941. un 
1949. gadā aizvesto piemiņas 
dievk. 22. jūnijā dievk. ar dievg. 
29. jūnijā un 6. jūlijā  dievk. 
nenotiek. 13. jūlijā dievk. ar 
dievg. 20. jūlijā dievk. nenotiek. 
27. jūlijā dievk. ar dievg. Dr. māc. 
Aija Greiema (Graham), tālr.: 
517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte un Margarete Thom p-
sen. 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 Zig-
rida 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. 1. jūnijā 11:00 
dievk. angļu valodā ar Sv.vakar-
ēdienu. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 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 
Luth  eran Church (308 East 
Petersburg 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 Zie-
donis (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 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn  drau-
 dze.org 1. jūnijā 10:00 dievk., māc. 
R. Neely. Sadraudzībā  K. Mcleod 
stāstīs par Rīgas geto mūzeja 
mājas lapu. 5. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda. 8. jūnijā 10:00 Vasar-
svētku dievk. ar kristībām un Sv.
vakarēdienu, sekos sadraudzība. 
15. jūnijā 10:00 Aizvesto piemi-
ņas dievk. ar igauņu un lietuviešu 
līdzdalību. Vadīs igauņu māc. N. 
Vahter. Sekos sadraudzība. 22.
jūnijā 10:00 laju vadīts dievk., 
sekos sadraudzība. 29. jūnijā 10:00 
dievk., vadīs B. un B. Alles. Sekos 
sadraudzība. 6. jūlijā dievk. ne -
notiks. 13. jūlijā 10:00 dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. Sadraudzībā tik -
šanās ar Edijas vecākiem. 

• 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

(Turpināts no 17. lpp.)

Dedzīgs Latvijas un Amerikas patriots,
gādīgs ģimenes pavarda sargātājs, uzticīgs un uzticams vīrs

HUGO VALENTĪNS 
DZENIS

Dzimis 1934. gada 5. aprīlī Rīgā, Latvijā,
miris 2014. gada 29. aprīlī Ņudžersijā, ASV

Mūžībā aizgājis
mans neaizmirstamais jaunības un ģimenes draugs

JĀNIS
SVENTECKIS

Dzimis 1930. gada 16. aprīlī Latvijā,
miris 2014. gada 10. aprīlī Indianapolē

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

SILVIJA EICĒNS,
dzimusi CELMIŅŠ

Dzimusi 1921. gada 3. augustā Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2014. gada 9. maijā Columbus, Ohio

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais draugs

VIKTOR 
STRAUTMAN

Dzimis 1923. gada 3. decembrī Rīgā,
miris 2014. gada 18. maijā Trumbull, Conn., USA

Atvadās:
SIEVA LAIMA, BRĀLIS BRUNO, BĒRNI, MAZBĒRNI

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ
AR DIEVU, MĪĻAIS!

Sirsnībā un sēras
JĀNIS UN BAIBA VANAGS

Sēro:
MĀSA IRĒNA VALKOVA ČECHIJĀ

MAZDĒLS NORMUNDS KRICKIS AR ĢIMENI
JURIS UN VERĒNA DAMBRĀNI

DAUDZI PIEDERĪGIE UN DRAUGI LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
SKAIDRĪTE UN SANDRA ABELTIŅŠ

DAILA KRASTIŅŠ
LAUMA UN IMANTS GORBANTS AR ĢIMENI

Apklust dziesma, salnas pļauta,
Ziedu dārzos stinga rasa.
Tavā logā svece balta
Baltas as`ru notis raksta.

Cik jauks bij ceļš, pa kuŗu kopā gājām,
Liels spožums pārklājas pār dienām tām.

Tek upīte čurkstēdama,
Burbulīšus mētādama.
Tā aiztek mans mūžiņš
Kā ūdeņa burbulīt`s.
(T. dz.)

Cik jauks bij` ceļš,
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām.

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
 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. Līdzi jāņem groziņi, 
pildīti ar šim vakaram piemē ro-
tiem labumiem, kā arī Līgo 
dziesmu krājums, jo paredzēta 
varena līgošana. Jāņu bērnus sa -
gaidīs un par Jāņu sieru un alu 
gādās Jāņu māte un Jāņu tēvs. 
Būs arī mūzikāls uzvedums. Ie -
ejas ziedojums, 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.

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 izstā de 
A Latvian Voice in Glass. Di -
zainera filozofija ir stikls. Veidojot 
plastiskas un robustas formas 
produktus saviem zīmoliem an& -
angel un GlassMuse un strādājot 
ar pūstu stiklu, mākslinieks iegu-
vis atzinību ne tikai Latvijā, bet arī 
ārvalstīs. Artis ir saņēmis vairākas 
žurnāla DEKO gada balvas, kā 
arī 2013. gadā prestižo RED 
DOT dizaina balvu katēgorijā 
„Produktu dizains” ar trauku kol  -
lekciju 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 jauniešu 
koris ir viens no izcilākajiem ko -
ŗiem Latvijā, kas dibināts 1987. 
gadā. 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.wordpress.
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 stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ce -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 

• 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. jū -
nijā 12:30 Leikvudā dievk. ar 
dievg. 15. jūnijā 13:30 Īstbran-

svikā 14. jūnija piemiņas dievk. 
ar dievg. 29. jūnijā 13:30 Īst-
bransvikā dievk.. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.:908-
638-1101, e-mail: latvianluther-
anchurch@gmail.com 
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D I E V K A L P O J U M I

Atceroties
Jāni RinkušuJURIS STRAUTMANIS

Jānis Rinkušs bija mans do   mu-
biedrs, mūzikāli apdāvināts, ar 
lielisku ritma izjūtu un dzirdi. 
Būdams kodolgrupas mūzi kālais 
vadītājs, viņš mūs – Al  bertu Leg z-
diņu, Ilmāru Dzeni, Ģirtu Pu -
riņu un Juri Straut mani pa lai-
kam „dīdīja un dresēja”. Viņa 
pūles nebija veltas. Mūsu Čikāgas 
Piecīšu grupa varēja lepoties ar 
koncertiem daudzos latviešu cen -
tros, ar četrām mūzikas skaņu- 
platēm un vienu pasaku plati 
bērniem. Jānītis mums palīdzēja 
tapt par „profesionāliem amatie-
ŗiem”. Viņa ģitaras spēle izdaiļoja 
dziesmu saturu un deva no  krāsu, 
ko varētu saukt par Či  kāgas Pie -
cīšu skaņu. Minētās četras skaņu- 
plates prasīja daudz darba un 
pacietības. Alberts nespēja tik 
daudz dziesmu  sa  rakstīt, Ilmāra 
„pūrā” bija dau dzi „šlāgeri”, bet arī 
ar to ne  pietika. Amerikā tobrīd 
blakus populārām dziesmām iz -
veido jās tautasdziesmu žanrs ar 
ve  cām melodijām, bet jauniem 
tekstiem. Šis žanrs Jānīti un mani 
ieinteresēja. Sākām tās uzmanīgāk 
klausīties un tad iepazīstinājām 
ar tām Albertu, Ģirtu un Ilmāru. 
Daudzu dziesmu temas un melo-
dijas mums likās pievilcīgas. Lū -
dzām Albertu un Ilmāru dažas no 
tām pārtulkot un atdzejot. Laime! 
Kā Jānītis mēdza teikt, atradām, ka 
Ilmāram ir pār steidzošs talants 
šīs dziesmas pārtulkojot, iztulko-
jot, aiztul kojot un runāja tādās 
frazēs kā „agrīnā rasa kā dimanti 
spīd” vai „nektara reibusi kamene 
dūc”. Šīs dziesmas vēlāk mums 
likās tipiski mūsu dziesmas. 

Čikāgas Piecīšu grupa bija ap -
dāvināta ar diviem tenoriem. Tā 
kā Ilmārs bija lirisks tenors, tad 
viņam ļāva dziedāt melodijas, 
kamēr Jānītis atrada interesantas 

harmonijas. Mēs pā  rējie „pie-
harmonējām”. Protams, Jānis iz -
cēlās ar savu priekš ne sumu skitos 
(skečos). Būdams mazākais au -
gumā, viņš izpel nījās bērna lo -
mas. Kā var aiz mirst viņa lomu 
skitā „Sestdienas skola”, kuŗā viņš 
spēlēja Pi  čukiņu. 

Paldies, Jānīti, bez Tevis Či  kā-
gas Piecīšu toreizējās skaņuplates 
nebūtu ieskaņotas. Grūti iedomā-
ties, kāds būtu bijis Či  kāgas Pie-
cīšu mūzikālais ceļš bez Tevis. 
Mēs, Jānīt, dziedājām un jokojām, 
bet mēs dziedājām un jokojām 
nopietni. Paldies Tev!

Indulis Lācis
mūžībā

Šī gada 15. martā no mūsu 
saimes Ņujorkā šķīries sabied-
riskais darbinieks Indulis Lācis.

Indulis dzimis Rīgā 1931. ga  dā. 
Bēgļu gaitās kopā ar ģimeni de -
vies uz Vāciju un pēc tam uz 
Ameriku, visu laiku dzīvojis Ņu -
jorkā. Viņš un Ruta, viņa dzīves-
biedrene, bija lieli mū  zi kas cie -
nītāji. Indulis ilgus gadus vadīja 
Latvijas Nacionālās ope ras ģildi. 
Abi ar Rutu dziedāja latviešu 
Ņujorkas latviešu korī. 

Raksturojot Induļa Lāča per-
sonību, gribu pieminēt savu, man 
tik svarīgu piedzīvojumu, kas lie-
 cina par viņa labestīgumu. Ar 
In  duli biju iepazinies, ap  mek-
lējot vienīgo ģimnaziju franču 
zonā Ebenveilerā. Kad ieceļoju 
Ņujorkā, man paziņoja, ka mans 
galvotājs Dienvidu Dakotā ir at -
saucis man galvojumu. Taču lai 
es neuztrauco ties, jo turienes lute-
rāņu baznīca sagādāšot līdzīgu 
galvojumu. Tomēr, ja gadījumā es 
varētu atrast kādu cilvēku šeit, 
kas par mani galvotu, es varētu 
palikt Ņujorkā. To es arī vēlējos 
darīt, bet es diemžēl šeit nevienu 
tādu cilvēku nepazinu. Tomēr 
man ļoti laimējās – satiku Induli 
turpat ostā, kur viņš bija ieradies 
sagaidīt kādus citus latviešus, 

kuŗi nebija atbraukuši. Tad nu 
pastāstīju viņam savu problēmu. 
Indulis mazliet padomāja un tad 
sacīja, lai es pagaidot turpat, viņš 
piezvanīšot saviem vecā kiem, vai 
viņi nevarētu man palīdzēt. 

Indulis atgriezās ar ziņu, ka 
viņa vecāki piekrituši man sa  gā-
dāt galvojumu un apme šanās vietu 
pie viņiem. Zinot, ka vecāki dzīvo 
samērā mazā dzīvoklī, tas bija tik 
cēls žests no Induļa un viņa 
ģimenes. Indulis man arī sagādāja 
darbu būvniecībā pie Rīsberga 
Long ailendā. Visa ģimene mani 
ļoti labi uzņēma, un es tur no  dzī-
voju, līdz mani iesauca armijā 
Kore jas kaŗa laikā. 

Indulis tik nesavtīgi man bija 
palīdzējis iesākt un pārvarēt grū-
tāko laiku svešajā zemē. In  dulis 
pats arī toreiz strādāja pie Rīs-
berga. Darbs jau nebija slikts, se -
višķi tas, ka strādājām kopā ar 
latviešiem. Taču pārāk augsta 
prestiža tam nebija. Indulis ātri 
iemācījās angļu valodu un da -
būja darbu amerikāņu apdroši-
nāšanas sabiedrībā. Tur viņš ar 
labiem panākumiem nostrādāja 
līdz aiziešanai pensijā. 

Tā nu arī es personīgi esmu zau-
 dējis mentoru un labu draugu. 
Induli, liels paldies Tev par visu!

AUGUSTS VĪTOLIŅŠ

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers&Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovnā St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luth-
eran Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

Parsippany St.Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfildā Holy Cross Lutheran 

Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

1. jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. 14:30 St. 
Andrew bazn. dievk., māc. Sai -
vars. 7. jūnijā 11:00 Jonkeru bazn. 
skolas izlaidums, māc. Saliņš. 11:00 
Priedainē skolas izlaidums, māc. 
Saivars. 8. jūnijā 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš, seko māc. 
Saliņa 30 gadu kalpošanas atzī-
mēšana. 10:00 Jonkeru bazn. dievk. 
ar dievg., māc. Saivars. 14. jūnijā 
19:00 Salas bazn. Tautas sēru die -
nas dievk., māc. Saliņš. 14:00 Man-
  hatenā Tautas sēru dienas dievk., 
māc. Saliņš. 14. un 15. jūnijā Kat-
skiļu nometnē (Elka Park, NY) 
„Dižtalka”. 15. jūnijā 11:00 Ņu -
džersijā Iesvētības dievk. ar dievg., 
māc. Saivars un māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
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).    
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: (35 Furman St, Schenectady, 
NY 12308). 15. jūnijā 14:00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg..Dz. 
grāmatas. Prāv. O. Sniedze, asistē 
diakone L. Sniedze-Tagart.

• 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. 1. jūnijā 14:00 
dievk. 8. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda. 15. jūnijā 14:00 Aizvesto 
piemiņas 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 
Norbergs , tālr.: 727-367-6001.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
gott Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 

e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo-
tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda Ka -
ļiņa, tālr.: 613-471-1180, e-pasts: 
valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasaras 
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas 

galds. Grāmatu galds.  30. maijā 
20:00 koncerts „Balsis”, rīko LOV. 
1. jūnijā 10:00 Debesbraukšanas 
d. dievk. 4. jūnijā 19:30 Padomes 
sēde. 6. jūnijā 19:00 Meditācijas 
vakars. 8. jūnijā 10:00 Vasarsvētku 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org

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

Ave, San Francisco).

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

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

Burlingema, Labā Gana baz nīca 
(301 Burlingame Ave)

 
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

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

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

Mūžībā aizgājusi
D. D. S., Dr. med. dent.

AIJA LIEPIŅŠ MEDENIS,
dzimusi CĪRULIS

Dzimusi 1923. gada 3. janvārī Valmierā,
mirusi 2014. gada 24. maijā, ciemā Latvija, MI, ASV

Sērās:
VĪRS VIDVUDS, MEITAS INESE UN BAIBA AR VĪRU JĀNI, MAZBĒRNI ANDIS UN TIJA

VIDVUDA BĒRNI PĒTERIS, JĀNIS UN ISMENE AR ĢIMENĒM
RADI LATVIJĀ, ASV UN AUSTRĀLIJĀAi, lepnā dvēsele top klusa aizejot.

Neviens to nedzirdēs, bet jutīs mīla īstā,
Kad atkal atmiņas dzers puķu smaržā šķīstā.
(Jānis Medenis)
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Latvijas

hokejisti Pasaules 
meistar   sacīkstēs 

Minskā izcīna
11. vietu

Latvija – Šveice 2:3 
(0:2, 1:1, 1:0). Pēc sā -
pīgā zaudējuma iepriek-
šējā spēlē pret balt-
krieviem Latvijas ho -
kejistiem vajadzēja 

kon  centrēties pēdējai iespējai 
iekļūt ceturtdaļfinālā. Bija jā  pār-
spēj Šveices vienība. Tā kā spēle 
notika nākamajā dienā, atpūsties 
iznāca mazāk nekā citās reizēs. 
Nogurums lika sevi manīt, taču 
mūsu hokejisti parādīja lielu cī  ņas 
sparu un pēc triju vārtu zaudē-
juma (0:3) nemeta plinti krūmos.  

Kristers Gudļevskis gatavojas atvairīt pretinieka metienu
Otrā periodā Jass vienus vārtus 

atguva, un  trešajā periodā mūsu 
hokejisti turpināja cīņu, lai atspē-
lētos, tomēr vārtu gūšanas mo -
menti ilgāku netika reālizēti. 
Pēdējās divās minūtēs mūsējie 
nomainīja vārtsargu pret sesto 
laukuma spēlētāju, un pēc Sot-
nieka metiena Girgensons laboja 
ripas lidojuma virzienu. Tiesneši 
pēc atkārtojuma noskatīšanās vār -
tus ieskaitīja. Drāmatiskās spēles 
izskaņā darījām visu, kas hoke-
jistu spēkos, tomēr ar to nepietika. 
Zaudējums ar 2:3, un līdz ar to  
mūsu hokejisti beidza Pasaules 
meistarsacīkstes. Latvijas izlasē 
par trīs labākajiem spēlētājiem 
atzīti Miķelis Rēdlichs, Artūrs 
Kulda un Kaspars Daugaviņš. 

Savā apakšgrupā Latvijas izlase 
ierindojās sestajā un meistar sa-
cīkšu kopvērtējumā – 11. vietā. 
Šajā pašā vietā izlase meistar sa-
cīkstes beidza arī pērn. Ceturt daļ-
finālā Latvijas izlase ir spēlējusi 
1997., 2004. un 2009. gadā. La -
bākais rezultāts ir 1997. gadā 
izcīnītā septītā vieta. Tad mūsu 
hokejisti pirmo reizi piedalījās 
augstākās līgas sacensībās. 

Teds Nolans gribētu 
palikt ar Latvijas 

hokejistiem
Pēc atgriešanās no Pasaules mei  s-

tarsacīkstēm mūsu hokejisti Rī -
gas lidostā tika sirsnīgi sagaidīti. 
Daudz apsveikumu saņēma iz -
lases galvenais treneris Teds No -
lans. Gan līdzjutēji, gan skolnie-
ces viņu apstāja, lai foto gra fē tos, 
pasniegtu ziedus, pateiktos par 
darbu, kā ari lai saņemtu autogra-
fus. Nolans, pateicoties sagaidī-
tājiem, atzina, ka arī nākotnē, 
taču kādā citā statusā viņš vēlētos 

būt saistīts ar Latvijas hokeju. Esot 
pie izlases stūres, Nolans izcilus 
panākumus nesasniedza, trīs Pa -
saules meistarsacīkstēs netiekot 
izslēgšanas spēlēs, taču viņš lepo-
jas, ka spējis hokejistiem iestāstīt, 
ka Latvijas izlase var uzvarēt jeb-
 kuŗu vienību. Nolans izlasei at -
klāja uzbrucēju Miku Indraši un 
vārtsargu Kristeru Gudļevski, kā 
arī izsniedza uzticības kredītu 
dažiem, kuŗi meistarībā vēl at -
paliek no vadošajiem hokejis-
tiem, bet kuŗiem deg acis aplie-
cināt sevi laukumā.

“To mēs redzējām arī šajās 
meis  tarsacīkstēs. Varam spēlēt un 
uzvarēt jebkuru komandu,” teica 
Nolans. “Latvijas hokeju nākamos 
trīs, četrus gadus gaida spoža nā -
kotne, un es labprāt arī turpmāk 
gribētu ar to būt saistīts. Nāka-
ma jos trīs līdz piecos gados izlase 

var izdarīt lielas lietas, ja ir mazliet 
veiksmes un visi labākie hoke-
jisti. Ir ne tikai jāceŗ palikt elites 
līgā, bet jābūt izaicinājumam cī -
nīties par medaļām. Man  patiktu 
būt noderīgam, jāskatās tikai 
kādā veidā. Tādi spēlētāji kā Gir-
 gensons, Kulda, Dārziņš, Kar-
sums būs komandas līdeŗi, bet ir 
arī virkne jauno spēlētāju, kuŗi 
jau drīz papildinās izlases rindas. 
Es lepojos ar puišiem par šo tur-
nīru. Man tā ir bijusi privilēģija 
strādāt un iepazīties ar šiem 
puišiem,” Nolans knapi valdīja 
asaras.

Nolana vadībā pasaules meistar-
sacīkstēs, olimpiskajās spēlēs un 
to kvalifikācijā aizvadītajās 29 
spēlēs mūsu hokejisti izcīnīja 10 
uzvaras un piedzīvoja 19 zaudē-
jumus. Visvairāk atmiņā palikusi 
uzvara Sočos pret Šveici un sa -
censība ar kanadiešiem, Minskā – 
uzvara pār Somijas un Šveices 
hokejistiem.

Latvijas izlase Pasaules meistar-
sacīkšu augstākajā līgā pēc 
valsts neatkarības atjauno ša nas. 
Gads. vieta, treneris. 1997. – 7. 
vieta (treneris L. Beresņevs), 
1998. – 9. (L. Beresņevs), 1999. 
– 11., (L. Beresņevs), 2000. – 8., 
(H. Vasiļjevs), 2001. – 13., (H. Va -
siļjevs), 2002. – 11., (K. Lind -
strēms), 2003. – 9., (K. Lind strēms), 

Nolans: Bija gods strādāt kopā 
ar šiem vīriem

2004. – 7., (K. Lindstrēms), 2005. 
– 9. vieta (L. Beresņevs), 2006. – 
10. vieta (P. Vorobjovs),  2007. – 
13., (O. Znaroks), 2008. – 11., 
(O. Znaroks). 2009. – 7., (O. Zna -
roks), 2010. – 11., (O. Zna roks), 
2011. – 13., (O. Znaroks), 2012. – 
10., (T. Nolans), 2013. – 11., (T. 
No  lans), 2014. – 11., (T. Nolans).

Ar ko spēlēsim
2015. gadā?

Latvijas hokeja valstsvienība 
2015. gada pasaules meistar sa -
cīkstēs būs priekšsacīkšu grupā, 
kas spēles aizvadīs Čechijas gal -
vaspilsētā Prāgā. Latvija iekļauta 
vienā grupā ar Zviedrijas, Ka -
nadas, Čechijas, Šveices, Fran-
cijas, Vācijas un Austrijas izlasi.  
Otra grupa spēlēs Ostravā, kur 
tiksies pasaules čempione Krie-
vija, sudraba medaļniece Somija, 
kā arī ASV, Slovakija, Norvēģija, 
Baltkrievija, Slovēnija un Dānija.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

hokejā 2018. gadā 
notiks Dānijā

Baltkrievijas galvaspilsētā Min-
skā notika Starptautiskās Hokeja 
federācijas kongress, kuŗa lēma 
par 2018. gada Pasaules meistar-
sacīkšu rīkotājvalsti. Uz šī nozī-
mīgā sporta notikuma rīkošanu 
ir pieteikusies arī Latvija.

Gan Rīgas, gan Kopenhāgenas 
pārstāvji Minskā demonstrēja 
pusstundu ilgas prezentācijas, 
argumentējot, kāpēc meistarsa-
cīkstēm 2018. gadā būtu jānotiek 
tieši šajā pilsētā. Kopenhāgenas 
pārstāvju nozīmīgākais argu-
ments bija tas, ka Dānija jau 
vairākus gadus spēlē augstākajā 
līgā, taču ne reizi nav bijusi 
meistarsacīkšu rīkotājvalsts.

Rīgas priekšrocības savukārt ir 
veiksmīgā pieredze meistarsa-
cīkšu rīkošanā 2006. gadā un de -
dzīgs hokeja fanu pulks. Rīgas 
pilsētas galvas vietnieks Andris  
Ameriks uzsvēŗa, ka hokejs Lat-
vijā ir viens no vispopulārākajiem 
sporta veidiem, turklāt Pasaules 
meistarsacīkšu rīkošana 2018. ga -
dā sakristu ar valsts 100 gadu 
jubileju. Ameriks apliecināja, ka 
Rīgas pašvaldība ir gatava meistar-
sacīkšu rīkošanai sniegt visu ne -
pieciešamo atbalstu. Atbalstu Rī -
gai pauduši gan Baltkrievijas, gan 
Krievijas pārstāvji, taču, vistica-
māk, izšķirīgās būs Āzijas valstu 
balsis, kaut arī šīm valstīm 
“hokejs ir diezgan patāls”.

Starptautiskās Hokeja federā-
cijas kongresā balsojumā pieda-
lījās vairāk nekā 100 kongresa da -
lībvalstu pārstāvju. Latvija pārlie-
cinoši zaudēja Dānijai. Dānijas 
kandidātūru atbalstīja 95 bal so-
tāji, par Pasaules meistarsacīkšu 
rīkošanu Latvijā tika nodotas tikai 
12 balsis. Dānijā turnīrs notiks 
Kopenhāgenā un Herningā. 

Edgars Kulda kļūst 
par Kanadas junioru 

čempionu 
Latvijas hokeja uzbrucējs Ed -

gars Kulda guva vārtus un divreiz 
rezultātīvi piespēlēja Edmontonas 
Oil Kings uzvarā 6:3 pār Guelph 
Storm Memoriālā kausa izcīņas 
finālā, kur noskaidroja Kanadas 
junioru hokeja čempionus. 

Kuldas iemestie vārti Edmon-
tonas vienību otrajā trešdaļā iz -
virzīja vadībā ar 3:2, bet nāka ma-
jos divos vārtu guvumos 19 gadus 
vecais Kulda rezultātīvi piespēlēja. 
Veiksmīgais sniegums turnīrā pa -
līdzēs Kuldam gūt atzinību Na -
cionālās hokeja līgas (NHL) jauno 
spēlētāju pārbaudē (draftā). 

Memoriālā kausa izcīņā startēja 
laukuma saimnieki Londonas 
Knights un trīs Kanadas junioru 
līgu čempioni – Rietumu hokeja 
līgas (WHL) uzvarētāji Oil Kings, 
Ontario hokeja līgas (OHL) čem-
pioni Guelph Storm un Kvebekas 
galvenās junioru hokeja līgas 
(QMJHL) uzvarētāji Val d’or 
Foreurs. Četru komandu turnīrā 
izspēlēja apļa turnīru, pēc kura 
risinājās izslēgšanas spēlēs.     

Latvijas meiteņu fut-
bola izlase Tbilisi 

iegūst zelta medaļu
Latvijas vēstniecība Gruzijā ap -

sveica Latvijas meiteņu futbola 
vienību, kas guva pārliecinošu 
uzvaru Eiropas futbola turnīrā 
jauniešiem ar speciālām vaja-
dzībām. Meitenes  izcīnīja zelta 
medaļu un Turnīra kausu.

Desmit meitenes no Latvijas 
speciālajām internātskolām go -
dam nesušas Latvijas pozitīvo 
vārdu pasaulē un ar savu dalību 
un uzvaru turnīrā devušas per-
sonīgu ārtavu arī Latvijas un 
Gruzijas divpusējo attiecību vei -
došanā un tālākā attīstīšanā.

Teniss
Ernests Gulbis Nicas turnīrā ir 

izlikts ar otro numuru, tādēļ pir-
majā kārtā bija brīvs. Otrā kārtā 
Ernests ar 6:7 (4:7), 6:4, 6:1 pār-
spēja Slovakijas tenisistu Martinu 
Kližanu un iekļuva ceturtdaļ fi nā lā, 
kur spēlēja pret krievu Dmitriju 
Tursunovu. Ernests trijos setos ar 
6:3, 3:6, 7:6 (7:5) pieveica Tursu-
novu un iekļuva pusfinālā, kur 
divos setos uzvarēja spāni Al  ber tu 
Montanjesu. Finālā Gulbis ar 6:1, 
7:6 (7:5) pieveica arģentīnieti Fe  de-
 riko Delbonisu, sesto reizi kar jerā 
triumfējot ATP serijas turnīros.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Vai atgūsimies 
sieviešu volejbolā?

Latvijas sieviešu volejbola iz -
lase spēlēja Eiropas meistar sa-
cīkšu kvalifikācijas turnīrā. Mūsu 
izlases līdere ir LU rektora Mārča 
Auziņa meita Ance. Cīņas par 
Eiropas čempiona titulu notiks 

nākamajā gadā Belģijā un Nī  der-
landē. Vietu finālsacensībās jau 
nodrošinājušas rīkotājvalstis, kā 
arī piecas Eiropas spēcīgākās iz -
lases pēc reitinga – Krievija, Ser-
bija, Italija, Vācija un Chorvatija. 
Pēdējo reizi  Latvijas volejbolistes 
Eiropas meistarsacīkšu finālcīņās 
iekļuva 1997. gadā Bratislavā, iz -
cīnot astoto vietu. Jācer, ka šoreiz 
tas izdosies, jo savulaik bija grūti 
pat iedomāties, ka Latvija nav la -
bāko 16 Eiropas vienību vidū. 
Tomēr starts Slovēnijā nebija sek -
mīgs. Gan Latvijas vīriešu, gan sie -
viešu izlase savā grupā palika pē  -
dējā vietā četru komandu kon-
kurencē. Lai pretendētu uz fināl-
turnīru, vajadzēja grupā iegūt 
vismaz otro vietu.

Par ieceru piepildīšanos vēlāk  
vienā no valstī populārākajiem 
sporta veidiem var spriest no ju -
nioru un jauniešu startiem Eiro-
pas sacensībās. Mūsu juniores Ei -
ropas meistarsacīkšu kvalifikā ci-
jas sacensībās ar 0:3 zaudēja Ser-
bijai un  Francijai, un izstājās. Lai 
gan sen Latvijai nav bijušas tāda 
ražena auguma jaunās volej bo lis-
tes, setu rezultāti liecina, ka īstas 
cīņas nebija. Jāmeklē iemesli.

Varbūt nākotnē var raudzīties 
cerīgāk, jo nupat Daugavpilī no -
tikušajās Baltijas meistarsacīkstēs 
kadetēm (U-16), kuŗā piedalījās 
četras labākās vienības  no katras 
valsts, uzvarēja daugavpilietes, bet 
Latvijas komandas kopvēr tē jumā 
ievērojami apsteidza līdz audzes no 
kaimiņiem. Līdzīgi bija iepriek-
šējās meistarsacīkstēs Lietuvā, kad 
finālčetriniekā cīnījās trīs Latvijas 
komandas. Kā nonākam līdz ju -
nioru un sieviešu izlasēm, tā kai-
 miņi, jo sevišķi Igaunija, ņem virs-
roku. Latvijas treneriem būs ie -
spēja vērot labāko Eiropas junioru 
komandu cīņas, jo augustā Igau-
nijā un Somijā notiks Eiropas 
junioru meistarsacīkšu fināls, 
diemžēl bez mūsu meitenēm.

ANDRIS KĻAVIŅŠ


