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Redakcija jaunās telpās!
Kopš 1. jūlija laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija" redakcija strādā 

jaunās telpās pašā Rīgas sirdī – Ģertrūdes ielā 27 (sētas mājā), LV-1011
Tālruņa numuri un e-pasti – nemainās.

Gaidām ciemos!  

Klātesot vairākām augstām 
amatpersonām un daudziem 
mākslas cienītājiem no Latvijas 
un mītnes zemēm, Cēsu vec pil-
sētā 28. jūnijā tika atklāta Pasau-
les latviešu mākslas centra gale-
rija. Nodibinājums „Pasaules lat-
viešu mākslas centrs” izveidots ar 
mērķi veicināt mākslas vērtību 
saglabāšanu, kuŗas radījuši Otrā 
pasaules kaŗa rezultātā trimdā 
devušies latviešu mākslinieki un 
ārzemēs dzīvojošā jaunā paau dze.

Atklāšanu vadīja Vides un re -
ģionālās attīstības ministra biroja 
vadītāja Marika Zeimule. Pēc 
viņas vārdiem, „Cēsu pilsētas, no -
vada un visa Vidzemes reģiona 
kultūras dzīve kļuvusi bagātāka.” 
„Visam pamatā bija ideja. Ideja, 
kas dzima tālu aiz okeana, kur 
savulaik mājvietu bija guvuši 
daudzi latviešu mākslinieki. Kur 
izauga jauna mākslinieku paau-
dze, un laikā, kad Latvija bija 
okupēta, viņi varēja brīvi smel-
ties iedvesmu un iet līdzi pasau-

Cēsīs atklāta Pasaules latviešu 
mākslas centra galerija

Konference notiks Rīgā, š. g. 6. – 7. aktobrī jaunajā 
Latvijas Na     cio nālās bibliotēkas namā jeb Gaismas pilī. 
Reģistrēties aici nām PBLA Pārstāvībā Rīgā, e-pasts: 
pbla-latvija@pbla.lv, tālr.: +371 67282980, fakss: +371 
67820176

Par PBLA Kultūras fonda 
II konferenci 

“Latvija ārpus Latvijas”

les mākslas attīstības ritmam. 
Līdz ar neatkarības atgūšanu tika 
kaldināta ideja par mājvietas at -
rašanu ārzemju latviešu māksli-
nieku devumam,” teica M. Zei mule.

„Cēsis jau senis ir bijusi viena 
no nozīmīgākām kultūras pilsē-
tām Latvijā, tāpēc PLMC izveide 
tieši šeit ir likumsakarīga,” savā 
uzrunā teica Centra izveides ide-
jas iedzīvinātāja Lelde Kalmīte no 
Čikāgas. Pēc L. Kalmītes teiktā, 
Cēsis nu kļūs par vietu, kur satik-
ties gan ārzemju latviešu māk-
sliniekiem, gan mākslas baudī-
tājiem. 

L. Kalmīte norādīja, ka mū  zeja ie -
kārtošanai bijuši vajadzīgi 100 000 
ASV dolaru, daļu bijis iespējams 
nosegt ar Ripas ģimenes (ASV) un 
daudzu citu ziedojumiem galve-
nokārt no ASV un Lielbritanijas.

Ārlietu ministrijas īpašo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Rolands Lappuķe atzina, 
ka jau pēc dažiem gadiem būšot 
redzams, cik pareizs šis lēmums 

būs bijis, jo „Cēsis kļūs par kul-
tūras un diasporas centru”. Cēsīs 
darbojas aktīva pašvaldība, kas 
cīnās par tautiešu piesaisti savam 
novadam – gan ar mūzeja atklā-
šanu, gan piedaloties „Vispasaules 
cēsnieku dienu” rīkošanā. 

Kultūras ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Richards Kols 
pauda gandarījumu, ka vairāk 
nekā pirms desmit gadiem radu-
sies ideja nu kļuvusi par īstenību. 
„Šie mākslas darbi jāiekļauj Lat-
vijas kultūras bagātībās,” piebilda 
Kols un pateicās Cēsu novada 
pašvaldībai par tālredzību, pie -
šķiŗot telpas mūzeja izveidei.

Cēsu novada domes priekšsē-
dis Jānis Rozenbergs atklāšanā 
pauda prieku par to, ka vairāku 
gadu darbs nu vainagojies ar 
rezultātiem. Pēc viņa teiktā, vis-
lielākais gandarījums ir par to, ka 
nu Cēsīs ir jauns piedāvājums 
kultūras gardēžiem – cēsniekiem 
un novada viesiem.
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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

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

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

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Apceļosim Īriju no
21. līdz 31. martam!

LASĪTĀJU BALSISLatvian 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, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, 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,
kas iesniegti 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,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas 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: ____________________________

Vai tiešām?
„Operas solisti nes Latvijas 

vārdu pasaulē ar milzu panā-
kumiem. Un tas ir galvenais”.

Tā nobeidzas raksts „Latvija 
ārpus Latvijas”, š. g. 23. nu  mu -
rā laikrakstā Laiks. Visu cieņu 
darbīgajiem autoriem, kuŗu 
raksti bagātina mūsu ik  dienu, 
bet es, būdams mūžilgās bijušās 
trimdas saimes aktīvs loceklis, 

atļaušos iebilst raksta noslēgu -
ma pēdējai domai. Ma  nuprāt tā 
vēsta: viss ir labākajā kārtībā, 
atliek vien tāpat tur pināt, jo 
pasaule mūs sadzird un saredz.

Taču trimdas dzīves pieredze, 
tās panākumi un zaudējumi 
mums atkal un atkal ir atgā-
dinājuši, ka tautas dzīvības uz  -
turēšanā izšķirošais ir atbildības 
apziņa par kopējo mērķi. Lai 
pārdzīvotu tagadnes pārbaudī-
jumus, mums ir jāatgūst šī at -

bildības apziņa, tikai tad īsteni 
nozīmīgi būs latviešu panākumi 
pasaulē.

Ļoti ceru, ka šī mērķa sasnieg-
šanai kalpos arī konference 
„Latvija ārpus Latvijas”.

Spuŗu Ričs, ārpus Latvijas 
dievtuŗu vadonis

Vai mākslas 
darbs?

Paldies Vilnim Baumanim 
par laika 3. numurā publicēto 
rakstu par saviem novēroju-
miem Rīgā. Viņš nav baidījies 
aprakstīt negātīvo gaisotni. Ir 
tiešām nožēlojami, ka Jaunā 
Rīgas teātŗa aktieris (un rakst-
nieks?) Vilis Daudziņš (izrādē 
„Vectēvs” Jaunajā Rīgas teātrī – 
Red.) kā pretstatu sarkanarmie-
tim ir izvēlējies kādu bijušo 
leģionāru – ekstrēmistu nevis 
normālu latviešu leģiona pār-
stāvi, kas ar lielu dzimtenes mī -
lestību cīnījies austrumu frontē 
pret Sarkano armiju, nevis po -
pulārizējis fašismu. Vai šāda 
luga ir mākslas darbs?

STELLA KUŠKĒVICS
Merilandē

P. S. Atgādinām lasītājiem, ka 
ne vienmēr redakcijas viedoklis 
sakrīt ar mūsu korrespondentu 
domām. Redakcija

Ivars Galiņš

JĀŅU NAKTĪ
Dzejoļgrāmatām drīz
plaukti pilni kļūs,
Spēj tikai noraust putekļus.
Un lasot citu raudas, gaudas,
Ir kā iepirkties – bez naudas.
Tas viss, patiesi apnicis.
Es gaidu kādu prieka ziņu,
Kā zibinošu jāņtārpiņu.
Jā, ar jāņtārpiņa zibu
Tieši tādu, vai nekādu,
Jāņu nakti satikt gribu!
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Aicinājums pieteikt kandidātus
Pasaules brīvo latviešu

apvienības 2014. gada balvai

No kreisās: Ziemeļkalifornijas koŗa dziedātājas Dace Rapa, Māra 
Linde, Karīna Vasiļevska Mežaparka estrādē Rīgā

Ziemeļamerikas Dziesmu svētku karogs ceļos 
no Hamiltonas uz Sanhosē
Saruna ar Rietumkrasta XVI Dziesmu svētku

Rīcības komitejas pārstāvi Māru Lindi pirms došanās uz
XIV Dziesmu svētkiem Kanadā, Hamiltonā

Ir dziesmu svētki, ir filmas,
ir kino svētki!

Māra, tu esi Ziemeļkaliforni-
jas Latviešu skolas pārzine, 
darbojies ZK Latviešu biedrī-
bas valdē un dziedi Ziemeļ ka-
li  fornijas latviešu korī. Ko tu 
do  mā par Dziesmu svētku 
ideju?

Tas ir tautas pašaizliedzīgs 
brī nums.

Tu esi piedalījusies Dziesmu 
svētkos Latvijā, un šeit, Ame-
rikā. Kas tiem ir līdzīgs un kas 
atšķirīgs?

Jā, esmu piedalījusies vairākos 
skolēnu Dziesmu svētkos Lat-
vijā, Ziemeļkalifornijas latviešu 
koŗa sastāvā dziedāju XXV 
Vispārī ga jos Dziesmu svētkos 
Rīgā 2013. gadā, bet ASV – 
Milvoku Dzies mu svētkos 2012. 
gadā. Vispirms gri bu minēt 
atšķirības – tas, protams, ir 
apjoms un dalībnieku kuplais 
skaits Latvijā, kā arī augstās 
pro fesionālās prasības dziedā-
tājiem un dejotājiem, kas arī 
man bija laba pieredze. Šeit 
Dziesmu svētki man vairāk 
šķiet kā lielas dzimtas kopā 
sanākšana un atkal re dzēšanās. 
Tas ir ļoti liels un personisks 
garīgs pacēlums, jo iespē jams 
redzēt, cik daudz latviešu šeit, 
ASV, sanāk kopā uz Dziesmu 
svētkiem, kā arī satikt ilgi ne -
redzētus cilvēkus.

Kopīgs ir smagais darbs ga -
tavo joties, mācoties repertuāru, 

TAIRA ZOLDNERE, XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības komiteja

lielā kopības sajūta dziedot, un 
labi padarīta darba apziņa pēc 
koncerta.

Vai tavu skolēnu vidū arī būs 
dziedātāji un dejotāji?

Noteikti, vismaz puse no vi -
ņiem rautin raujas  uz skatuves. 
Mūsu skolas skolēni piedalīsies 
Sanhosē Dziesmu svētku deju 
uzvedumā.

Tev pašai ir divas meitas...
Jā, arī viņas piedalīsies Dzies -

mu svētkos.
Tu brauksi uz Hamiltonu ne 

tikai dziedāt, bet arī pārstāvēt 
nākamos dziesmu svētkus, 
proti, XVI Rietumkrasta 
Dzies mu svēt kus Sanhosē, kas 
notiks 2015. ga  da septembrī. 
Ko tas nozīmē?

Vispirms, tā ir liela atbildība 
– no Kanadas XIV Dziesmu 
svētku rīcības komitejas man 
vajadzēs saņemt ceļojošo Zie -
meļamerikas Dziesmu svētku 
karogu un no  gādāt pie mums, 
Sanhosē. Turklāt braucu arī 
pieredzes apmaiņā, no katriem 
svētkiem varu kaut ko mācīties.

Ņemot vērā iepriekšējo pie -
redzi, kādus tu gribētu redzēt 
Dziesmu svētkus Sanhosē?

Milvokos man patika, ka 
pilsēta bija izrotāta ar Latvijas 
karogiem – tas radīja pirmo 
lielo pacilājuma sajūtu. Bija 
domāts, lai dalībnie kiem un 
skatītājiem būtu iespē jams visas 

Dziesmu svētku norises vietas 
apmeklēt, ejot kājām, tas bija 
ļoti ērti.

Tavas domas par Hamiltonas 
dziesmu svētku repertuāru?

Ļoti interesants, jo tajā ir 
dziesmas, kas iepriekš nav ne 
dzie dā tas, ne dzirdētas, un, 
protams, vien mēr ir patīkami 
dziedāt latviešu koŗa mūzikas 
klasisko repertuāru. Pie    dalīšos 
arī garīgās mūzikas kon certā.

Ko tu gribētu piebilst par 
XVI Rietumkrasta dziesmu 
svēt kiem Sanhosē?

Es tos gaidu ar lielām cerībām, 
ka Sanhosē būs skaisti un labi 
apmeklēti svētki. Jau gadu tajos 
ieguldām savu enerģiju un 
darbu. Sanhosē tiek dēvēta par 
Silīcija ie   lejas galvaspilsētu, tā 
ir ļoti skaista vieta ar pustuksnešu 
un Klusā okeana piekrastes 
dabu, gan arī interesanta kā 
pasaules innova tī vais centrs. 
Priecājos, ka daudziem tautie-
šiem būs iemesls pie mums 
atbraukt, to redzēt un sajust.

Nobeigumā pajautāšu – ko 
tu vari teikt par Dziesmu 
svētku „aizkulišu sadzīvi”? 

Domāju, ka lielai daļai tas ir 
īstais iemesls, kāpēc jābrauc uz 
Dziesmu svētkiem.

Un tev?
(Smejoties.) Nezinu, 

parunāsim pēc svētkiem...

Kad XIV Latviešu Dziesmu 
svētkos Hamiltonā koristi, dejo-
tāji, aktieŗi raujas mēģinājumos, 
ko mums pārējiem darīt? Bet 
čaklā rīcības komiteja gādā par 
visu un visiem. Sheraton vies-
nīcas telpā blakus fuajē trīs die-
nas, no ceturtdienas līdz sestdie-
nai skatīsim latviešu filmas ar 
subtitriem visām paaudzēm.

„Brāmss un kazas piens” – re -
ži sores Rūtas Celmas dokumen-
tālo filmu Hamiltonā rādīs pir mo 
reizi Ziemeļamerikā pēc 14. maija 
pirmizrādes Eiropas kultūras gal-
 vaspilsētā Rīgā. Režisores ag  rāk 
uzņemto filmu sarakstā atrodas 
tādas mūzikas personības kā 
Egīls Siliņš, Mariss Jansons, Tā  li-
valdis Ķeniņš. Par Vestardu Šimku 
viņa apgalvo: ”Kā es varētu ne -
veidot filmu par tik fantastisku 
cilvēku un mūziķi!” Soli pa solī-
tim no pirmās filmas epizodes, kur 
Vestards atskaņo Pēteŗa Vaska 
“Gadalaikus”, iepazīstamies ar 
Vestarda darbdienu, pēc kuŗas 
noguris, viņš atzīstas: “Ēdu medu 
kā putru – trīs burkas”. Mājās 
laukos, Vecmokās,  ar mīļo mā -
siņu Aurēliju, ar suni Frederiku 
Šopēnu, atpūtā skrienot krosu, 
Vestards apgalvo: “Man, pirm kārt, 
ir svarīgi, lai pa nakti ir klusums un 
var izgulēties. Un pa dienu mežā 
paelpot svaigu gaisu.” Bilbao, Ber-

līne, Barselona, koncerti visā 
plašajā pasaulē; tomēr Vestar-
dam “Latvija ir vienīgā mazītiņā 
vieta līdz šim izpētītajā Visumā, 
kuŗā spēj pastāvēt latviešu valo-
da un kultūra, – ceru, ka spēj”.

“Mana koka stāsts” sākas, kad 
16 gadus vecajam Jānim skolā 
uzdots mājasdarbs – izveidot un 
atstāstīt savu dzimtas koku. Viņa 
pētījums pagātnē sniedzas čet-
ras paaudzes līdz 20. gadsimta  
sākumam. Vecvecvectēvs 1905. re -
volūcijas laikā dedzinājis mui žas, 
kāds sencis piedalījies Latvijas 
Republikas dibināšanā. Cits ie -
saukts leģionā. Ir devušies trim dā 
vai palikuši Padomju Savienība. 
Režisore Una Celma šos likteņ-
stāstus pasniedz pa daļai doku-
mentāli, pa daļai ar aktieŗiem, 
iestudējot ainas kā spēlfilmā. 
Filma uzņemta Latvijā, arī 
Zviedrijā un Karību salās.

Ir Dziesmu svētki, ir filmas, un 
ir filma par Dziesmu svēt kiem. 
Dokumentālā filma “Dziesmu 
svētki – tautas kustība” ļaus ska-
tītājam virtuāli piedalīties visos 
svētkos Latvijā, jo pirmo reizi 
kopā ir salikti archīva materiāli 
no Juŗa Neikena ierosinātiem 
novadu svētkiem Dikļos līdz 
mirdzošiem Dziesmu un Deju 
svētkiem 2013. gadā  Rīgā. Bū -
sim aculiecinieki Vispārē jiem 

Dziesmu svētkiem Rīgā 1873. 
gadā, kad pirmo reizi dziedājām 
Kārļa Baumaņa rakstīto “ Dievs, 
svētī Latviju”. Sapratīsim, kāda 
sirds bagātība un pašcieņa atro-
dama tautas valodā un valstī. 
Ne velti 2003. gadā Latvijas 
Dziesmu un Deju svētku tra-
diciju Apvienoto Nāciju Izglī-
tības un kultūras organizācija 
(UNESCO) atzina par unikālu 
nemateriālās kul tūras meistar-
darbu. Hamiltonā šogad ar 
filmu svinam 150. gadskārtu Ko   -
cēnu novada Pir majiem Dzie  -
dāšanas svētkiem Dikļos. Fil-
mā skan komponista Mārtiņa 
Brauna mūzika. Uz Lielvārdes 
jostas rakstu fona filmas malās 
redzami Dziesmu svētku pla-
kāti, illustrējot katra laikmeta 
vizuālo mākslu.

Ceturto filmu svētku rīcības 
komiteja glabā azotē paslēptu, 
kamēr visu galīgi saskaņos  ar 
filmas producentu. Ai, šīs prob-
lēmas ar tiesībām! Sekojiet XIV 
Dziesmu svētku Hamiltonā mā -
jaslapai, pie informācijas galda 
svētkos un uz plakātiem Shera-
ton viesnīcā par filmu izrādēm 
un laikiem. Uz redzēšanos 
kino!

P.S. Diemžēl popkorns aiz-
liegts –  viesnīcas nosacījums.

Lai apliecinātu cieņu un izteiktu 
pateicību izciliem ārzemju lat vie-
šiem, kas ar saviem darbiem un 
sasniegumiem ir palīdzējuši cit-
tautiešiem izprast latviešu tautas 
vēsturi, ir cēluši godā un popu-
lārizējuši latviešu vārdu, kā arī 
snieguši paliekamas latviešu kul-
tūras vērtības, Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA) katru 
gadu piešķiŗ balvu gan fiziskām, 
gan juridiskām personām vai 
organizācijām.

Ikviena persona, organizācija vai 
draudze var pieteikt kandidātus 
savas mītnes zemes centrālās ap -

DIEVAM UN DRAUDZEI 
KALPOJOT

vienības valdei:
Amerikas latviešu apvienība (ALA),
Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ),
Latviešu nacionālā apvienība 
Kanadā (LNAK), 
Eiropas latviešu apvienība (ELA),
Dienvidamerikas un Karību 
latviešu apvienība (DAKLA),
Krievijas latviešu kongress (KLK)  
līdz šī gada 30. jūlijam.

Pieteiktos kandidātus izvērtēs 
apvienību valdes un savu 
lēmumu iesūtīs PBLA birojam 
(pblaASV@verizon.net) līdz šī 
gada 31. augus tam.

Vasarsvētku svētdienā Kala ma zū 
latviešu Apvienotās draudzes ko -
ris iepriecēja Kalamazū latviešu 
saimi ar garīgās mūzikas kon-
certu draudzes dievnamā. Diri-
ģenta R. Kalnmala vadībā un pa -
līdžu draudzes ērģelnieces D. Kop -
landes (Copeland) un koŗa priekš-
nieces G. Veidemanes rosināts, 
koris uz koncertu bija gatavojies 
vismaz jau gadu, mēģinājumus  

noturot ik nedēļas vai nu ciemā 
Latvija pie Gaŗzera, vai arī drau-
dzes telpās. Koncertā piedalījās 
pianiste S. Aļļe un vijolnieks G. 
Elksnis. Skaistu papildinājumu 
deva arī solistes Š. Eriņa, G. Grī -
viņa un V. Krieva. Koncerta ieva dā 
māc. D. Zušmane lūgšanā patei-
cās Dievam par Viņa vadību, šo 
krāšņo mūzikas devumu gatavo-
jot un pilnveidojot.

ILZE ŠĪMANE
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Dižā diena Ņudžersijas PriedaineiBAIBA
 BIČOLE

Tā pirms 50 gadiem rakstīja 
pazīstamais rakstnieks Nikolajs 
Kalniņš (nu jau aizsaulē),apbrīnā 
un sirsnībā apdzejodams un 
cildinādams spraunos, pašaiz-
liedzīgos Ņudžersijas latviešu 
biedrības (ŅLB) īpašuma Prie-
daine nama cēlējus. Latviešu 
trimdinieku kopā turēšanās un 
latviskuma turpināšanas vēlmē 
celto ēku iesvētīja 1964. gada 
30. maijā – te jānorāda, ka plašs 
Priedaines veidošanas apraksts 
Kārlim Ķilkutam Laika š. g. 
19. nr. (17.-23.V), to ļoti vēlams 
izlasīt. Bet šī gada 31. maija 
agrā pēcpusdienā pavasaŗa 
svaigā zaļuma apņemtās Prie-
daines namā plūda tā pussimts 
gadu pastāvēšanas gaviļdienas 
svinētāji; rīkotāji teica: pie  tei-

Nikolajs Kalniņš

Priedaine
Priedaine, Priedaine, kas tā par vietu?
Kā to var trimdinieks zināt vai jaust?
Saule te noiet ar gaišāku rietu,
Lai var rītā ar cerību aust!

Zeme te nebija sējumiem arta:
Snauda ar ērķšiem aizaudzis sils,
Bet nu šī vieta ir dzīvības skarta, 
Kamēr te uzcelta latviešu pils.

Atnāca vīri ar brīvības alkām,
Svešums lai garu mums nenomāc,
Dzird pat svētdienās draudzīgās talkās,
Kā te klaudz cirvji, kā zāģi te šņāc.

Tur, kur agrāk mežs šalca dabā,
Pilī nu latviešu dziesmas šalc;
Jāņunakts brīnuma papardi glabāt
Nolejā atstāts tik bērzu pulks balts.

Vīriem, kas cēla,sirmas jau galvas,
Jaunā audze vietā nu nāk;
Brīvā Latvija pasniegs tiem balvas,
Dzirdot, ka bērni latviski māk.

Spēlējam, dejojam, svētkus te svinam:
Tēvtēvu tikumi, priecīgais prāts
Stiprus mūs dara, lai vienmēr to zinām,
Te arī goda galds bagāti klāts.

Priedaine, esi tu goda vieta, 
Lepni varam to pasaulei paust:
Mūsu sirdis un griba cieta
Palīdz  tēvzemē brīvībai aust!

kušos esot skaitā 160, klātpie-
skaitot vēl ap 40 koŗistu un 
sarīkojuma izkārtotājus, ļaužu 
noteikti pāri diviem simtiem.

Ņudzersijas latviešu biedrī-
bas priekšnieks Jānis Students 
sarīkojuma vadību šai reizei 
bija uzticējis biedrības kultūras 
daļas vadītāja palīdzei, izda rī-
gajai Ilzei Baidiņai. Dažos vār-
dos atzīmējusi 1964. gada 30. 
maija dižo notikumu, viņa sī -
kāk iepazīstināja ar Priedaines 
nama pamatos toreiz iemūrētā 
dokumenta/ruļļa „dvīni” (gan 
bez oriģināla parakstiem), to 
atritinādama, nolasot daļu teksta.  
Dokuments ar saukli „Mans 
zelts ir mana tauta/Mans gods 
ir viņas gods!”(R. Blaumanis), 
apraksta ne vien Ņudžersijas 

latviešu biedrības veidošanos, 
mērķus, darbību un Priedaines 
nama tapšanas gaitu, bet arī labi 
parāda tā laika latviešu trimdi-
nieku latviskumu noturēt iz -
lēmušo domāšanu un tālredzīgo 
rīcību. 

Priedaines nama iesvētīšanas 
sarīkojums 1964. gadā sākts ar 
svētbrīdi (mācītājs Kiršfelds), tā 
bija arī šoreiz; Īstbransvikas un 
Leikvudas latviešu ev. lut. drau-
dzes mācītājas Ievas Pušmu-
cānes-Kineyko vadībā izvērsts 
svētbrīdis, plaša un Priedaines 
namu skaisti raksturojoša lūg-
šana. 

Skanīgi un raiti Nikolaja 
Kalniņa Priedainei savlaik vel-
tīto dzejoli nolasīja Priedaines 
saimnieku Grigalinoviču mei-
tiņa Elizabete, viņas labā latviešu 
valoda un tautastērps varēja būt 
pretpote trimdas apraudā tā-
jiem.

Sarīkojuma turpinājumam 
Jānis Students pieteica Harija 
Tauriņa savlaik divos gados 
uzņemto filmu „Latviešu saliņa 
Ņudžersijā” (to izrādīšanai sa -
ga tavojis Juris Zēbergs). Filmu 
biedrībai dāvinājusi Baiba 
Akermane. Filmā rādīta Prie-
daines nama celšanas gaita. Bet 
vispirms sirsnīgos vārdos tika 
tencināts sarīkojuma viesis 96 
gadus vecais Roberts Bērziņš, 
viens no nama galvenajiem cē -
lējiem, kā arī biedrības orķestŗa 
vadītājs 13 gadus, un jo sirsnīgi 
bija sanākušo aplausi, pievieno-
joties pateicībai. Filmas tecē-
jumā skatījām Priedaines ēkas 
pamazītējo sliešanos augšup, 
apbrīnojām brīvprātīgo talci-
nieku darbīgumu, līdztekus 
ieklausoties Jāņa Studenta ieru-
nātajā tekstā, stāstījumā par 
ŅLB. Uzzinājām, ka Priedaines 
nama pastāvēšānas gaitā līdz 
šim te notikuši vismaz 500 
dažādi pasākumi – teātŗa iz  rā-
des, koncerti, sporta svētki, 
bērnu svētki, literāri sarīkoju -
mi, ar īpaši lielu skaitu ap -
meklētāju vienmēr bijuši un 
turpina būt Jāņi. Priedainē jo -
projām rēgulāro tikšanos vieta 
ir Ņudžersijas literārajai kopai, 
Ņudžersijas latviešu kreditsa-
biedrībai, kā arī gadskārtējam 
Ērika Raistera piemiņas fonda 
jaunākā laureāta godināšanas 
notikumam, un pāris reizes 
gadā Priedainē sarīkojumi ir 
Ņudžersijas latviešu skolai.

Pēc filmas Jānis Students 
pateicās visiem, kas ziedojuši 
Priedainei, gan ar darbu, gan 
arī citos veidos, un novēlēja: 
„Lai dzīvo Priedaine!” J. Stu -
dents paziņoja, ka Priedaines 
goda biedros tiek uzņemts Ed -
gars Bērziņš, novērtējot viņa 
darbu, salabojot Priedaines 
nama jumtu pēc viesuļvētras 
„Sendija” postījumiem. Savukārt 
Ilze Baidiņa pasniedza ziedus 
Priedaines ilggadējā sabiedriskā 
darbinieka Induļa Gablika(†) 
ģimenei, pieminot viņa veiku-
mu 30 gadu gājumā.

Siltu aplausu sveikti, tenci-
nājuma saņemšanai svinību 
dalībnieku priekšā dabūja stā-
ties arī Priedaines pašreizējais 
saimnieks un saimniece 

Jānis Grigalinovičs un Sarmīte 
Leja-Grigalinoviča. Sarmīte, 
vie  na no svētku mielasta vīk-
šējām, lielo priekšautu nepagu-
vusi noraisīt, kā cielaviņa ie  -
tecēja zālē taisnā ceļā no vir-
tuves. Un ar paldies par ilgga-
dēju darbošanos ŅLB valdē 
(kopš 1967. gada) pušķi puķu 
dabūja Kārlis Sermoliņš, tūlīt 
gan to ar pateicību pasniegdams 
savai dzīvesbiedrei. Kas par 
jauku žestu!

Daudz bija Priedaines  nama 
jubilejas apsveicēju, raiti šo sa -
rīkojuma daļu vadīja Ilze Bai-
diņa. No sporta kopas „Kursa” 
apsveica tās vadītājs Jānis Ģiga, 
pretī saņemot „Kursas” karogu, 
līdz šim glabātu Priedainē. 
Tālāk apsveicējos: LR pārstāvis 
ANO Jānis Mažeiks; Anita 
Bataraga no ALAs; Laila Gen-
serte no Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības; Valfrīds Spuntelis no 
Ņudžersijas DV; Andris Padegs 
no Latviešu kultūras biedrības 
TILTS; Brigita Rumpētere no 
Ņudžersijas latviešu kreditsa-
biedrībnas; Juris Bļodnieks no 
latviešu kaŗa invalidu apvienī-
bas „Rota” un Brāļu kapu (Kat-
skiļos) pārvaldes; tika nodots 
G. Bērziņa apsveikums ASV 
latviešu palīdzības fonda vārdā;  
mācītāja Ievs Pušmucēne-
Kineyko no LELBAs; Linda 
Zālīte no Ņudžersijas latviešu 
skolas; apsveica lietuviešu pār-
stāvis, izraisot sajūsmu ar lat-
viski teiktiem vārdiem. Ikvie-
nam/ikvienai no te minētajiem/
minētajām bija kas patiesi labs 
un ar sirdi teicams, cildinot 
Priedaines esamību, nozīmi.

 Starpbrīdī uzšalca valodo-
šana, līksmi smiekli, smaidi se -
jās, un ļaudis stājās rindā pēc 
uzkodām, kafijas, pildījās/tuk-
šojās glāzes ar vīnu.

Sarīkojuma otrā daļa – kon-
certs ne vien parastā klausītāja, 
bet arī mūzikas gardēža prie-
kam. Dziedāja nu jau starp-
tautiskās sacensībās apbalvotais 
jauniešu koris „Balsis” diriģenta 
Inta Teterovska vadībā, kopā ar 
to pazīstamais Ņujorkas latviešu 
koris, ko diriģēja gan Andrejs 
Jansons, gan Laura Padega- 
Zamura. Koŗiem pievienojās 
kamerorķestris un kokļu an -
samblis. 

Koncerta pirmā skaņdarba, V. A. 
Mocarta „Kronēšanas mesas”, 
vietā šoreiz, ņemot vērā sarī-
kojuma visā pilnībā latvisko 
nozīmi, saturu, būtu gribējies 
dzirdēt kaut ko no latviešu 
skaņražu tik bagātīgajiem ap -
cirkņiem. Atskaņojums, pro-
tams, nevienu neatstāja vienal-
dzīgu – mocartiskās burvības 
iedarbīgums! Pārējā program-
ma bija maija pirmajā pusē  
Katskiļos dziedātā kopkoŗu 
(„Balsis”, Ņujorkas latviešu ko -
ris, Montrealas „Atbalss”) kon-
certa īsinājums, atskaņojot: Jāņa 
Norviļa „Kam drosme ir” ar 
Kārļa Ulmaņa tekstu; Imanta 
Mežaraupa „Ko gaidīji, sēr -
dienīte” (t. dz.), Jāņa Kalniņa 
„Kuŗš putniņš dzied tik koši” 
(t.dz.); Jāņa Cimzes „Ei, bāliņi, 
lūkoties” (t. dz.); Baumaņu 
Kārļa „Trimpula”; Jāņa Norviļa 

„Balsis” (Jonāss Miesnieks); 
Artura Maskata „Rīgai” (Alek-
sandrs Čaks); Juŗa Ķeniņa „Ro -
žu vainadziņš” (t.dz.); Lolitas 
Ritmanes „Dziesmu pinu, deju 
pinu” (Andris Ritmanis). Pro-
tams, bija arī piedevas un pašās 
beigās „Pūt, vējiņi!”, kam pie -
vienojās klausītāji, dažš labs ar 
kamolu kaklā, ar asarām acīs, 
latviskā dvēsele sašūpota, sa -
kustināta pamatīgi. Koši koši, 
daiļi daiļi skanēja itin viss!

Tūlīt pēc koncerta jaunu 
ga viļu vilni uzputoja Jāņa 
Studenta vēstītais, ka diriģents/
komponists Andrejs Jansons 
uzņemts Priedaines goda bied-
ros. Tie bija siržaplausi, skaņi 
un plaši, silti un īsti, kādus dod 
tikai tiem, kas tos ar sirdsdarbu 
godam izpelnījušies. Bet An -
dreja paša sejā mijās liels aiz -
kustinājums ar lielu apmulsu-
mu. Sarīkojuma norisē ietilpa 
arī izloze, divas gleznas (K. 
Teteris, K. Garokalns) atrada sev 
jaunus īpašniekus. Un nama 
pagrabstāvā bija „atmiņu taka” – 
apskatīšanai izlikts liels klāsts 
attēlu no dažādiem Priedaines 
notikumiem. 

Par krāšņi bagātīgo uzkodu 
galdu starpbrīdī, kā arī siltajām, 
sātīgajām vakariņām pēc kon-
certa bija rūpējušās un visu arī 
gatavojušas Priedaines saim-
niece Sarmīte Leja-Griga lino-
viča kopā ar Terēzi Apsīti. Par 
sarīkojuma telpu gaumīgo ro -
tājumu un daudzo galdu as -
prātīgo izvietojumu jāpateicas 
Priedaines saimniekam Jānim 
Grigalinovičam un ŅLB dar-
bīgajai Intai Sams. Ja kādu dar-
binieku/darbinieci būtu pie -
mirsusi pieminēt, tad tas ne 
tīšām, un lūdzu piedošanu.

Reizē ar mielastu sākās arī 
Billa Austa akordeona uz pa -
dejošanu aicinātāja mūzika. 
Vēlāk ļaudīm tikās pakavēties 
laukā, maija vakars maigs.

Bet notikušais lika arī daudz 
domāt, pārdomāt, izvērtēt, sa -
līdzināt – piemēram, vai 1964. 
gadā priedainieši, toreiz par 
neatkarīgu Latviju tikai sapņo-
dami, domādami vai polītiskās 
demonstrācijās ar plakātiem 
pēc tās prasīdami, būtu varējuši 
noticēt, ka 50 gadus vēlāk Prie-
daines namā dziedās BRĪVAS 
LATVIJAS koris? Lūk, labie brī-
numi! Un tāds labais brīnums 
ir arī Priedaines noturēšanās, 
par ko paldies turētājiem – bi -
jušajiem, pašreizējiem, un ļoti 
gribas cerēt, ka tādu netrūks arī 
nākamībā! 

****
Atzīmējams,

ka koncertam pabalstu 
snieguši Ņujorkas štata 

mākslas padome NYSCA, 
Latvijas vēstniecība ASV, 
Latvijas pārstāvniecība 

ANO, Priedaine, 
Ņujorkas latviešu ev.lut. 
draudze, Dr. Visvaldis 

Dzenis ar Sigrīdu Dzeni, 
koŗa labvēļi.
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Starp neziņu un cerībām (1945-1950)
Atmiņu stāstsILGA WINICOV HARRINGTON

(Nobeigums)

Vēlākos gados uzzināju, ka 
gādīgais mācītājs tādā veidā uz 
Ameriku bija izsaucis pāri par 
300 latviešu ğimeņu.

Nākamie mēneši pagāja, izpil-
dot neskaitāmas anketas un ri -
sinot neskaitāmas dokumentu 
problēmas izceļošanai. Ame  ri  kas 
likumi atļāva tikai vienu uzvārdu 
visiem ğimenes locekļiem. Bija 
jāiet pie vācu advokāta, lai pa -
tēvs Arturs mani legāli adop tētu. 
Oficiāli apzīmogotas dzimšanas, 
pilsonības un veselības apliecī-
bas kļuva nepieciešamas vācu 
un angļu tulkojumā. Pat manas 
skolas liecības vajadzēja oficiāli 
pārtulkot, lai es varētu turpināt 
izglītību Amerikā. Un visiem, 
pat bērniem, bija nepieciešama 
apliecība no DP nometnes admi-
  nistrācijas, ka viņi nav krimināl-
noziedznieki.

Citas bažas radīja personisko 
mantu pārvietošana pāri okeanam. 
Pēckaŗa laikā mums visiem bija 
jāsāk dzīve pilnīgi no jauna, tā  pēc 
baidījāmies, ka tas varētu atkār-
toties, ja nepaņemtu līdzi kaut 
mazumiņu kas iegūts beidzama -
jos gados. Bet pirmie izbraucēji 
bieži sūtīja ziņas par kastēm un 
koferiem, kuŗi bagažā gan no -
doti, bet vai nu aizplivinājušies uz 
citām mājām, vai pienākuši ar 
atlauztām piekaramām slēdze-
nēm un izlaupītu saturu. Saturs 
pa lielākai daļai bija nabadzīgs, 
taču pirmos pēckaŗa gados zag-
ļiem tas daudz neko nenozīmēja. 
Mans patēvs laikam vēl labi tu -
rējās pie savas eksporta vadītāja 
pieredzes Rīgas finieŗa fabrikā 
(Furniers), un mums uzbūvēja 
trīs vienreizējas finieŗa un koka 
kastes. Kastēm bija roktuŗi katrā 
galā, vāks ar eņğēm un četras at -

šķirīgas slēdzenes iekšpusē, kat  ra 
ar atšķirīgu krāsu kodu kastes 
ārpusē un attiecīgu atslēgu krā-
sainā šņorītē. Šīs stiprās kastes 
tiešām neviens neatlauza, un ga -
dus, pirms varēju atļauties īstas 
mēbeles, tās pārkrāsotas atrada 
vietu manā pirmajā dzīvoklī. 

Drīz pēc 1950. gada sākuma 

beidzot visi dokumenti bija ap -
stiprināti un mūs pārcēla uz 
Šveinfurtes (Schweinfurt) tran-
sita nometni izceļošanai. Tur 
sākās atkal jaunas apliecību un 
veselības pārbaudes, sevišķi uz -
manot iespējamos tuberkulozes 
slimniekus. Pieaugšiem tajos 
mē  nešos dienas bija piepildītas 

ar angļu valodas mācībām un 
dažādiem praktiskiem kursiem, 
lai piemērotos jaunās zemes 
ikdienas dzīvei. Bērni un pus-
audži palika savā vaļā, jo mēs jau 
skolā esot mācījušies angliski. 
Laimējās, ka manas draudzenes 
Ritas ğimene tai pašā laikā iz -
ceļoja uz Austrāliju, un tā mēs 

mazāks par „Šteubenu”, ar kuŗu 
izbraucām no Latvijas. Eiropas 
bēgļu pārvietošanai uz Ameriku 
toreiz lietoja amerikāņu kaŗa-
spēku kuğus. Mēs atstājām Ei -
ropu 15. martā un Amerikas Brī-
vības statuju Ņujorkā ierau dzī-
jām tikai 28. martā. Drīz pēc 
izbraukšanas no Bremerhavenas 

Vircburgas grupa pils nometnē 1949 g. Otrā rindā no kreisās: Ilga, 
Rita, Māra, Astrīda, ?. Aizmugurē audzinātājs J. Zvaners

Vircburgas ģimnazijas ēka

Vircburgas ģimnazijas II klase 1949./50. g. Vidū audzinātāja 
Ķēmanes kundze, katrā pusē māsas Ozoliņas, pa kreisi Ilga, 
aizmugurē pie koka Budahs

kopīgi varējām pavadīt dienas 
Šveinfurtē. Kādu dienu bijām 
aizgājušas uz attālo pilsētas kino 
un atpakaļceļā agrā marta snieg-
putenī gandrīz nosalām. Vecāki 
briesmīgi bārās, jo baidījās, ka 
mēs varētu saslimt un tas aiz-
kavēt mūsu izbraukšanu. Neko 
nelīdzēja mūsu taisnošanās, 
stāsti par brīnišķīgo filmu, Štrau sa 
opereti  “Čigānu barons”. Karsta 
tēja un jaunība mūs tomēr pa  sar-
 gāja no plaušu karsoņa. Mums 
ar Ritu bija jāšķiŗas: vienai jā -
dodas uz Tasmāniju Austrālijā, 
otrai – uz Pensilvāniju Amerikā.

Martā iekāpām vilcienā uz 
Bremerhavenu un tur kuğī „Ge -
neral McRae”, kuŗš bija daudz 

kuğis iekļuva viesuļvētrā, kas 
turpinājās vairākas dienas, no -
lauza kuğim radaru un radīja 
vēl citas komplikācijas. Atlan ti-
jas okeans visu brauciena laiku 
turpināja būt tik ļoti nemierīgs, 
ka bijām ieslēgti zem klāja līdz 
rītam, kad bojātais kuğis beidzot 
iekliboja Ņujorkā. Lielākā daļa 
pasažieŗu, tāpat arī es, ļoti cie-
tām no jūras slimības, arī mana 
mamma gandrīz visu laiku bija 
ievietota kuğa slimnīcā. Varējām 
tikai cerēt, ka okeans nepareğo 
nākamos gadus jaunajā pasaulē, 
un izkāpšana krastā uz cietzemes 
pareğoja, – mūsu labās cerības 
piepildīsies. Bet tas ir stāsts citai 
reizei.

Nozīmīgajā brīdī. No kreisās puses Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe, Cēsu novada priekšsēdis 
Jānis Rozenbergs, PLMC valdes locekle Lelde Kalmīte, Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs Richards Kols // FOTO: G. Spoģis

DAINIS
 MJARTĀNS

Cēsīs atklāta Pasaules latviešu 
mākslas centra galerija

Atzinīgus vārdus par trimdas 
latviešu neatlaidību mērķa sa -
sniegšanai izteica arī bijušais 
Latvijas Valsts prezidents, Saei-
mas deputāts Valdis Zatlers. 

Izstādi jaunajā galerijā veidoja 
Lelde Kalmīte, tajā iekļauti gal-
venokārt tie mākslas darbi, kas 
ziedoti pēdējo trīs gadu laikā, 
taču daudzi palikuši neizstādīti 
un būs redzami tematiskajās 
izstādēs nākotnē. Pašreiz ir iz  stā-
dīti J. Annusa, J. Gaiļa, J. Kalmītes, 
F. Milta, Ē. Dajevska, N. Strunkes 
u.c., kā arī mūsdienu mākslinieku 
– I. Leimanes (Kanada) un K.Rē -
 kevica (ASV) darbi. Atklāšanas 
izstādē pārstāvēti arī tie māk sli-
nieki, kas radošo briedumu sa -
snieguši ārpus Latvijas, – L. Mie-
riņš (Anglija), Ģ. Puriņš, G. Roze, 
O. Šteiners, (ASV), A. Lasmane 
Sundberga (Zviedrija), Māris 
Rau  dziņš (Austrālija) u. c. Ap -
mek lētāji var iepazīties ar mazāk 
pazīstamu mākslinieku darbiem, 
ieskaitot J. Mintika installāciju, 
L. Stepes, A. Nukšas zīmējumus 

un ofortus.
Ceļu uz Cēsīm bija 

mērojuši arī tie, kas 
uz saviem pleciem iz -
nesuši visu projekta 
„smagumu” un ar 
gan  darījumu varēja 
kavēties atmiņās un 
ieskicēt nākotnes plā-
 nus, – Guna Mund-
heima, Juris Ubāns, 
Ināra Sīmane. Viesu 
vidū bija daudzas 
pazīstamas perso nī-
bas – Nacionālā māk-
slas mūzeja direktore 
Māra Lāce, Rīgas do -
mes deputāte Sar mīte 
Ēlerte, Vidze mes kon-
 certzāles va  dītājs Juris 
Žagars, māksliniece 
Vija Vētra, Lilita Zat -
lere, Aivars Zand-
bergs, Raimonds Slaidiņš u. c., 
kā arī latvieši no ASV, Austrālijas 
un Vācijas. Rakstveidā galerijas 
atklāšanu sveica Amerikas lat-
viešu mākslinieku apvienības 
prezidente Linda Treija.

Šo rindu autors atzīst, ka ir 

PLMC valdes loceklis Dainis Mjartāns izsa-
ka pateicību Vijai Vētrai, kas dāvinājusi 
vairāku nozīmīgu latviešu mākslinieku dar-
bus // FOTO: G. Spoģis

noiets pirmais ceļa posms, jo 
jau nākamgad Cēsu pašvaldība 
nodibinājuma rokās nodos 
blakus telpas, kuŗu remontam 
būs nepieciešami jauni iegul-
dījumi. Tur paredzēts izveidot 
vēl vienu galeriju un ārzemju 

latviešu mākslas darbu krātuvi, 
kā arī pētniecības centru. Šis ir 
pēdējo gadu plašākais diasporas 
projekts Latvijā, tāpēc būtu sa -
gaidāms arī lielāks ārzemju lat-
viešu organizāciju atbalsts.

PLMC izveidotāji cer, ka ar 

laiku Pasaules latviešu mākslas 
centrs Cēsīs kļūs par Latvijas 
kultūras dzīves un mākslas vēs-
tures integrētu sastāvdaļu. 

Vairāk lasiet nākamajā Laiks/
BL numurā. – Red.
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Uz skatuves malas – lelles visu Latvijas novadu tautastērpos

Klīvlandes Vanadžu kopas priekšniece Vita Reineka vēl pēdējā brīdī izdara nepieciešamās izstādes 
iekārtošanas korekcijas // FOTO: Vilnis Trops

Klīvlandiešu darbs,
kas vainagojas ar panākumiem.

Līgo vakars St. Pētersburgā, Floridā

Šā gada jūnija pirmā svētdienā 
Klīvlandes apvienotās latviešu 
draudzes baznīcas sarīkojumu 
zālē notika Klīvlandes Daugavas 
Vanagu apvienības gadskārtējais 
viņu darbīgās sezonas noslēgums. 
Klīvlandes Daugavas Vanagi šo -
reiz bija atteikušies no ierastā sa -
rīkojuma veida, lai ar runām un 
suminājumiem vanadzēm un Va -
nagiem pateiktos par padarīto. 
Tā vietā Apvienības ļaudis bija 
iekārtojuši latviešu tautas daiļ-
amata lietiskās mākslas izstādi, 
kuŗai plašu jo plašu darbu klāstu 
bija sanesuši Klīvlandes  latviešu 
sabiedrības dažādu paaudžu ļaudis. 
Kā paskaidroja Daugavas vandžu 
kopas priekšniece Vita Reineka, 
tad pašā pirmsākumā bija ideja 
ļaužu apskatei izstādīt vienīgi 
dzintara rotas lietas, kuŗas ir  
uzkrājušās Klīvlandes latviešu 
īpašumā. Bet tad radās doma par 
plašāku ekspozīciju, kuŗa pār-
steigtu ar latviešu lietiskās māk slas 
priekšmetu un rotājumu daudz-
veidību. Īsā laika sprīdī izveido-
jās jo plaša ekspozīcija, kuŗa 
priekšmetu daudzveidības un 
pa  veiktā darba daudzuma ziņā 
pārsteidza pat izstādes rīkotājus 
un daudzus izstādes apmeklētā-
jus. Pirmām kārtām ir jāapsveic 
klīvlandiešu uzņēmība šo izstādi 
veidot. Un tas viss, lai tikai uz 
nedaudz stundām varētu apbrī-
not vienkopus  savākto lietiskās 
mākslas izstrādājumu klāstu! Iz -
stādi slēdzot, asprātīgi sanumu-
rētie dzintara un citi daiļdarbi 
tika atdoti to īpašniekiem, izņe-
mot audumus un segu darināju-
mus, kuŗi kā izstādes turpinājums 
pie zāles sienām vēl uzglabā jās  līdz 
Aizvesto baltiešu pie  miņas dienas 

VILNIS TROPS

IRĒNE EZERIŅA

sarīkojumam ar diev  kalpojumu 
un visu triju Baltijas valstu pār-
stāvju piedalīšanos 15. jūnijā.  

Runājot par lietiskās mākslas 
izstrādājumu daudzveidību, –  
kādi gan priekšmeti un dzintara  
rotas lietas tik nav saglabājušies 
Klīvlandes latviešu īpašumā!  Aiz-
 mirstībā jau ir aizgājušas tādas 
lietas kā pūra lādes, kuŗu nozīme 
jaunas meitas īpašumā ir bijusi 
neatsveŗama. Ekspozīcijā mēs tā  das 
varējām redzēt divas, kuŗas ir 
Daugavas Vanagu Ķīša un Ku -
buliņa īpašumā. Ar laipnu atbal-
stu tās  ir tikušas izstādītas. 

Pievienojos interesentu pulciņam, 
kuŗi savu uzmanību veltīja zālē uz 
skatuves malas novietotajām lellēm 
visu Latvijas novadu tautastērpos. 
Kādu milzīgu darbu un mīlestību 
ir ieguldījusi Astra Lindas kun-
dze, kuŗas veidotās lelles, paau-
dzēm mijoties, tagad ir pārgāju-
šas Astras Pavlovskas īpašumā.

Ar bagātīgu vilnas audumu un 
citu šķiedras materiālu izstrādā-
jumu klāstu varējām iepazīties gar 
zāles sienām izkārtotajās segās, 
sākot jau ar pirmskaŗa gadiem.  
Katrā ziņā visu aplūkotāju acis 
piesaistīja pirms Otrā pasaules 
kaŗa veidoto dekorātīvo segu raksts 
ar ieausto zīmējuma izveidi.    

Tik daudz dzintara vienkopus 
pārdomātā sakārtojumā uz galdiem 
zāles centrā līdz šim acis nebija 
skatījušas. Uzslava pienākas arī 
dzintara rotas lietu izkārtojumam, 
izmantojot  akmens un no ūdens 
izskalota koka pamatnes. Jāat zī mē, 
ka ikvienu šīs izstādes apmeklē-
tāju pavadīja Līgas Zemesarājas 
klavieŗspēle, atskaņojot latviešu 
tautas melodijas. Daugavas Va  -
nagu apvienība izstādei bija gai-

dījusi vēl plašāku atsaucību no 
apmeklētāju puses, vismaz tam 
nesavtīgajam  darbam, kuŗš ir 
ieguldīts, lai šo ekspozīciju 
iekārtotu. Kad jautāju par tiem, 
kuŗi ir palīdzējuši visvairāk, 
saņēmu atbildi, ka visi Ap -
vienības biedri šajā darbā ir 
centušies. Arī saimnieces virtu-
vē, kā vienmēr, sarūpējušas 
auksto gal  du un kafiju.

Iecerētais sarīkojums Klīv lan-
des Daugavas Vanagu apvienī-
bai ir izdevies godam, parādot 
to lat  viskā mantojuma daļu, 
kuŗa jo  projām tiek rūpīgi uzgla-
bāta un nodota no paaudzes uz 
paaudzi.

Nav mums savu ziedu pļavas,
Ne ar’ kuplu ozoliņu.
Tomēr mūsu senču godu
Cieņā turam šovakar!
Ar šiem vārdiem Richards 

Rollis atklāja mūsu Līgo vakaru. 
Tautiešiem ienākot Biedrības tel-
 pās, tos pārsteidza skaists skats. Uz 
skatuves – bērzu malkas uguns-
kurs, gaŗā kārtī darvas muciņa, 
ko tikai jāaizdedzina, un varena 
alus muca, kas gaida Jāņu bērnus. 
Papardes visapkārt, kur Jāņu 
naktī varētu iet meklēt un varbūt  
atrast papardes ziedu! Skatuves 
priekšā ir tautiskām segām klāts 
saimes galds, ar alus krūzēm, lat-
 visko rupjās maizes kukuli un 
Jāņu sieru! No zāles aizmugures 
ienāk desmit Jāņu bērni, dziedā-
dami:

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama,
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.
Kad Lielais Jānis (Andris Ri -

tums), ģērbies īstā tautastērpā, aiz -
dedzināja ugunskuru (gan elek-
trisko), sākās līgošana. Jāņu tēvs 
(Aivars Vilemsons) sveica Jāņu 
bērnus, visiem pildot alus kausus, 
un Jāņu māte (Skaidrīte Prince) – 
piedāvājot Jāņu sieru. Skaists skats 
bija, kad pie saimes galda apsēdās 
septiņas līgotājas ziedu vaiņagiem 
galvā un trīs vareni tautu dēli. 

Kaut vai uz īsu brīdi atcerējāmies, 
kā tas kādreiz bija Latvijā.

Līgo vakara apmeklētājiem uz 
galdiem bija dziesmu lapiņas, un 
viņi tika aicināti piedalīties līgo-
šanā. Puiši apdziedāja meitas par 
viņu tikumiņu, bet meitas apdzie-
dāja puišus par viņu slinkumiņu. 
Mieru izlīguši – šķīrāmies drau-
dzīgi. Uzvedumu vadītājs Ri  chards 
Rollis programmu pabeidza ar 
vārdiem:

Tagad savā biedrībā
Lai skan mūsu līgo dziesmas;
Pāri tuksnešiem un jūrām
Latvijā lai atskan tās.
Vakara otrās daļas vadību pār -

ņēma Dace Hohlova. Viņa sāka 
ar pateicību visiem čak liem 
rūķīšiem, kas bija tik daudz pie -
strādājuši, lai šo vakaru padarītu 
tik skaistu! –  Richardam Rollim 
un visiem Jāņu bērniem par pro-
grammu, Karmenei Lūsis par 
skaistām dekorācijām un sevišķi 
par diženo alus mucu, mūsu 
mūzikantiem – Mārai Ritumai par 
līgo dziesmu pavadīšanu pie kla-
vierēm un Pēterim Ozolam par 
ģitaras un Karmenei Lūsis par 
vijoles piespēli. Viņa pateicās arī 
Mārītei Rubīnai par skaisti klāto, 
pašu sanesto labumu galdu. Uz 
visiem galdiem bija šķīvji ar pī -
rāgiem un Jāņu sieru un latviskās 
vāzītes ar papardēm un margrie-

tiņām. Liela pateicība pienācās arī 
Andrim Norbergam, kas vienmēr 
pieliek savu roku, kur vien to va -
jaga, un Ivaram Rubīnam par 
Jāņu alus sagadāšanu.

Kad visi bija paēduši, Dace mūs 
aicināja uz prāta spēli. Kuŗš pirmais 
zinās pareizās atbildes uz sešiem 
dažādiem jautājumiem, tas saņems 
balvu. Tādi gudrinieki arī bija seši, 
un katrs dabūja balvu: alus pudeli 
un papardes pušķi. Lai neviens 
nenogurtu sēžot, Dace visus pēc 

kārtas lūdza uz riņķa deju. Kad 
Pēteris Ozols un Karmene Lūsis 
ķērās pie saviem mūzikas instru-
mentiem, visi ar prieku dziedāja 
viņiem līdzi, viens otrs pat uz -
griežot kādu valša līkumiņu. Pie 
mums bija iegriezusies arī izcilā 
basketboliste Līga Vente, kas, 
tikko pabeigusi savas studijas St. 
Pētersburgas Ekerda kolledžā, 
bija ceļā uz Franciju, kur viņai 
piedāvāts darbs profesionālā 
basketbola komandā. Novēlējām 

viņai labas sekmes, nodziedot 
“Lai dzīvo sveiks”.

Saka, ka Jāņu nakts ir gadā  
vis īsākā, tā arī mēs ar saulīti 
iesākām un ar saulīti beidzām. 
Ne lietus, ne odi mūsu Līgo va -
karu netraucēja. Ar priecīgu 
prātu devāmies mājās, ce   rībā tik-
ties atkal nākamā gada Jāņos.

Kā tos Jāņus sagaidīja,
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.

Skaisti dekorētā Biedrības zālē, Richards Rollis vada līgotājus kopdziesmā. Priekšplānā pa kreisi 
102. gadus vecā tautastērpu darinātāja Herta // FOTO: Vilis Donis
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„…un patiesība darīs jūs brīvus“

Pieminot 14. jūniju Milvokos

Sietlas baltiešu saime 15. jūnijā 
atminējās Aizvesto piemiņas 
dienu ar kopīgu dievkalpojumu 
un koŗa koncertu Sietlas Latviešu 
centrā. Baznīcā karogus ienesa 
jaunieši Aiva Ieviņa, Pēteris Ap -
sītis, Rūta Ikauniece, Jēkabs Kra-
 mēns, kā arī igauņu parstāvji. 
Mācītāja Daira Cilne sprediķi 
iesāka ar vārdiem: ,,un jūs atzīsit 
patiesību un patiesība darīs jūs 
brīvus” no Jāņa evanģēlija 8. no  -
daļas. Mācītāja stāstīja, ka gandrīz 
piecdesmit gadus Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā atklāti pieminēt de  -
portācijas nebija iespējams – pa -
tiesība un dzīvā atmiņa bija ap -
spiestas. Tad nāca diena, kad tās 
tika atbrīvotas, tās uzliesmoja ar 
neticamu enerģiju un iedvesmoja 
Dziesmoto revolūciju. Patiesība 
tiešām mūs atbrīvoja. Tas, par ko 
nedrīkstēja runāt nu tika prok-
lamēts masu sapulcēs. Cilvēku 
dzī  vesstāsti parādījās grāmatās, 
kuŗas ātri izpirka. Visi alka pēc 
patiesības. Šodien šos stāstus va -
ram atrast dokumentos un iz  stā-
dēs Okupācijas mūzejos Tallinā un 
Rīgā un Genocīda upuru mūzejā 
Viļņā. Šie ir mūsu stāsti, mūsu 
vēsture, kas mums visiem ir jāzin, 
īpaši mūsu jaunatnei. Tie stāsta 
par mūsu tautu traģēdiju, bet arī 
mūsu tautiešu drosmi un iztu rī bu.

Mācītāja tālāk runāja par noti-
kumiem Ukrainā, kas mums 
atgādina, ka pagātne nekad nav 
pavisam pagājusi. Mums, kas 
esam piedzīvojuši patiesības ap  -
spiešanu vai izkropļošanu, ir jā -
stāv ar ukraiņu tautu pret tiem, 
kas grib atjaunot padomju pa  tie-
sības variantu – melns ir balts un 

balts ir melns. Sprediķi beidzot, 
mācītāja pieminēja vīrus un sie vas, 
bērnus un vecos ļaudis, kuŗus aiz-
  veda uz vergu nometnēm, dažus 
vairākkārt, un tos, kas neatgriezās. 
Viņa pateicās Dievam, ka mūsu 
zemes ir atkal brīvas – brīvas, lai 
stāstītu patiesību par deportā ci-
jām, par mūsu tautiešu ciešanām. 
Brīvas atcerēties.

Dievkalpojumu mūzikāli kup-
li  nāja Sietlas jauktais koris ,,Si -
guldas balsis”, ansamblis ,,Mägi” 
un lietuviešu koŗa ,,Vakarai” 
dzie  dātāji. Ērģeles spēlēja Maija 
Riekstiņa. No svētiem rakstiem 
lasīja Indra Ekmane, Arno Jaan-
son, Jēkabs Kramēns un Rimas 
Myksis. Dievkalpojuma kollekte 
bija Okupācijas mūzejam Rīgā.

Pēc dievkalpojuma apmekētāji 
pulcējās Latviešu nama lielajā zālē 
koncertam. Programmas va  dī tāja 
Vaira Pelēķe-Kristofere (Chris-
topher) aicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt tos, kuŗi cietuši un 
gājuši bojā Sibirijā. Vaira pazi-
ņoja, ka koncertā bija paredzēts 
arī lietuviešu koris ,,Vakarai”, 
bet, tā kā daļa dziedātāju jau bija 
aizbraukuši uz Dziesmu svētkiem 
Lietuvā, koris nevarēja šai sarī-
kojumā uzstāties. Sietlas latviešu 
jauktais koris ,,Siguldas balsis” 
Maijas Riekstiņas vadībā skaisti 
un aizkustinoši nodziedāja četras 
dziesmas: ,,Daugaviņa puto balti” 
– Jānis Norvilis, Tāļa Matīsa 
vārdi, Maijas Riekstiņas aranžē-
jumā; ,,Zelta kauss” – Zigmars Lie-
 piņš, Māras Zālītes vārdi; ,,Manai 
dzimetenei” – Raimonds Pauls, 
Jāņa Petera vārdi; un ,,Saule, 
pērkons, Daugava”, Mārtiņš 

Brauns, Raiņa vārdi. ,,Siguldas 
balsīs” tagad ir 25 dziedātāji, un 
sietlieši var lepoties ar šo izcilo 
kori, kas tikai nesen kļuva no 
sieviešu ansambļa par jaukto kori. 
Maija Riekstiņa paskaidroja, ka 
latviešu koris programmā dzied 
pirmais, jo Rūta Ikauniece, gal-

uz bišu stropu”) igauņiem ir 
gadrīz kā otrā valsts himna.

Programmu beidzot, visi kopā 
nodziedāja Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas un Amerikas himnas. 
Draudzes dāmu komiteja aicināja 
dalībniekus pakavēties saviesīgā 
pēcpusdienā un baudīt labumus 

no bagātīgā apmeklētāju groziņu 
cienasta. Baltiešu kopīgi rīkotā 
Aizvesto piemiņas atcere notiek 
jau ceturto gadu un ir kļuvusi 
par tradiciju. Paldies visiem, kas 
piedalījās šai sarīkojumā un zie-
doja Okupācijas mūzejam.

I. M.

Pie Milvoku Latviešu nama, 
kur atrodas lielais melnais pie-
miņas akmens ar ierakstu „Pa -
domju varas nomocīto latviešu 
piemiņai”, 14. jūnijā notika Aiz -
vesto piemiņas dievkalpojums, 
kuŗā kalpoja prāv. Lauma Zušē-
vica un ērģelniece Ildze Rudzīte. 
Pirmā dziesma „Sibirijas kapsē-
tiņa”, kam tekstu bija uzrakstījusi 
kāda izsūtījumā nometināta lat-
viete, sāpīgi atgādināja par 14. jū -
nija notikumiem un par kapiem 
bez krustiem izsūtījumā. Diev kal-
pojumā piedalījās arī DV ASV 
priekšnieks Andris Kursietis, 
kuŗš teica tautas sēru dienas 
svētrunu un dalījās ar Kārļa 
Skalbes dzejoļa „Aizvestais” vār-
diem, kā arī ar dažiem izvilku-
miem no Zigrīdas Frances runas 
Brisbānē Aizvesto piemiņas at -
cerē 2010. gadā. A. Kursietis at  -
gā   dināja, cik lielas briesmas Lat -
vijas iedzīvotāji pārdzīvoja 14. jū  -
nijā, lietojot tiešus skaitļus par 
arestētiem un no dzimtenes 
izsūtītiem, ieskaitot bērnus. Viņš 
arī uzsvēra, ka terrors nebeidzās 
ar 14. jūniju, bet deportācijas tur -
pinājās, kā arī citi varasdarbi, par 
ko esam varējuši uzzināt pēc tam, 
kad Latvijas neatkarība tika at -
jaunota 1991. gadā.  A. Kursietis 
arī uzsvēra, ka nav saukts pie 
atbildības neviens no tiem no -
ziedziniekiem, kas piedalījās  ša   jos 
briesmu notikumos. Tātad mūsu 
pienākums, A. Kursietis at  gā di-

nāja, ir turpināt pieminēt 14. jū -
nija notikumus, jo aizmirst tos 
būtu netaisnība pret tiem, kuŗi 
cieta par savu latvietību. Pārslē-
dzoties uz reliģisko perspektīvu, 
A. Kursietis teica: „Mēs varētu 
prasīt: kur bija Dievs visos šos 

kas atskaņoja Rosemarie Kur-
sietes komponēto dziesmu „A 
Moment Captured” ar Rosemarie 
un Andra Kursieša vārdiem, un 
Ernesta Brusubārža II aranžē jumu.

Atgādinot, ka katram no iz   sū-
tītajiem bija vārds, vai tas mums 

Svētdien, 18.maijā St. Marks luterāņu baznīcā Huntsvillē, Alabamā 
iesvētīja sešus jauniešus. Starp tiem bija viena latviete Aija Larisa 
Ābele. Šovasar Aija apceļo Latviju kopā ar ALA organizēto grupu 
„Sveika, Latvija!” Un pēc tam cītīgi mācīsies Gaŗezera vidusskolā.

Iesvētības Alabamā

Siguldas balsis // FOTO: Andris Rogainis

Pirmajā rindā no kreisās Rūta Ikauniece, Jēkabs Kramēns. Otrajā rindā 
no kreisās Aiva Ieviņa, Pēteris Apsītis // FOTO: Andris Rogainis

venais soprāns, tūlīt pēc koncerta 
steidzās uz Vašingtonas univer-
sitāti uz oficiālo izlaiduma cere-
moniju, lai saņemtu maģistra 
gradu civīlinženierzinātnēs.

Sietlas igauņu jauktais koris 
Filipa Čopa (Phillip Tschopp) 
vadībā izjusti nodziedāja četras 
dziesmas, kuŗas šovasar dziedās 
Dziesmu svētkos Igaunijā. Korī pie -
dalījās Vašingtonas universitātes 
prof. Guntis Šmidchens, jo arī viņš 
dziedās Igaunijas svētkos. Vārdus 
trijām dziesmām ir sarakstījis 
igauņu Tautas atmodas dzejnieks 
Juhans Līvs (Liiv). Šīs skaistās, 
aizkustinošās dziesmas ir tautā 
iemīļotas vēl šodien. Dziesma Ta 
lendab mesipuu poole (,,Tā lido 

briesmu laikos?” un tad deva 
atbildi: „Dievs ir vienmēr ar tiem, 
kas tic Viņam”. Izsūtīto stāsti, pēc 
A. Kursieša domām, parāda, cik 
svarīga ir bijusi ticība un paļau-
šanās uz Dievu šajos neaprakstā mi 
grūtajos  laikos. A. Kursietis ru  nā ja 
arī par piedošanu, kas mums vi -
siem kristiešiem ir mācīta, un mu -
dināja: „Klausīsimies Dieva vār-
dus un piedosim, bet nekad ne -
aizmirsīsim”.

Dievkalpojumā piedalījās an  sam-
blis un soliste Indra Brusubārde, 
Ernesta Brusubārža III vadībā, 

zināms vai nezināms, L. Zušēvica 
lūdza katram no klātesošajiem 
nolikt pie piemiņas akmens 
iepriekš izdalītas margrietiņas, 
nosaucot kāda sev pazīstama 
izsūtītā vārdu, vai atceroties tos, 
kuŗu vārdus mēs nezinām. No  slē-
gumā visi vienojās tautas lūgšanā 
„Dievs, svēti Latviju”.

Pēc dievkalpojuma sekoja tra-
dicija, kuŗa tiek ievērota no gada 
uz gadu. Klātesošiem tika izdalīts 
ūdens un rupjmaize.

M. S.
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Izlaidums Ņudžersijas skolā
Šī gada 7. jūnijā pieci braši 

puiši – Markus Bergs, Kyle Byron, 
Āris Goldšmidts, Gustavs Teteris 
un Lūkas Van Sant – absolvēja 
Ņudžersijas latviešu pamatskolas 
8. klasi. Uz svinīgo sarīkojumu 
bija ieradusies visa skolas saime, 
vecāki, radi un draugi.  Lūkas 
Van Sant kopā ar klasesbiedriem 
ienesa Latvijas karogu, un viņiem 
sekoja jaunākās klases. Mācītājs 
Saivars atklāja izlaidumu ar 
svētbrīdi un savā uzrunā bez 
visādiem laba vēlējumiem arī 
atgādināja absolventiem, ka sva -
rīgākais nav tas, kas viņiem pie-
der, bet gan šo gadu gaitā uzkrātās 
zināšanas un prasmes. Skolas 
pārzine Linda Zālīte sveica visus 
klātesošos Ņudžersijas latviešu 
skolas 41. izlaidumā.

Absolventi bija lūguši savai bi -
jušai 2., 3. un 4. klases skolotājai 
Līzei Zālītei sveikt viņus skolotāju 
vārdā. Līze ar labsirdīgu humoru 
dalījās atmiņās par saviem pie-
dzīvojumiem, skolojot šī gada 
absolventus trīs gadu gaŗumā. 
Par šiem puišiem, viņu ener ģis-
kumu un spēju nogurdināt sko-
lotājus viņa jau bija dzirdējusi 

Absolventi ar skolotājiem. Absolventi ar Ņudžersijas latviešu skolas skolotājiem // FOTO: Jānis Bungs

LĪVIJA MEDNE

vijā. Viņai bija divi vēlējumi 
absolventiem: lai latvietība ba -
gātina viņu dzīvi un lai viņi 
sajustu vēlmi nestāvēt malā. “Jūs 
varat, jo jums ir izglītība, valoda 
un spējas, bet galvenais – mī -
lestība,” tā savu sveicienu no   bei-
dza klases audzinātāja.

Absolventus bija ieradušies 
sveikt vairāku Ņujorkas un Ņu -
džersijas apkārtnes latviešu or -
ganizāciju pārstāvji. Juris Bļod-
nieks sveica Ņujorkas draudzes 
vārdā. Andra Zommere, ALAs 
izglītības nozares vadītāja, bija 
atsūtījusi sveicienus no ALAs. 
Gunta Ģiga sveica Ņujorkas 
draudzes Ņudžersijas novada 
dāmu komitejas vārdā. Sveicie-
nus no Ņudžersijas kredit sa bied-
rības nesa Inta Sams. Rīgas 90. 
skautu vienības vārdā sveica Pē -
teris Aivars, uzsveŗot, ka četri no 
pieciem absolventiem arī ir 
skauti. Baiba Pinne sveica absol-
ventus Ņujorkas latviešu organi-
zāciju padomes un Daugavas Va -
nagu vārdā. Latvijas Republikas 
vēstnieks ANO Ņujorkā Jānis 
Mažeiks nesa sveicienus Latvijas 
valsts vārdā, kā arī atgādināja 

ventu, jo viņa senči ir latvieši un 
viņš pats tagad var droši teikt, ka 
ir latvietis. Lūkas Van Sant arī 
runāja par mācību vielas lielo 
apjomu un pašreizējo gandarī-
jumu, ka tas viss izturēts un skola 
pabeigta. Viņš atgādināja, ka ie -
gūtā atzīme, kaut svarīga uz šo 
brīdi, tomēr nestāv līdzās diviem 
galvenajiem skolas ieguvumiem: 
draudzībām uz mūžu un apziņai, 
ka viņi visi ir latvieši. Kyle Byron 
atminējās, ka līdz 3. klasei skolas 
solis licies viegls, bet tad sākās 
manāmi nopietnāka mācīšanās 
un mājasdarbu kalni, kas reizēm 
bija lielāki nekā amerikāņu skolā.  
Gustavs Teteris uzsvēra, ka viņam 
ir prieks, kaut daži klasesbierdri 
mainījušies,  šī klase no 1. līdz 8. 
klasei vienmēr ir bijusi simt pro-
centīga puišu klase. Klātesošiem, 
protams, svaigā atmiņā bija tikko 
dzirdētais bijušās skolotājas Līzes 
Zālītes stāstītais par šiem ener-
ģiskajiem puišiem. Gustavs arī ar 
lepnumu atskatījās uz gadu gaitā 
latviešu skolā pavadītajām sest-
dienām. Visi absolventi izteica 
sirsnīgu paldies saviem skolo tā-
jiem, vecākiem un vecvecākiem, 

viņu pārsteigums bija vīru “Spri-
guļdejas” priekšnesums, ko puiši 
kopā ar tautasdeju skolotāju Sar-
mīti Leju-Grigalinoviču bija cī -
tīgi mācījušies pēdējā pusgadā.

Absolventu klases vecāku vārdā 

vai pēc vairākiem gadiem arī 
viņi būs absolventi. Katra skolo-
  tāja mazliet pastāstīja par gal-
venajām iegūtajām zināšanām 
mācību gada laikā. Tās tiešām 
bija plašas,  jo skolas gaitas iesāk 

Absolventi uzšūpo klases audzinātāju Ievu Kreichelti // FOTO: 
Jānis Bungs

Absolventi ar skolas pārzini Lindu Zālīti.  No kreisās skolas 
pārzine Linda Zālīte, un absolventi  Markus Bergs, Kyle Byron, 
Lūkas Van Sant, Gustavs Teteris un Āris Goldšmidts karoga 
sardzē // FOTO: Jānis Bungs

klātesošos uzrunāja Sarma Din-
dzāne-Van Sant. Viņa novēlēja 
puišiem uzturēt mūsu tautas īsto 
garīgo spēku – latviešu valodu. 
Kaut arī būt latvietim Amerikā 
ne vienmēr ir viegli vai izdevīgi, 
latviešu valodā un identitātē ik -
viens var vienmēr atrast savu pa  -
tieso iekšējo spēku. Viņa arī īpaši 
pateicās visiem latviski nerunā-
jošiem vecākiem, kuŗi tomēr 
atbalsta savu bērnu latvisko iz -
glītību, novērtē un saprot, ka tas 
patiesi bagātina viņu bērnus. 
Absolventu mammas sveica sa -
vus dēlus ar ozola vainagiem. 
Tam sekoja skolotāju sveiciens, 
viņi apvija absolventus ar latviešu 
jostām, dziedādami:

Vij, Dieviņi, zelta viju 
Visgaŗāmi jūŗas malu,
Tad Tēvu zemi, tad manu sētu,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemēi ziedu raut.
Visbeidzot bija arī pienācis 

laiks izsniegt liecības jaunākām 
klasēm, kas ar lielu uzmanību 
un pacietību bija vērojušas visu 
notiekošo, varbūt pat domādami 
un cerēdami, ka pavisam drīz 

jau 3-4 gadu vecuma bērni,  
pirmajiem diviem pirmsskolas 
gadiem seko bērnudārza klase 
un tad mācības 1. – 8. klasē. 

Vecāku padomes priekšniece 
Dagnia Zeidlickis bija pēdējā 
sveicēja un izteica īpašu paldies 
vienai no skolas pārzinēm Ilzei 
Kancānei, kas ar prieku un lielu 
atdevi veikusi šo darbu no 2008. 
līdz 2014. gadam. Ilze ar šo mā -
cību gadu izbeidz pārzines dar-
bību, bet turpinās iesaistīties 
skolas dzīvē. Skolas vadība pa  liek 
pārzines Lindas Zālītes rokās.

Šī sestdiena bija īpaša gan 
absolventiem, gan Ņudžersijas 
latviešu skolai, gan visai vietējai 
latviešu sabiedrībai. Absol ven-
tiem bija patiess iemesls būt 
lepniem par paveikto. Skolas 
saime priecājas, ka ieguldītais 
darbs vainagojies ar uzviju. Visi 
klātesošie baudīja šos mīļos un 
jaukos brīžus un ar prieku 
klausījās visos nostāstos par 
šiem it kā trakulīgajiem zēniem, 
kas tomēr gadu gaitā izauguši 
par brašiem un staltiem latviešu 
puišiem.

pirms pirmās tikšanās, kas arī 
izrādījās mazliet netipiska. Līze 
viņus nevis satika, bet gan atrada 
pirmajā skolas dienā: cits bija ie -
rāpies klavierēs, cits grāmat-
plauktā un cits paslēpies stūŗos, 
bet viņi visi sveica Līzi ar vel-
nišķīgu smaidu uz lūpām. Viņai 
bija ātri jāatrod, kā iestūrēt puišu 
enerģiju radošos, izglītojošos un 
pacilājošos mērķos, atstājot vel -
nišķīgos gājienus ārpus skolas 
klašu telpām. Šī bija patiesa puišu 
klase, kā liecina pašu izdomātie 
trīs likumi 2. klasē: 1) nedrīkst 
nogalināt; 2) nedrīkst lēkt ārā pa 
logu; 3) nedrīkst purkšķēt klu -
sām, jo tad smird. Bija tikai viens 
veids, kā piedabūt šos mīļos rez-
gaļus pie mācīšanās. Diktāti bija 
par ķermeņa daļām un funkci-
jām; jauno vārdu spēle ietvēra 
stāvēšanu uz galda, palodzēm un 
krēsliem, metot bumbu  un mek-
lējot vārdus uz grīdas. Neesot 
izpalikusi sūdzēšanās par mājas 
darbiem un skolas slodzi, tomēr 
viņi spēja pabeigt iesākto un 
skolu absolvēt.

8. klases audzinātāja Ieva Krei-
chelte bija nākamā, kas sveica sa -
vus absolventus, atgādinādama, 
ka viņi visi gan pašreiz, gan nā -
kotnē  būs vajadzīgi Latvijai – vai 
tas būtu darbojoties sabiedrībā 
ārpus Latvijas, vai dzīvojot Lat-

absolventiem, ka viņu latvietība, 
dzīvojot ASV, ir patiesi svarīga 
arī Latvijas valstij.

Beidzot bija pienācis laiks 
saņemt absolvēšanas apliecības, 
ko puiši saņēma no klases au  dzi-
 nātājas Ievas Kreicheltes. Neiz-
palika arī dažādas veltes no vi  siem 
sveicējiem. Dzeņa kunga $1000 
stipendiju par labām sekmēm 
šogad ieguva Gustavs Teteris.

Sekojot skolas tradicijām, ab -
solventi piesprauda skolas žetonu 
Latvijas karogam. Pēc tam bija 
pašu absolventu uzrunas, kuŗas 
ar nepacietību gaidīja skolas 
saime, skolotāji un vecāki. Pir-
mais runāja Markus Bergs, atklāti 
stāstīdams, ka no sākuma viņam 
licies, ka došanās uz skolu bija 
netaisns veids, kā pavadīt brīv-
dienas. Bet ar laiku viņš sapratis, 
ka iegūtās zināšanas un drau dzī-
bas ir ļoti nozīmīgas. Tas visvairāk 
esot pierādījies nesenā braucienā 
uz Latviju, kad viņš patiesi sa -
prata, cik vērtīgas ir bijušas visas 
šīs sestdienas gadu gaitā. Āris 
Goldšmidts iesāka latviešu sko-
las gaitas Vašingtonā, tās turpi-
nāja Long Island skolā Ņujorkas 
štatā un visbeidzot, sākot ar 6. 
klasi, nonāca Ņudžersijas skolā 
Kaut arī ar mājas darbiem viņam 
neesot gājis viegli, Āris pauda 
lepnumu, ka ir kļuvis par absol-

kas viņus ir vienmēr atbalstījuši 
un mudinājuši apmeklēt latviešu 
skolu.

Klātesošie ar baudu skatījās 
absolventu vecāku izveidoto fo -
tografiju apkopojumu uz lielā 
ekrāna, kas ātri izskrēja cauri 
puišu piedzīvojumiem no dzim-
šanas līdz 8. klasei un atgādināja 
visiem par latviešu skolas lielo 
nozīmi un devumu viņu izaug-
smē.  Fonā skanēja Prāta Vētras 
“Mana dziesma”, kas kopā ar 
bildēm daudzos klātesošos iz -
raisīja  prieka asaras: 

Tie ir vārdi no manas tautas,
Un dziesma man arī no tās.
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
Absolventi sveica visus savus 

skolotājus, kuŗi viņiem bijuši 
astoņu gadu gaitā, ar īpašu pa -
teicību apveltīdami klases audzi-
nātāju Ievu Krechelti par izturību 
un smaidu, par ko viņiem va -
jadzētu viņu uz rokām nest. Un 
tā arī notika, ka šie enerģijas 
pilnie puiši patiesi pirms ziedu 
pasniegšanas nesa savu klases 
audzinātāju uz rokām. Nākamais 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Satversmes preambulā 
nostiprina Latvijas valsts 

pastāvēšanas pamatus
Saeimas deputāti pēdējā pava-

saŗa sesijas plēnārsēdē atbalstī -
juši Satversmes ievadu jeb pream-
 bulu.  Par preambulu nobalsoja 
69 deputāti no Vienotības, Zaļo 
un Zemnieku savienības, Refor-
mu partijas, Nacionālās apvie nī -
b as, kā arī vairāki neatkarīgie 
deputāti. Pret šiem grozījumiem 
Satversmē balsoja 28 Saskaņas 
centra deputāti.

Saeima valsts pamatlikumu no -
 lēma papildināt ar ievadu šādā 
redakcijā:

1918. gada 18. novembrī prokla-
mētā Latvijas valsts ir izveidota, 
ap  vienojot latviešu vēsturiskās ze -
mes un balstoties uz latviešu nā -
cijas negrozāmo valstsgribu un   
tai neatņemamām pašnoteikša-
nās tie sībām, lai garantētu latvie-
šu nācijas, tās valodas un kultū -
ras pastāvēšanu un attīstību cauri 
gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas 
tautas un ikviena brīvību un sek-
mētu labklājību.

Latvijas tauta izcīnīja savu      
valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā 
Satversmes sapulcē tā nostipri-
nāja valsts iekārtu un nolēma sev 
Satversmi.

Latvijas tauta neatzina okupā-
cijas režīmus, pretojās tiem un at -
guva brīvību, 1990. gada 4. mai jā 
atjaunojot valstisko neatkarību  
uz valsts nepārtrauktības pama -
ta. Tā godina savus brīvības cī  nī-
tājus, piemin svešo varu upuŗus, 
nosoda komūnistisko un nacistis-
ko totālitāro režīmu un to nozie-
gumus.

Latvija kā demokratiska, tiesis-
ka, sociāli atbildīga un nacionāla 
valsts balstās uz cilvēka cieņu un 
brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka 
pamattiesības un ciena mazā-
kum tautības. Latvijas tauta aiz - 
s ar gā savu suverēnitāti, Latvijas 
valsts neatkarību, territoriju, tās 
vienotību un demokratisko valsts 
iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kul-
tūr telpā kopš senlaikiem veido lat-
viešu un lībiešu tradicijas, latviskā 
dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār-
cilvēciskās un kristīgās vērtības. 
Uzticība Latvijai, latviešu valoda 
kā vienīgā valsts valoda, brīvība, 
vienlīdzība, solidāritāte, tais nī-
gums, godīgums, darba tikums un 
ģimene ir saliedētas sabiedrības 
pamats. Ikviens rūpējas par sevi, 
saviem tuviniekiem un sabiedrī - 
b as kopējo labumu, izturoties at -
bil dīgi pret citiem, nākamajām 
pa  audzēm, vidi un dabu.

Latvija, apzinoties savu līdzvēr-
tību starptautiskajā kopienā, aiz-
stāv valsts intereses un veicina vie -
notas Eiropas un pasaules ilgt spē-
jīgu un demokratisku attīstību.

Dievs, svētī Latviju!

***
Pēterim Grestem 

septiņu  gadu cietumsods
Kairas tiesa telekanāļa Al Jazeera 

žurnālistam, Austrālijas latvietim 
Pēterim Grestem piesprieda sep-
tiņu gadu cietumsodu. Nosodī ju-
mu paudusi Austrālijas valdība 
un Latvijas ārlietu ministrs Ed  -
gars Rinkēvičs.

Kairas tiesā Gresti un vēl divus 
telekanāļa Al Jazeera Kairas biro-
ja darbiniekus atzinusi par vai -

nī giem Ēģiptes nomelnošanā un 
sadarbībā ar aizliegto kustību Mu -
   sulmaņu brālība. Visi trīs notie sā-
tie plāno apstrīdēt tiesas sprie-
dumu apellācijas ceļā.

***
Arī turpmāk strādās, 

lai atbrīvotu žurnālistu 
Pēteri Gresti un viņa kollēgas
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs ar Austrālijas ārlietu un 
tirdzniecības ministri Džūliju 
Bišopu  vienojušies turpināt in -
ten sīvu darbu, lai latviešu izcel-
smes Austrālijas žurnālists Pēte-
ris Greste pēc iespējas drīzāk tik-
tu at   brīvots. Telefonsarunā mi -
nistri izteica stingru nosodījumu 
par netaisnīgo Kairas tiesas lē -
mumu pret Al Jazeera žur nā lis-
tiem. Tiesas procesā nav ņemti 
vērā visi apstākļi, tostarp  nav arī 
tiešu pierādījumu. Ministri bija 
absolūti vienisprātis, ka jāturpi -
na kopīgs darbs taisnīga tiesas 
lēmuma panākšanā. Savstarpēji 
sa  darbojoties un koordinējot rī  -
cību, šo lietu ir iespējams ievirzīt 
labvēlīgā gultnē. Ministri izvēr-
tēja pašreiz iespējamo labāko rī -
cību, kas nodrošinātu Grestes un 
viņa kollēgu atbrīvošanu.

***
Vēstnieks Andris Teikmanis 

Londonā  piedalās 1941. gada 
14. jūnija deportāciju 

piemiņas dievkalpojumā
15. jūnijā Londonā St James’s 

Picadilly baznīcā Latvijas vēst-
nieks Lielbritanijas un Ziemeļīri-
jas Apvienotajā Karalistē Andris 
Teikmanis kopā ar Lietuvas un 
Igaunijas vēstniekiem piedalījās 
svinīgā dievkalpojumā, pieminot 
komūnistiskā režīma 1941. gada 
14. jūnija deportāciju upuŗus.

Dievkalpojumam sākoties, visi 
trīs Baltijas valstu vēstnieki sim-
boliski iededza sveci zem valstu 
karogiem, tā klātesošajiem atgā-
dinot  Baltijas valstu tautu baisos 
vēstures mirkļus. Dievkalpojumā 
piedalījās Londonas Latviešu ko  -
ris kopā ar igauņu dziedātājiem 
un Londonas Lietuviešu koris. 
Koŗi sniedza priekšnesumus visu 
trīs Baltijas valstu valodās.

***
Paraksta  līgumu 

par nodokļiem 
ASV vēstnieks Latvijā Marks 

Pekala un finanču ministrs An  -
dris Vilks (Vienotība) 27. jūnijā 
parakstīja līgumu starp Latvijas 
un ASV valdību par starptautis-
ko nodokļu pienākumu izpildes 
uzlabošanu un likuma par ār  -
valstu kontu nodokļu pienāku -
mu izpildi (FATCA) ieviešanu,   
lai uzlabotu caurskatāmību abu 
valstu nodokļu administrācijas 
sadarbībā. Šī līguma noslēgšana 
noteikti ir pozitīvs solis uz Latvi-
jas un ASV ciešākas sadarbības 
veicināšanu. Starpvaldību līgums 
ievērojami uzlabos starptautisko 
sadarbību starp abām valstīm 
tieši nodokļu jomā.

***
Par ilgstošu NATO sabiedroto 

spēku klātieni Baltijā
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs piedalījās NATO ārlietu mi  -
nistru sanāksmē Briselē, kur gal  -
venā uzmanība tika veltīta NATO 
valstu un valdību vadītāju 4. - 5. 
septembŗa galotņu apspriedei 
Vel  sā, Apvienotajā Karalistē.

Diskusijā par apspriedes darba 
kārtību Rinkēvičs par nozī mī  - 
gā kajiem jautājumiem uzsvēra 
tran satlantiskās sadarbības no   zī-
mi un kopīgās aizsardzības stip ri-
nāšanu. Drošības vide Eiropā ir 
mainījusies, un aliansei ir nepie-
ciešami ilgtermiņa kopīgās aiz-
sardzības stiprināšanas pasāku-
mi. Galotņu apspriedē jāpieņem 
lēmums par ilgstošu NATO sa -
biedroto spēku klātieni Baltijā.

***
ASV kaŗakuģis 

USS Oscar Austin Rīgas ostā
Lai turpinātu un padziļinātu 

ASV militāro spēku sadarbību ar 
NATO sabiedrotajiem, Baltijas 
valstis un Poliju apmeklē ASV 
ka   ŗakuģis USS Oscar Austin. Ku -
ģis no Tallinas ieradās Rīgā un 
šeit pavadīja divas dienas.

Kuģa apkalpes locekļi pastāstī-
ja, ka kuģis bazējas ASV Virdžī-
nijas pavalstī, taču lielāku daļu 
pavada ārpus mājām. 2002. gadā 

kuģis piedalījās militārajā ope rā-
cija Irakā, vēlāk arī cīņā pret jūras 
pirātiem pie Somālijas. Kuģis un 
tā apkalpes locekļi ir guvuši vai-
rākus panākumus, ko apliecina 
speciālās zīmes uz kuģa borta.

***
Vienojas par Rail Baltica 

kopuzņēmuma dibināšanu
Visi trīs Baltijas valstu valdību 

vadītāji Tallinā vienojušies par 
Rail Baltica kopuzņēmuma dibi-
nāšanu.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
valdību vadītāji ir gandarīti, ka 
visu trīs valstu atbildīgās minis - 
t  rijas un sarunu vedēji pabeiguši 
darbu ar kopuzņēmuma līguma 
sagatavošanu. Līguma parakstī-
šanai jānotiek pēc iespējas drīzāk. 
Līgums jāakceptē katras valsts na -
cionālajā līmenī. Eiropas Komi  si-
jas prezidents Žozē Manuels Bar-

rozu, apsveicot panākto vien o ša-
nos par kopuzņēmuma dibinā ša-
nas līgumu, norādīja, ka šis pro-
jekts ir ļoti labs paraugs reģio-
nālajai sadarbībai un tam, kā tiek 
apgūti Eiropas Savienības līdzek-
ļi. Gandarījumu par panākto vie-
nošanos pauda arī Latvijas Mi -
nistru prezidente Laimdota Strau-
 juma (Vienotība). Rail Baltica ir 
nozīmīgs projekts, lai Latvija in -
tegrētos kopējā Eiropas Savienī-
bas dzelzceļa infrastruktūrā.

***
Sveic Latvijas Universitātes 

studiju programmas 
„Diplomātija” absolventus

Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Andrejs Pildegovičs ar uzru-
nu sveica Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 

maģistra studiju programmas 
„Diplomātija” pirmos 18 absol-
ventus. Pildegovičs uzsvēra stu-
diju programmas „Diplomātija” 
nozīmīgumu gan studentiem, 
gan mācībspēkiem. Tā ir vērtīga 
arī Ārlietu ministrijai, Latvijas 
valsts pārvaldei kopumā un Ei   ro-
pas Savienības institūcijām. „Kla-
siska diplomātija ir valsts iekš-
polītikas turpinājums. Mūsu kat-
ra darbs ir svarīgs, lai nodro -   
ši nātu valsts nepārtrauktību un 
rū   pētos par neatkarības neatgrie-
zeniskuma nostiprināšanu,” no   -
rādīja valsts sekretārs.

Diplomus par studiju pro-
grammas „Diplomātija” absol vē-
šanu pirmajā izlaidumā saņēma 
arī Ārlietu ministrijas darbinie-
ces Ilze Melgalve, Sintija Lejniece, 
Karīna Kalniņa, Iveta Skrastiņa 
un Anna Stepanova. S. Lejniece 
un I. Melgalve ir arī Andreja Pil-
de goviča stipendijas ieguvējas.

***
Šlesers vāc kopā  domubiedrus

11. Saeimā neiekļuvušais polī -
tiķis Ainārs Šlesers vāc kopā do   -
mubiedrus un mēģinās dibināt 
jaunu partiju. Kopā ar viņu  polī-
tikā mēģinās atgriezties arī     
“trek no gadu” ekspremjērs Aigars 
Kal   vītis, kas šoruden startēs par-
lamenta vēlēšanās partijas Vienoti 
Latvijai sarakstā. Kalvītim esot 
žēl noskatīties uz “šīs valsts lē   na -
jiem attīstības tempiem”. „Ja mēs 
tā mīņāsimies, tad Eiropas Sa    -
vie nības līmeni nevarēsim sa -
sniegt,” sacīja Kalvītis. Šleseram 
nolēmuši pievienoties arī bijušais 
Ministru prezidents, pēdējos pie-
cus gadus Eiropas Parlamentā 
pa    vadījušais un Zaļo un Zemnie-
ku savienības atraidītais Ivars 
Godmanis, bijušais Tautas saska-
ņas partijas priekšsēdis Jānis Jur-
kāns, kādreizējais tēvzemiešu lī -
deris un Saeimas priekšsēdis Jā -
nis Straume un bijušais ministrs, 
viens no Tautas partijas līdeŗiem 
Edgars Zalāns. Šie polītiķi bija 
spiesti polītiku pamest, jo zaudēja 
vēlētāju uzticību.

***
Pauž stingru atbalstu Ukrainai

Tallinā Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, Igaunijas ār  -
lietu ministrs Urmass Paets, Lie-
tuvas ārlietu ministrs Lins Lin ke-
vičs un Vācijas ārlietu ministrs 
Franks Valters Šteinmeiers pie -
da   lījās ikgadējā Baltijas valstu       
un Vācijas ārlietu ministru sa  -
nāks mē. Sarunu degpunktā bija 
situācija Ukrainā. Tika pārrunāta 
arī gatavošanās septembŗa sā  ku-
mā plānotajai NATO galotņu ap -
spriedei Velsā un Alianses rīcībai 
drošības stiprināšanā Baltijas jū  -
ras reģionā un citas starptautis-
kas aktuālitātes. 

Ārlietu ministri pauda atbalstu 
Ukrainas prezidenta miera plā nam 
un Ukrainas centieniem at   jaunot 
kontroli un mieru visā valsts ter  ri-
 torijā, kā arī ES, EDSO un citu 
starptautisko organizāciju aktī vi-
tātēm Ukrainas stabilizācijas no -
drošināšanai. Ministri nosodīja 
Ukrainas militārās transporta 
lid  mašīnas notriekšanu un citus 
mēģinājumus destabilizēt situā-
ciju Ukrainā

Pēteris Greste (pirmais no la  bās) 
Ēģiptes tiesā
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Hofmaņa darbi no serijas Model, 
veltīta atbrīvotības un vienlīdzī-
bas aspektam, uzsveŗot laika 
posmu pēc Berlīnes mūŗa kri ša-
nas.

***
Izgatavoti korporātīvi divriteņi

Pēc Ērenpreisa riteņu darbnī-
cas vadītāja Toma Ērenpreisa in  -
for mācijas, Ērenpreisa riteņu 
darb  nīca izgatavojusi pirmos 15 
korporātīvos divriteņus. Tos sa -
ņē muši saldumu fabrikas Laima 
darbinieki, lai turpmāk varētu 
pārvietoties pilsētā.

Riteņi izgatavoti pēc saldumu 
fabrikas pasūtinājuma. Ērenprei-
sa riteņu darbnīcā veidoti to ra -
sējumi, lai rāmis būtu pēc iespē-
jas vieglāks, riteņiem ir ādas sē  -
deklīši un roktuŗi, riteņi aprīkoti 
ar diožu gaismām. To dizainā iz -
mantota Laimas identitāte.

***
Velo Sock iekaŗo 
ASV un Kanadu

Respektablais amerikāņu laik-
raksts The New York Times ziņo, 
ka Latvijā radītās dizaina zeķes 
velosipēdiem radušas noietu ASV 
un Kanadas tirgū. VeloSock izvei-
dojis uzņēmējs Oskars Micke-
vičs, lai izvairītos no smilšu, dub-
ļu u.c. netīrumu ienešanas telpā 
pēc brauciena.

Velozeķes tiek ražotas Latvijā. 
Tās izgatavo no elastīga materiāla, 
kas nodrošina zeķes uzvilkšanu 
velosipēdiem gaŗumā no 1,6 līdz 
2 metriem. Zeķe viegli kopjama. 
Izgriežot uz otru pusi, var izbērt 
sakrājušās smiltis.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

ties nozīmīgās pārmaiņas visās 
valstīs 2004. gadā, kad tās kļuva 
par Eiropas Savienības dalīb val-
stīm. Latvija festivālā tika pār-
stāvēta ar 2008. gada filmu „Bē  -
kons, sviests un mana mamma”.

***
Hamburgā latviešu 

mākslinieku izstāde “Vara”
27. jūnijā Hamburgas māksli-

nieku namā Gängeviertel  atklāta 
latviešu mākslinieku izstāde “Va -
ra”, kas veltīta Pirmā pasaules ka -
ŗa tematikai. 

Lauŗa Vītoliņa darbs Dunkel 
Metall Gummi Ol Elektronik

Pēc Hamburgas mākslinieces 
Dagmāras Rauvaldes ielūguma 
mākslas biedrības Octopus art 
projects rīkotajā izstādē piedalās 
mākslinieki Edmunds Lūcis, 
Mār tiņš Rozenfelds, Edgars Mu  -
cenieks, Rūdolfs Baltiņš, Liena 
Muceniece, Iveta Skripste, Justīne 
Lūce, Agnese Brūvere un Lauris 
Vītoliņš.

***
Atklāta izstāde „Nauda Latvijā: 

no dzintara līdz euro”
Latvijas vēstniecība Grieķijā 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
vēstures mūzeju Grieķijas Nu -
miz matikas mūzejā atklāja izstā-
di „Nauda Latvijā: no dzintara 
līdz euro”.

Latvijas vēstnieks Grieķijā Ivars 
Pundurs un Grieķijas Numiz-
matikas mūzeja direktors Dr. 
Georgios Kakavas svinīgi pār-
griež lenti

Izstāde rīkota Rīgas - 2014. ga  -
da Eiropas kultūras galvaspilsē -
tas programmas ietvaros, vien-
laikus iepazīstinot ar Latvijas 
vēstures līkločiem, tās kultūras 
bagātībām, kā arī veicinot Rīgas 
un Latvijas pazīstamību.

***
Latvijas foto biennālē Briselē
No  jūnija līdz septembrim Bri-

selē norisinās Beļgijas mākslas 
centra BOZAR organizētā foto 
biennāle Summer of Photography, 
kuŗā Latviju pārstāv fotografs 
Reinis Hofmanis.

Lielākais fotomākslas noti -
kums Beļģijā vairāk nekā ar 30 
iz   stādēm, semināriem un pre -
zentācijām šogad veltīts dzimu-
mu temai. Izstāde Power&Play 
galerijā De Markten Briseles 
centrā, kur skatāmi desmit Reiņa 

Mar ka Rotko centrā. Otra festi-
vāla novitāte bija Simfoniskās 
mū  zikas koncerts Daugavpils    
Lat   viešu kultūras centrā, pieda - 
lo ties Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijas simfoniskajam 
orķest rim diriģenta Andŗa Ve -
cum nieka vadībā.

***
Pirmatskaņo opusu 

“Pusnakts Rīgā”
3. jūlijā plkst. 19 Lielajā ģildē 

notiek Artura Maskata opusa 
„Pus nakts Rīgā” (Midnight in Riga) 
pasaules pirmatskaņojums. Pēc 
Žaņa Lipkes memoriāla aicinā-
juma komponists Arturs Maskats 
sacerējis skaņdarbu, kas ir veltī-
jums Žanim un viņa dzīvesbied-
rei Johannai – spilgtām personī-
bām, kuŗas vieno uzticība, mīles-
tība un pašaizliedzība mūža ga -
ŗumā.

Žanis un Johanna Lipkes ir ne 
tikai cilvēcības paraugs, viņi cauri 
smagiem likteņa pārbaudīju - 
m iem saglabā mīlestību līdz pat 
pēdējai mūža dienai.

***
Filma „Spēlmanis”  iegūst 

divus Sudraba delfīnus
Setubalā, Portugalē, 30. Starp-

tautiskajā filmu festivālā Latvijas 
un Lietuvas kopražojuma filma 
„Spēlmanis” ieguva divus apbal-
vojumus Sudraba delfīns. Par la -
bāko aktieri atzīts Vitauts Ka   niu-
sonis un par labāko scēnāriju 
ap     balvoti Igns Jonins un Kristups 
Sabolius.

Filma tika iekļauta festivāla 
oficiālajā konkursa programmā 
un par balvām cīnījās vēl ar 13 
filmām no dažādām valstīm. 
Desmit festivāla dienu laikā ko -
pumā tika demonstrētas 188 fil-
mas vairāk nekā no 40 valstīm. 

***
Filmu festivālā Briselē

 23. - 25. jūnijā Briselē, Mākslu 
centrā BOZAR, notika Eiropas 
Savienības paplašināšanās des mit 
gadiem veltīts filmu festivāls  Ci  -
nema, Freedom and Europe (Kino, 
brīvība un Eiropa).

Festivāla afiša

Kopā ar BOZAR kino ekper-
tiem Čechija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Polija, Slovēnija un Un  -
gārija veidoja savu filmu pro-
grammu – tematisku festivālu,   
lai kopā parādītu demokratisko 
transformāciju periodu. Tas šo  -
dien vairāk nekā ar 25 gadu laika 
atstarpi ļauj izvērtēt un atcerē -

zīme pilsētas dārzu pirmajiem 
veidotājiem Georgam Kūfaltam 
(1853-1938) un Andrejam Zei-
dakam (1874-1967). Kopā ar pie-
miņas zīmi tika uzstādīts figūrāls 
parka sols pilsētas kanāļmalas ap  -
stādījumos, kanāļa labajā pusē pie 
Kūfalta stādītās platlapu lie pas.

Kompozicijas elementus vei-
dojis tēlnieks Ģirts Burvis, kas 
pazīstams ar tādiem darbiem kā 
piemineklis “Rīdzenieki” (veltīts 
A. Deglava romānam “Rīga”), 
skulptūru “Mūrnieks un skur - 
s teņslauķis” un memoriālo an -
sambli Fr. Brīvzemnieka piemi-
ņ ai “Četri novadi”. Kompozici jas 
autors ir architekts Ilmārs Brie dis.

***
Kamerkoris „Austrums” Ūmeo

Eiropas kultūras galvaspilsētas 
Rīgas pāriniece Ūmeo saulgriežu 
nedēļā sarīkoja starptautisku ko -
ŗu festivālu, kuŗā piedalījās arī 
ka  merkoris „Austrums” no Lat-
vijas.

Koris „Austrums” 

Festivālā piedalījās aptuveni 30 
koŗi no daudzām valstīm.

 ***
Daugavpilī studentu dziesmu 

un deju svētki Gaudeamus
Daugavpilī notika  Baltijas val-

stu studentu 17. svētki Gaudea-
mus 2014.

Svētki tika atklāti ar lāpu gā ji e -
nu no Daugavpils universitātes 
līdz Marka Rotko mākslas cen - 
t ram Latvijas, Lietuvas un Igau ni-
jas apvienotā pūtēju orķestŗa pa -
vadībā. Kopumā svētki Dau gav-
pilī bija  sapulcējuši 4104 dalīb-
niekus – 1689 no Latvijas, 815 no 
Igaunijas un 1600 no Lietuvas.

Baltijas labāko tautasdeju an  -
sambļu koncertā Daugavpils kul-
tūras pilī Latviju pārstāvēja tau-
tasdeju ansambļi „Dancis” (Lat-
vijas Universitāte), „Vektors” (Rī  -
gas Techniskā universitāte), „Kal-
ve” (Latvijas Lauksaimniecības 
uni versitāte) un „Ačkups” (Rīgas 
Stradiņa universitāte). Šogad pir-
mo reizi studentu festivāla pla-
šajam dziesmas un dejas virzie-
nam piepulcējās arī māksla. Liels 
notikums bija Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas mākslas augstskolu 
rektoru darbu izstādes „Pamat-
krāsas” atklāšana Daugavpils 

***
Latvijā ieradušies trīs ASV 

hēlikopteri Black Hawk
Latvijā ieradušies trīs ASV 

ar mijas hēlikopteri Black Hawk, 
ar kuŗiem  Ādažu bazē izvietotie 
ASV kaŗavīri trenēsies izpletņ-
lēk šanā. 

Polijā izvietotie hēlikopteri ie -
radušies no Lietuvas, kur pie da-
lījās mācībās Saber Strike.

***
Cēsu kauju atcere

Latvijā 22. jūnijs ir Varoņu pie-
miņas diena, Igaunijā 23. jūnijs - 
Uzvaras diena. 1919. gadā šajā 
da  tumā Igaunijas armijas 3. di   vī-
zija un Ziemeļlatvijas brigāde 
Cēsu kaujās sakāva vācu Landes-
vēru un Dzelzs divīziju, kas ap  -
draudēja Baltijas valstu pastā vē-
šanu. Cēsu kaujas bija vienas no 
izšķirīgākajām kaujām Latvijas 
un Igaunijas Neatkarības kaŗā.

Igaunijas armijas bruņotais vil-
ciens Cēsīs 1919. gada 6. jūnijā

Ar parādi Cēsīs un Valgā Lat-
vijas un Igaunijas bruņotie spēki 
pieminēja 1918.-1920. gada Neat-
karības kaŗā kritušos. Parādē so -
ļoja vairāk nekā 250 kaŗavīru un 
zemessargu, kā arī jaunsargi. 
Valsts prezidents Andris Bērziņš   
uzrunā uzsvēra, ka pirms 95 ga -
diem latviešu un igauņu spēki 
kopīgi guva uzvaru, sakaujot 
vācbaltiešu Landesvēru un vācu 
Dzelzs divīziju.

***
Montrealā  diskusija par 
Baltijas valstu drošību

Montrealā notika diskusija par 
Baltijas valstu drošības jautā jum-
iem Ukrainas un Krievijas kon-
fliktā. Diskusijā piedalījās arī Lat-
vijas vēstniecības Kanadā pār-
stāve Sanita Ulmane.

Ulmane sniedza ieskatu Latvi-
jas nostājā par Ukrainas un Krie-
vijas konfliktu un tā attīstību, kā 
arī NATO lomu Baltijas valstu 
drošības stiprināšanā. Dalībnieki 
augstu novērtēja Kanadas val dī-
bas pausto stingro nostāju kon-
flikta norēgulēšanā un atbalstu 
ilgstošas NATO militārās klātie-
nes pastiprināšanai Baltijas re -
ģionā.

***
Piemineklis pirmajiem Rīgas 

parku veidotājiem
Svinot Rīgas dārzu un parku 

direkcijas 135 gadu jubileju, 20. 
jūnijā pilsētas kanāļmalas apstā-
dī jumos iepretim Latvijas Uni-
ver sitātes ēkai atklāta piemiņas 

Reiņa Hofmaņa darbs
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

SALLIJA BENFELDE

FRANKS GORDONS
„Savstarpēji naidīgo odžu mur-

s kulis, ko medijos pieņemts dē -   
vēt par Ukrainas demokratisko 
va ru,”  - tā raksta nevis imperis -
kais staļinists Aleksandrs Pro -
chanovs Maskavas laikrakstā Zav-
 tra, bet pie   redzējis latviešu žur -
nālists Dai    nis Lemešonoks portālā 
www.delfi.lv.

Viņaprāt šā “odžu murskuļa” at -
 tieksme pret saviem aizrau tī ga-
jiem atbalstītājiem - Baltijas val  - 
s tīm un Poliju - ir kā pret „node-
rīgiem idiotiem”.

Minēto valstu “dedzīgā šefība 
pār „krāsaino revolūciju” polīt-
pro  jektiem radīja un turpina ra    -
dīt iekšēju rīvēšanos starp ES rie-
tumiem un austrumiem, trau  cē -
jot Briseli īstenot apdomīgā ku      
un tāpēc efektīvāku diplomā tiju”, 
ap  galvo Lemešonoks - tā īsti 
Krem ļa aģitpropa toņkārtā.

Viņaprāt Baltijai un Polijai ne  -
va jadzētu atbalstīt Kijevas Mai  da-
na kustību, kas izvērtās pērn ru-

Solidāritātes jēdziens Lemešonokam ir svešs
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

den, apliecinot ukraiņu apņē mī -
bu iekļauties civīlizēto Eiropas 
valstu saimē. Lemešonoku kaiti na 
tas, ka šis atbalsts netika liegts arī 
februāŗa beigās, kad Maidana uz  -
vara tika izpirkta ar „debesu sim-
ta” - vardarbīgu provokāciju upu-
ŗu asinīm.

Rezumējot diemžēl jākonstatē, 
ka jēdziens SOLIDĀRITĀTE Le  -
mešonokam ir svešs, ka Baltijas 
tautām, kam izdevās pirms ce  turt-
daļgadsimta atgūt neatkarī bu, 
liegts solidārizēties ar ukrai ņu 
cen tieniem iekļauties gan Ei  ro -
pas Savienībā, gan (kas te slikts?) 
NATO aliansē. Lemešonoks aiz-
mirsis, ka 1990. gadā Maskavā 
tūk stošiem krievu pulcējās mīti-
ņos, vicinot Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas karogus, solidārizējo ties 
ar Baltijas Atmodu. Šie „do   mā  jo-
šie” krievi tagad diemžēl tiek tren-
kāti un vajāti, un tomēr arī tagad 
daudzi no viņiem soli dārizējas 
nevis ar „krievu zemju savācēju” 

Putinu, bet ar to pašu „odžu murs-
kuli”.

Danis Lemešonoks pārmet  jau-
najai Kijevas valdībai „patriotisku” 
kaujinieku grupējumu un privātu 
armiju veidošanu. Bet tie ši to ta  -
gad dara Kremļa sakū  dī  tie sepa - 
rā tisti savās Doņeckas un Lugan - 
s kas „tautas republi kās”!

Latvijai, mūs tagad māca Le   me-
šonoks, nevajadzēja 2008. ga   dā 
so  lidārizēties ar „kvazi demo krata 
Saakašvili komandu”. - Va   jadzēja 
gan, citādi Latvija nebūtu ES un 
NATO dalībvalsts statusa cienīga. 
Un man personiski ir prieks, ka 
Michails Saakašvili ir gaidīts un 
cienīts viesis Kijevā. Ar visiem sa  -
viem trūkumiem viņš deviņos ga -
dos prata modernizēt Gruziju, iz  -
skaust policijas pērka mību un po -
pulārizēt Rietumu vērtības. Galu 
galā viņš demokra tisku vēlēšanu 
rezultātā atkāpās no amata, ievē-
ro jot parlamentā ras republikas 
principus. Un viņa sāncensis, kas 

vē   lēšanās uzvarēja, bija spiests 
tau  tai apliecināt, ka Gruzijas vir  -
zī  ba uz ES un NATO ir nemai-
nīga. Pamatus šai virzībai lika 
Saakaš vili, un par to viņam  jāsaka 
paldies.

Latvijas nostāja, atbalstot vals tis 
un tautas, kas vēlas iekļauties Ei -
ropas Savienībā un NATO alian sē, 
nepatīk ne tikai Dainim Le  me šo-
nokam, bet arī nupat Eiro  pas Par-
lamentā ievēlētajai Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) polītiķei 
Ivetai Grigulei. (Iekavās piebil dī-
sim, ka ZZS aizgādnis ir Ventspils 
lielvecākais Lembergs, kuŗa izlē-
cieni pret ES un NATO izpel nī-
jušies skandalozu ievē rī bu.)

Iveta Grigule nu pasteigusies Ei -
ropas Parlamentā pievienoties iz  -
teiktu „eiroskeptiķu” grupai - EDF, 
kas tagad pulcina 48 EP deputā -
tus no septiņām valstīm. Nu Iveta 
Grigule „pārstāv Lat viju” kopā ar 
galēji labēju partiju polītiķiem, 
kuŗi aģitē par savu valstu izstāša-

nos no eirozonas  un būtu prie-
cīgi, ja Eiropas Sa   vienība izirtu. 
Vairāki no viņiem simpatizē Pu  -
tinam un ir  atteikuš ies  nosodīt 
Krimas aneksiju.

Diez vai Iveta Grigule Eiropas 
Parlamentā „sastrādāsies” ar Ta  t  -
janu Ždanoku, bet t. s. eiroskep-
ticisms abām ir kopīgs.

Un, ja nu runājam par kreisa-
jiem un labējiem, paskatīsimies, 
kādi ļaudis tagad - pēc 1936.-
1939. g. Spānijas pilsoņkaŗa „In  -
ter  nacionālo brigāžu” parauga - 
dodas uz „Doņeckas tautas re  -
pub liku”, lai tur „cīnītos pret fa   šis-
mu”: VDR (komūnistiskās Aus - 
t rumvācijas) specdienesta ve   terāns 
Aleksandrs Kīfels sūtīšot kaujā 
“Ernsta Tēlmaņa bataljona” brīv-
prātīgos, un Ungārijas „na  cio  -     
nā lie tradicionālisti” veido „Svētā 
Ištvana (Stefana) leģionu”. Tie nu 
gan ir visīstākie fašisti, kas tagad 
grib Doņeckas baseinu glābt no 
Kijevas „odžu murs kuļa”.

Rudenī 12. Saeimas vēlēšanās 
Ai  nāra Šlesera partijas Vienoti 
Lat    vijai sarakstā grasās startēt 
pulciņš bijušo polītiķu – eksprem-
jērs Aigars Kalvītis, bijušais Saei -
mas deputāts Jānis Jurkāns, kād -
rei zējais Saeimas priekšsēdis Jānis 
Straume un kādreizējais reģionā-
lās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrs Edgars Zalāns. Jāpiebilst, 
ka Kalvītis un Zalāns ir bijuši nu 
jau likvidētās Tautas partijas po  -
lītiķi, Jānis Jurkāns vadīja Tautas 
saskaņas partiju, 2005. gadā no 
polītikas aizgāja, bet 2011. gada 
ār kārtas Saeimas vēlēšanās kan  -
di dēja Zatlera Reformu partijas 
LPP/LC sarakstā, bet netika ie  vē-
lēts. Savukārt Jānis Straume sa -
vulaik bija partijas TB/LNNK 
priekš sēdis, aktīvo polītiku pame-
ta 2009. gadā pēc neveiksmes vē  -
lē šanās, bet 2011. gadā no partijas 
izstājās.

No Šlesera partijas saraksta ru  -
denī kandidēs arī nu jau bijušais 
Eiroparlamenta deputāts (un pir-
m ās valdības vadītājs pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas un Mi  -
nistru prezidents no 2007. līdz 
2009. gadam) Ivars Godmanis.

Raugoties uz bijušo polītiķu  
vēl mi atgriezties varas gaiteņos, 
va  rētu īpaši nebrīnīties, jo ne jau 
tikai minētie vīri sapņo par at -
grie šanos polītikā, – kā zināms, 
līdz šim aktīvi rosījies un par par-
tijas Latvijas attīstībai priekšsēdi 
kļuvis arī kādreizējais partijas Jau-
nais laiks dibinātājs un Ministru 
prezidents no 2002. līdz 2004. ga -
dam Einars Repše. Pārsteidz tas, 
ka bijušie polītiķi ir gatavi kan di-
dēt uz Saeimu no Šlesera saraksta, 
jo Šlesers ne vien neslēpj, bet ir 
at  klāti deklarējis, ka pēc vēlēša-
nām darbosies kopā ar Saska ņas 
centru (SC). Patiesībā Šlesera par-
tija ir SC „latviskais variants”, jo   
tik vienkārši uz diviem krēsliem 
SC nosēdēt nespēj, – krievu valo-

Ņēmēji
dā runājošie vēlētāji Latvijas po -
lītikā grib redzēt „vairāk Krem ļa”, 
bet latviešu vēlētāji tomēr Kremli 
un Putinu tik ļoti nemīl. Tā nu ir 
izdomāts veids, lai vilks paēdis un 
kaza dzīva. 

Kā zināms, jau otro sasaukumu 
Rīgas domē valda SC un dažādi 
korupcijas skandali mazumā ne   -
iet, bet Kalvīti, Godmani, Straumi, 
Zalānu, Jāni Jurkānu (un gan jau 
daudzus citus arī) tas nemulsina. 
Nupat saistībā ar Rīgas Brīvostu 
briest skandals par Eiropas fondu 
naudu. Latvijā Likumā par ostām 
ir noteikts, ka Rīgas ostas valdē ir 
astoņi cilvēki: četrus ieceļ (un at -
brīvo) Rīgas pilsētas dome, bet 
čet rus – Satiksmes, Finanču, Eko-
nomikas un Vides aizsardzības  
un reģionālās attīstības ministri -
jas pārstāvjus – ieceļ (un atbrīvo) 
Ministru kabinets. Šķiet, ka Rīgas 
dome un Rīgas brīvosta pama -
zām īsteno ieceri par Kohēzijas 
fonda naudu Brīvostā, Krievu sa -
lā, uzbūvēt divas jaunas piestāt-
nes, kas tiks uzdāvinātas kādam 
privātuzņēmējam, un šī iecere va   -
rētu maksāt vismaz 34 miljonus 
eiro. Valdība rīkojas šo jautājumu 
izskatīt, bet, kas no tā iznāks, grūti 
paredzēt. Katrā ziņā tos, kas do mā 
startēt no Šlesera saraksta un ir ar 
mieru pēc vēlēšanām darboties 
kopā ar SC, tādi „sīkumi” kā ko -
rupcija, valsts un pašvaldību bu -
džeta un Eiropas fondu naudas 
šķērdēšana neinteresē. Tā teikt, ja 
var tikt pie vietas Saeimā, tad ir 
pilnīgi vienalga, kā un ar kuŗu 
kopā.

Protams, varētu jautāt, kas liek 
domāt, ka valdība, piemēram, brie s - 
 tošo skandalu centīsies no   klusēt 
vai arī nemaz nespēs atri sināt.

Trīs mēnešus pirms 12. Saei -
mas vēlēšanām pašreizējā Laim-
dotas Straujumas valdība ir no -
nā kusi gandrīz turpat, kur bija 
Valža Dombrovska valdība pirms 

viņa demisijas. Toreiz iemesli bija 
kā daudzslāņaina kūka: formālais 
iegansts bija Zolitūdes traģēdija, 
pretrunas un domstarpības val  -
dī bā un vairākuma trūkums Sa  -
eimā. Situācijā, kad t.s. Dombrov-
sku ģimenes kreditu lieta jebkuŗā 
brīdī varēja tikt publiski „uzspri-
dzināta” un demisiju jau gatavojās 
pieprasīt koalicijas kollēgas, val dī-
bas vadītājam nekas cits neatlika 
kā paziņot par atkāpšanos no 
amata. 

Koalicijas balsojums Saeimā 
Straujumas valdībā līdz šim šķiet 
visai stabils, arī skaļu savstarpēju 
partiju strīdu vismaz publiskajā 
telpā nav, ja nu vienīgi Nacionā -
lās apvienības (NA) un Saskaņas 
cent  ra (SC) apgalvojumi, ka Vie-
no tība izmanto Satversmes aiz sar-
dzības biroju, lai ieriebtu polītis-
kajiem konkurentiem, t.i., Nacio-
nālajai apvienībai. Tomēr atšķirī-
bas starp abām valdībām tik lielas 
nemaz nav. Straujumai nākas 
valdībā aizstāt veselības ministri, 
tieslietu ministrei nav pielaides 
valsts noslēpumam, finanču mi -
nistrs ir ticis publiski norāts pēc 
uzdrīkstēšanās ieminēties par no -
dokļiem un ir paziņojis, ka pēc 
vēlēšanām no polītikas aizies. Ne  -
smukumi kļuvuši redzami arī 
Labklājības ministrijā, kas cenšas, 
lai netiktu pievērsta uzmanība 
problēmām pansionātos cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām, un ar 
administrātīvām metodēm pūlas 
apklusināt darbiniekus, kuŗi ne -
izliekas, ka nekā tāda nav. Pro-
blēma ir ar izglītības ministres un 
ministrijas nespēju atrast atalgo-
juma metodiku un aprēķināt va  -
jadzīgās naudas daudzumu sko-
lotāju algām. Un nu jau gandrīz 
mūžīgais KNAB jautājums, kuŗa 
iespējamo risinājumu pašlaik ie -
rau dzīt nevar. 

Veselības ministres Ingrīdas 
Cir cenes demisiju pieprasījusi      

pat arodbiedrība, ne tikai abas ģi -
menes ārstu asociācijas, tāpēc var 
teikt, ka Latvijas mediķi un medi-
cīnas darbinieki vienā balsī pie-
prasa ministres atkāpšanos. Mi -
nistru prezidente demisiju ne  pra-
sīšot, jo Circene esot nopietni sli-
ma un tas nebūšot ētiski. Varētu 
piekrist, ja demisija tiktu piepra-
sīta saistībā ar slimību – tā teikt, 
cilvēks tiek norakstīts tāpēc, ka ir 
slims. Taču veselības ministri jau 
neatlaistu par slimību, bet tāpēc, 
ka to pieprasa (un ne jau pirmo 
dienu) Latvijas mediķi. Protams, 
pavisam normāli būtu, ja veselī -
bas ministre pati paziņotu par 
de  misiju, bet par to laikam pat 
sapņot nav vērts, jo ministre ir 
paziņojusi, ka atkāpties negrasās. 
Ministres partijas biedre, Saei - 
mas priekšsēde Solvita Āboltiņa   
ir solījusi šo jautājumu atrisināt, 
kaut ko līdzīgu ir paudis arī Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, bet 
nekas nemainās, un tā nu mums 
ministrs ir un ministra nav. 

Līdzīgi ir ar tieslietu ministri 
Baibu Broku, kuŗai nav pielaides 
valsts noslēpumam, bet kuŗa pati 
atkāpties nedomā. Valdības vadī-
tāja it kā gribētu prasīt Brokas de  -
misiju, ja rudenī nebūtu vēlēša -
nas. Līdzīgi ir ar KNAB – Strau -
juma atzīst, ka biroja vadītājs 
Streļ čenoks netiek galā ar saviem 
darba pienākumiem un nevar 
biroju vadīt, bet pirms vēlēšanām 
neko citu pasākt nevar kā vienīgi 
veidot jau kuŗo komisiju un vie -
nu un to pašu apspriest desmito 
reizi. Labklājības ministru Uldi 
Auguli par mēģinājumiem ap  -
klu sināt darbiniekus brīdināja 
pro kurātūra, bet par izglītības mi -
nistres Inas Druvietes nepada  -    
rīta jiem darbiem atklāti valdības 
sēdē izteikusies pati valdības va -
dītāja. 

Savukārt finanču ministrs An  -
dris Vilks bija spiests uzklausīt 

publisku savas partijas biedres un 
partijas priekšsēdes Solvitas Ābol-
tiņas nopēlumu par vēlmi pirms 
vēlēšanām runāt par nodokļiem, 
jo par tiem drīkstot runāt tikai pēc 
vēlēšanām. Protams, ir arī vēl citas 
lielākas vai mazākas problēmas, 
kuŗu risināšana nevedas, un rādās, 
ka līdz rudenim nekas nenotiks. 
Varētu teikt, ka iet kā pa celmiem, 
bet kopumā visi ir puslīdz ap - 
mie rināti un neviens nerunā par 
lemt nespējīgu koaliciju. 

Starp citu, pirms Jāņiem notika 
pētījuma Nelegālie tīkli un polītika 
Baltijas valstīs    prezentācija, kuŗā 
secināts, ka Latvijā pievienoties 
kā  dai polītiskajai partijai nav 
vienkārši, jo tiek prasītas reko -
men dācijas no partijas biedriem.  
Turklāt lēmumu pieņemšana par-
tijās nenotiek īpaši caurspīdīgi un 
saprotami, un tas daļu cilvēku at -
tur no iesaistīšanās polītikā. Da -
žus mēnešus pirms nākamajām 
vēlēšanām 11. Saeimā jau ir 13 pie 
frakcijām nepiederoši deputāti. 
Pēdējie „nepiederošie” parādījās 
18. jūnijā, kad no partijas un arī 
no frakcijas  Vienotība izstājās Ja -
nī na Kusīte-Pakule, Ingūna Rī   be-
na un Andris Buiķis. Deputātu 
publiskie paziņojumi liecina, ka 
tieši partijas darba stils un lēmu-
mu pieņemšanas veids mudinā-
juši viņus aiziet. Protams, var iz -
darīt grozījumus likumā, tajā var 
ierakstīt, ka partijām ir pienā -
kums attīstīt vienotus iekšējos 
ētikas standartus, bet, kā zināms, 
ētika un morāle vismaz Latvijā ir 
izplūdis jēdziens.

Uz šī fona nepārsteidz dažādu 
gribētāju jeb, precīzāk sakot, – ņē -
mēju rosīšanās. Paņemt varu, ja      
ir tāda iespēja, tikt pie savas un 
savējo labklājības uz Latvijas rē -
ķina. Tāpēc rudens vēlēšanas būs 
nopietns pārbaudījums vēlētā-
jiem, viņu spējai spriest un do -
māt.
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„Vai mums būtu jālepojas ar 
šiem cilvēkiem vai jākaunas par 
viņiem?” vaicā Toms Ķikuts, viens 
no rakstu krājuma autoriem, par 
latviešiem, kas pagājušā gadsimta 
20. un 30. gados Krievijā nonāca 
pašās padomju varas virsotnēs. 
Par savu tautiešu panākumiem 
ārpus Latvijas jebkuŗā nozarē un 
jebkuŗā normālā sabiedrībā mē  -
dzam priecāties, reizēm viņus pat 
apskaust un darām to pat tad, ja 
viņu darbošanās nekādi neietek-
mē mūsu pašu valsts un tautas 
labklājību. Bet kādu gan attieks -
mi veidot pret cilvēkiem, kuŗi,  
aiz rāvušies ar ideoloģiju, kas ta  -
gad atzīta par maldīgu un neliet-
derīgu, bijuši gatavi, kā mēdz sacīt, 
iet pāri līķiem un novest nelaimē 
un nāvē neskaitāmus savu tautie-
šu un cittautiešu tūkstošus? Un 
kas 1937.-1938. gadā, kad „revolū-
cija apēda pati savus bērnus”, paši 
uz savas ādas dabūja izjust vis-
pirms spīdzināšanu, tad nogalinā-
šanu, kādai savos noteikšanas 
gados bija izvēlējuši citus?  

Pirmajos krājuma rakstos ie  pa -
zīstam notikšanu vidi un fonu. 

Nožēlojamie varmākas
Juŗa Goldmaņa sastādīts rakstu krājums Latvieši PSRS varas virsotnēs, 

apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013. g., 424 lpp. 

Iz    teiksmīga ir skaitļu valoda: uz      -
zi nām, piemēram, ka 1925. gadā 
Maskavā dzīvojošo latviešu vidū 
komūnistu bijis gandrīz desmit 
reižu vairāk nekā vidēji Maskavas 
iedzīvotāju vidū, bet ka 30. gadu 
otrā pusē latviešu skaits Maskavā 
sasniedzis 14 tūkstošus. Uz šī fona 
īsi pavīd un pēc dažām lappusēm 
jau pazūd tādi mūsu kreisi noska-
ņoti intelektuālisti un gara darbi-
nieki kā rakstnieki Linards Lai-
cens un Sudrabu Edžus un pa  -  -
sau les līmeņa meistars vizuālajās 
māks lās Gustavs Klucis. Lai kāds 
arī būtu bijis viņu pasaules skatī-
jums, ne jau viņi bija tie, kas no  nā-
ca padomju varas virsotnēs, kam 
domāts būt grāmatas uzma nības 
centrā.

Ar atsevišķiem rakstiem par 
katru grāmatā „pagodināti” ir trīs 
PSRS varas virsotnēs uz īsāku      
vai ilgāku laiku nonākušie. Ēriks 
Jē  kab sons raksta par pirmo Pa  -
domju Krievijas Bruņoto spēku 
virspavēlnieku un vēlāko Kaŗa 
akadēmijas priekšnieku Jukumu 
Vācieti (1873-1938). Jānis Rudzu -
taks (1887-1938) starp 1926. un 
1937. gadu ieņēmis tik augstus 
amatus PSRS varas struktūrā, ka 
viņa gaitu un likteņa apcerētājs 
Vitālijs Šalda savam rakstam iz -
vēlējies virsrakstu „Jānis Rudzu-
taks – vai J. Staļina sāncensis?”. 
Tre šais šajā trijotnē ir PSRS zem-
kopības tautas komisārs un citu 
amatu ieņēmējs Roberts Eiche 
(1890-1940), ko viņa apcerētājs 
Jānis Riekstiņš dēvē par „boļše-
viku fanātiķu visspilgtāko tipu”.

 Autoru nostāja pret apcerēta-
jiem ir gan daļēji attaisnojoša, gan 
nolādoša, gan pretrunīga. Pretru-
nības piemērs lai šeit minēts, no 
vienas puses, ka „Rudzutaka ad   mi-

nistrātīvās spējas tika liktas lietā 
simtu tūkstošu nevainīgu zem-
nieku deportāciju organizēšanā” 
(299.), bet, no otras puses, ka „pa -
 gaidām nav pieejami materiāli, 
kas tieši liecinātu, ka uz J. Ru   dzu -
taka sirdsapziņas būtu līdzcilvē -
ku dzīvība” (326.). Vai tad jābūt 
vēl kādām tiešām liecībām, lai 
ikviens apjēgtu, ka masu depor tā-
ciju laikā kāds skaits deportējamo 
spriedzes, ciešanu un apstākļu dēļ 
mirs? Rudzutaka apcerētājs par    
šo pēcstaļina gados padomju va -
ras rehabilitēto cilvēku raksta: 
„Visa J. Rudzutaka darbība pierā-
da, ka viņš bija ļoti spējīgs, pat 
talantīgs cilvēks, kuŗš sarežģītos 
vēsturiskos apstākļos sevi izveido-
ja par vispusīgi attīstītu personī -
bu, redzamu valstsvīru.” Rakstī -
tājs pat nožēlo, ka pēc Latvijas 
ne   atkarības atjaunošanas no Es  -
pla  nādes Rīgā aizvākts Rudzuta -
ka krūšutēls, „acīmredzot vado-
ties tikai pēc viena kritērija – kas ir 
bijis kopā ar boļševikiem, tas nav 
pelnījis piemiņu” (326.).

Lasot grāmatā vietas kā nupat 
citētās, skaudri atklājas tās galve-
nais trūkums: nav atsauču par 
au    toru izmantotajiem avotiem. 
Priekšvārda rakstītājs atteikšanos 
no atsaucēm aizbildina ar to, ka 
„grāmata nav akadēmisks pētī-
jums un domāta plašam lasītāju 
lokam” (15.). Bet tad nu paliek ne -
 zināms, ciktāl Rudzutaka apce  rē-
tājs, 1947. gadā dzimušais un pa -
domju laiku izdzīvojušais Vitālijs 
Šalda sava „varoņa” izvērtējumā 
varētu būt ietekmējies no neob-
jektīviem padomju laika avotiem.

Asas lasāmvielas cienītājiem 
grāmatā iesētas vardarbības ainas. 
Precīzi aprakstīti pieci padomju 
spīdzināšanas paņēmieni, lai pa  -

nāktu apcietināto atzīšanos. (266.-
367.) Lasām par gadījumu, kad 
pēc alkohola lietošanas  šāvēji, nā -
 vessoda izpildītāji, iztērējuši visas 
patronas, bet vēl nav nošāvuši vi  -
s us notiesātos, tāpēc atlikušie no -
slepkavoti ar laužņiem. (158.-159.) 
Smagi slima partijas veterāna 
veselības stāvoklis nav viņu pa  -
glā bis no paātrinātas nāves: uz no  -
šaušanu viņš nogādāts uz ne   s tu-
vēm. R. Eiche pirms nošauša nas 
ticis smagi piekauts, viņam izsista 
un iztecējusi acs.

 Grāmata nedod galīgu atbildi 
uz jautājumu, vai 1930. gadu bei-
gu Staļina nogalināšanas akcijas 
bijušas īpaši vērstas pret latvie-
šiem lielā mērā arī tāpēc, ka viņi 
bijuši latvieši, un tad mēs ar tikpat 
lielām tiesībām kā nacistu vajātie 
žīdi varētu sūdzēties par genocī-
du, kas izvērsts pret mūsu tautie-
šiem. Rakstā „Maskavas latviešu 
elite 20. gs. 20.- 30. gados” jau mi -
nētais V. Šalda domas vispirms pa   -
vērš genocīda virzienā: „Pēc J. Sta -
ļina loģikas, (Krievijas) kaimiņ-
valstis drīz varēja kļūt par atklā-
tiem PSRS pretiniekiem un ne - 
būt nevarēja galvot, ka no tām 
emigrējušie kopā ar PSRS cīnīsies 
pret savu etnisko dzimteni, tāpēc 
pret tiem jau laikus bija jāveic 
preventīvi pasākumi. Šādos ap -
stāk ļos pret latviešu, poļu un citu 
kaimiņvalstu nacionālajiem ma -
zā kumiem PSRS varas mašīna 
vērsās ar visu sparu.” (95.) Šalda 
oponē trimdas vēsturniekam Ul -
dim Ģērmanim un citiem vēstur-
niekiem, kas norādījuši, ka Staļi -
na represijas, kaut vērstas pret lat - 
vie šu eliti, esot iznīcinājušas arī 
strād niekus un zemniekus. Do - 
ku mentu trūkuma dēļ to nevarot 
korrekti pierādīt. (128.)

Vēlāk Šalda kritizē trimdas vēs-
turnieku Ādolfu Šildi (Šalda pret 
Šildi!) par Šildes norādi, ka latvie-
ši, kas 20. un 30. gadus bija pa -
vadījuši Krievijā vai arī bija tur 
dzimuši, kopš 1940. gada Latvijā 
ieņēmuši nozīmīgus amatus par-
tijas vadībā un citās sabiedriskās 
jomās. Šalda izaicinoši jautā: „Vai 
bez tā sauktajiem Krievijas latvie-
šiem tautas stāvoklis būtu labāks? 
Vai tad vēsturiskie procesi bez 
viņiem būtu risinājušies citādi? 
Vai varbūt vajadzētu pat vēlēties, 
lai arī viņi būtu gājuši bojā re  -
presijās?” (131.)

 Lasot 2013. gadā izdoto grāma -
tu Ukrainas  2014.  gada notikumu 
gaismā, bez sāja smaida grūti tikt 
pāri 228.-229. lappusei, kur teikts, 
ka viens no epizodiem Ukrainas 
valstiskuma veidošanās vēsturē 
bi   jusi Doņeckas – Krivojrogas Pa -
 domju Republikas izveidošana 
1918. gada februārī, turklāt viens 
no tās veidotājiem un polītiska-
jiem vadītājiem bijis Valērijs Mež-
 lauks. (Rakstnieks Otto Ozols te 
iz  sauktos: „Latvieši ir visur!”) 
Mež   lauks norādījis, ka „Donbasa 
sakari ar Petrogradu caur Kijevu 
ir tikai lieka birokratija”. (Salīdzi-
not 1918. ar 2014. gadu, kompo-
nists Pučīni varētu iedziedāties    
ar saviem „Toskas” vārdiem: „Cik 
līdzīgas šīs gleznas!”) 

Atgriežamies pie sākotnējā jau-
tājuma: vai PSRS varas virsotnēs 
reiz nonākušos latviešus mums 
nāktos apbrīnot vai, drīzāk, par 
vi  ņiem kaunēties? Varbūt, vis drī -
zāk, nāktos viņus nožēlot: gan par  
viņu aizraušanos ar maldu mā cī-
bu, gan par viņu pašlabuma mek-
lē  šanu, gan par - daudzos ga  dī ju-
mos – viņu taisnīgo, tomēr šau ša-
līgo mūža galu.

EDUARDS SILKALNS

Pirms Otrā pasaules kaŗa vācu 
nacionālsociālisti Čechoslovakijas 
Sudetijas apgabalā, Polijā un Bal-
tijas valstīs izmantoja savas mi  no -
ritātes saviem polītiskajiem mēr -
ķiem. Taktika bija uzsvērt, ka viņi 
„aizstāv” šīs savas minoritātes „tu -
 vajās ārzemēs”, cīnās par šo savu mi  -
noritāšu aizstāvēšanu un pa   sar gā 
tās no „apspiešanas” un „dis  kri-
mi nācijas”, kā arī aizstāv vi  ņu tie-
sības uz savu valodu un sai tēm ar  
tēvuzemi Vāciju. Šo minoritāšu 
valoda, kultūra un polītiskā ie  slē-
dze, saprotams,  tika izceltas par 
pareizām un vērtīgākām nekā 
attiecīgā ieslēdze šo zemju pa  mat-
 tautām. Pamattautu kultūra, valo-
da un patriotisms savukārt tika 
nonievāti un iztēloti  par mazvēr-
tī  gākiem. Minētās vācu minoritā-
tes gan visās šajās zemēs bija  dzī -
vojušas jau gadu simteņiem un 
vis maz šajā laika posmā visā vi -
sumā labi sadzīvoja ar pamat tau-
tām, līdz kamēr nacionālsociālisti 
veikli uzkurināja naidu starp vācu 
minoritāti un šīm pamattautām. 

Latvijā pirms Otrā pasaules ka -
ŗa līdz ar vācu minoritāti dzīvoja 
arī ebrēju un krievu minoritāte. 
Visām bija savas skolas, un visas 
varēja brīvi kopt savu valodu un 
kultūru. Ar šīm abām minoritā-

Cinisma kalngali jeb netīra polītika
tēm latvieši un Latvijas valsts sa -
dzīvoja labi un draudzīgi, bet ar 
vāciešiem radās iepriekš minētās 
problēmas, un viņi mēģināja no   di-
 bināt savai polītikai un mēr ķ     iem 
atbalsta šūniņas savu tautie šu  
vidē. Otrā pasaules kaŗa rezul tā tā 
visa šī struktūra kardināli mai nī-
jās. Pirmie okupanti, kas Lat vijā  
ienāca, bija padomju armija un 
administrācija, toreiz būdami Vā  -
cijas de facto sabiedrotie. Visa vā -
cu minoritāte uz padomju un na -
cistu līguma pamata tika repatriē-
ta uz Vāciju un vācu okupētām 
zemēm. Kad nacionālsociālistis -
kā Vācija savam toreizējam drau-
gam negaidīti  un nodevīgi iedū -
ra dunci mugurā, tādējādi Latvijā 
nomainot padomju okupantus, 
tad ar dažu vietējo kollaborantu 
palīdzīgu roku iznīcināja ebrēju 
minoritāti. Šī kaŗa beigu posmā 
pa    domju okupācija atkal nomai-
nīja vācu okupāciju. Tūkstošiem 
latviešu bēga no sarkanā terrora, 
ko bija iepazinuši pirmajā oku  pā-
cijas gadā, un tūkstošiem latviešu 
tika deportēti vai iznīcināti. Re  -
zultātā radās daļējs vakuums, ko 
veikli piepildīja ar krieviem un 
krieviski runājošiem imigran -
tiem, lai panāk tu latviešu pār  - 
krie vošanu – Latvi jas pamattautas 

veiklu genocīdu.
 Kad Padomju Savienība sa -

bruka un tika atjaunota Latvijas 
valsts, tā mantojumā saņēma šo 
jauno monolito, lielo „minoritāti”. 
Citas valstis, kā, piemēram, Če  cho-
   slovakija un Polija, okupantu ie -
plu  dinātās jaunās „minoritātes” 
un pat šo minoritāšu šajās zemēs 
ilgi jau agrāk dzīvojušos tautas 
brāļus bija gluži vienkārši izrai dī-
jušas. Latvija turpretim sniedza 
draudzīgu roku un šīs minoritā -
tes paturēja cerībā, ka tās draudzī-
gi un sekmīgi iedzīvosies atjau no    -
tajā latviešu valstī. Zināmās ap   rin-
dās tagadējā Krievijā tomēr ra  dās 
nostalģija pēc zaudētām oku  pē -
tām zemēm Baltijas jūras kra s tos. 
Kaut kur veikli iefiltrējās do ma 
izmantot šo jauno minoritāti sa -
viem polītiskajiem mērķiem. Tika 
un tiek lietotas tieši tādas metodes, 
kādas nacionālsociālis tiskā Vācija 
lietoja pret savām mi   noritātēm. 

Krievi ir liela un lepna tauta,     
kas daudz devusi Eiropas un pa  -
saules kultūrai ar saviem slave-
najiem rakstniekiem, komponis-
tiem, dzejniekiem un zinātnie-
kiem. Daudzi krievi un krieviski 
runājošie arī labi iedzīvojušies 
Lat  vijā, kopj savu valodu un kul-
tūru, kļuvuši par lojāliem Latvi jas 

pilsoņiem, kas respektē Latvijas 
valsti, tās neatkarību, valsts valodu 
un pamatvērtības. Viņus savukārt 
respektē Latvijas pamattauta un 
pa  līdz viņiem apgūt un paturēt 
viņu krievu valodu un kultūru.

 Diemžēl ir daļa, kas ietekmē-
jusies no nacio nālsociālistu me  -
to dēm un attiek smē pret Latvijas 
pa   mattautu un valsti un tās kul -
tūru un vērtībām, pamazām pa  -
nāk lielas krievvalo dīgo daļas at  -
svešināšanos no Lat vijas valsts un 
pamattautas. Daži pat kurina at -
klātu naidu un no   nievā Latvijas 
valsti kā Latvijā pa   šā, tā pat ārze -
mēs, ”kožot rokā tai, kas viņus ba -
ro”.  Tas viss tik ļoti atgādina kād-
reizējās nacionāl so ciālistu Vācijas 
paņēmienus, kas mums visiem 
bija tik ļoti pretīgi. Jācer, ka lielā 
krievu tauta šīs idejiskās nezāles 
laikus izravēs no sava vidus. Tās ir 
krievu un Krie vijas valsts necie nī-
gas un šķiet ie  spiedušās dažu krie-
vu un krievis ki runājošo individu 
domāšanā no tā īsā laika, Otrajam 
pasaules kaŗam sākoties, kad Pa  -
domju Sa   vienība un nacionālso-
ciālistiskā Vācija faktiski, ja ne 
gluži formāli bija sabiedrotie. 

Vēl jo skumjāk ir tas, ka šie in -
dividi, būdami veikli polītiķi, iz -
manto jau veco, sen pazīstamo 

taktiku: ja pats dara ko peļamu, 
tad jāatrod kaut kāds veids, kā 
savu pretinieku apsūdzēt tieši ta -
jos pašos „grēkos”. Tad pretinieks 
būs spiests aizstāvēties un tais-
noties un viņa uzmanība un ener-
 ģija tiks pilnīgi novērsta  no īste   -
nī bā pastrādātajiem „grēkiem”.    
Tā nu šie individi un viņu grupē-
jumi atraduši dažus vecus vīrus, 
kas bijuši iesaukti leģionā un reizi 
gadā piemin savus kritušos kaŗa 
biedrus, un tad vēl izrok no pa -
gātnes miglas kādu latviešu kol-
laborantu vārdus, lai tādējādi     
mē   ģinātu visiem latviešiem „pie  -
šūt” nīsto kollaborantu izkārtni 
un no saukt tos par neonaciķiem. 
Cik veikli, izdevīgi un cik ciniski! 
Turk  lāt latviešu pretošanos ie -
priekš minētām, no nacionāl so-
ciālistiem apzināti vai neapzināti 
patapinātām taktikām nosaukt 
par „fašisma izpaudumu”! 

Jācer, ka lielais krievu tautas 
vairākums pazīs šos melus, šīs 
me   todes un šo polītiku un no visa 
tā attīrīsies, lai abas mūsu tautas 
un arī krieviski runājošā minori-
tā te Latvijā varētu beidzot atkal 
draudzīgi sadoties rokās un sadar-
boties, veidojot nākotni tādu, lai  
tā visiem būtu izdevīga, vieniem 
otrus respektējot, nevis nozākājot.

ALEKSANDRS GĀRŠA, 
jurists un polītologs



LAIKS 132014. ga da 5. jūlijs – 11. jūlijs

Latviešu rakstniecība ir bagāta, 
tās  procesi - saistoši un rosina pār-
domas. Runājot par literātūru, 
mēs vairāk pievēršamies rakst-
nieku personībai un literārajiem 
darbiem, nereti piemirstot, ka ik 
laikmetā klāt ir bijis arī sava laika 
literāro procesu, „vētru un dziņu”, 
norišu u. tml. aculiecinieks – lite-
rātūras kritiķis. Raugoties uz lat-
viešu rakstniecību trimdā, re  -
dzam, ka līdz ar kritiķi Jāni Ru  -
dzīti, Jāni Bičoli (šogad arī 100), 
šobrīd Juri Silenieku, Rolfu Ek  -
mani (šogad – 85) u. c. sava nozī-
me bijusi arī Jānim Andrupam, 
kuŗam šis ir simtgades atceres 
laiks.

Jānis Andrups, īstajā  vārdā 
Jā nis Andriņš, dzimis 1914. gada 
17. maijā Pārdaugavā, Bolderājā, 
strādnieku ģimenē. 1935. gadā 
beidzis Rīgas Skolotāju institūtu 
un studējis baltu filoloģiju Lat-
vijas Universitātē (no 1938. g.). 
Kopā ar Kārli Draviņu, Jāni Bi  čo-
 li, Krišjāni Ancīti darbojies fi   lo-
logu „Rāmaves” saimē. Viņa pir -
mās recenzijas parādījušās žur-
nālos Sējējs, Daugava un citur. 
Vācu okupācijas gados iecelts par 
tautskolu inspektoru Rēzeknes 
apriņķī (1941-1943). Kad Alberts 
Sprūdžs kļuva par laikraksta Rē -
zeknes Ziņas redaktoru un iz   vei-
doja tajā lappusi literātūrai, viņš 
rosināja rakstīt arī Jāni Andrupu. 
Pēc atgriešanās Rīgā Jānis And -
rups turpināja studijas un iesai-
stījās par palīgredaktoru Kārļa 
Skalbes vadītajā literārajā žurnā -
lā Latvju Mēnešraksts, kur publi-
cēta virkne viņa rakstu par tālai-
ka latviešu literātūru un rakstnie-
kiem, tostarp par Andreju Eglīti, 
Veroniku Strēlerti, Zinaīdu Lazdu 
un Anšlavu Eglīti. 

„Kad sāku aptvert, ar ko daiļli-
terātūra atšķiŗas no pārējās lite -
rā tūras (zinātniskās, reliģiskās, 
prak tiskās u. tml.), pamanīju, ka 
mani vispirmām kārtām dru-
džai ni interesē atklāt daiļlite rā-
tūras aistētiskās puses pamatus, 
principus, kādiem šīs literātūras 
sastāvdaļa pakļaujas, kā tā ie  tek-
mē lasītājus, kā mainās vēstures 
attīstībā utt.,” atzinis Jānis An -

Skats latviešu rakstniecības apvāršņos
Literātūrvēsturniekam un kritiķim Jānim Andrupam būtu 100

drups. Viņam saistošāka šķita 
pieeja literātūrai, literāram teks-
tam no filozofiska skatupunkta. 
„Par iekšskata literātūru es dēvē -
ju cilvēku iekšpasaules tēlošanu 
psīcholoģiski ievirzītos darbos. 
[..] Ārskata literātūra bija ārpa -
saules notēlošana ar nolūku, lai 
no ārējās vides varētu kaut ko 
spriest par cilvēku raksturu,” - tā 
1943. gadā rīkotajā rakstnieku 
rītā Jānis Andrups vēstījis referā-
tā. Jāpiebilst,  ka Jānis Andrups 
savu literātūrvēsturnieka gaitu 
sākumā publicējis pa kādam dze-
jolim (pirmā publikācija dzejolis 
„Es mācos” 1932. g.) vai stāstam, 
tomēr aizvien vairāk apjautis, ka 
viņu interesē tieši pati rakst nie-
cība, literārie darbi. 

Jānis Andrups bija izlēmis pa -
likt Latvijā, tomēr reālitātē viss 
izvērtās citādi – viņš bēgļu laivā 
devās uz Zviedriju. „Citiem aizie-
šana trimdā bija daudz grūtā -     
ka, īpaši ģimenes cilvēkiem. Es 
toreiz biju viens un tāpēc brīvs  
kā putns gaisā.” Zviedrijas laiks 
iezīmīgs ar to, ka tika  izveidots 
jauns laikraksts Zviedrijas lat vie -
šiem – Latvju Vārds. 1945. gadā  
kopā ar Andreju Eglīti Andrups  
sakārtoja latviešu dzejas antolo-
ģiju „Cerību zeme”. Kaut arī Zvied-
rijas latviešu kultūras dzīve bija 
bagātīga, tomēr 1946. gada 22. 
oktobrī Jānis Andrups ar citiem 
bēgļiem nakts tumsā devās uz 
Angliju. Par viņa mājzemi kļuva 
Anglija. Vienu gadu viņš nostrā-
dāja par kurinātāju uz latviešu 
kuģa „Elizabete”, līdz 1947. gadā 
saņēma uzaicinājumu pārcelties 
uz Londonu un kļūt par laikrak-
sta Londonas Avīze (1947-1962, 
1975-1986) redaktoru, kā arī pār-
ņēma Zviedrijas literārā žur nāla 
Ceļa Zīmes izdošanu, 1953. gadā 
kļuva par tā redaktoru, publicēja 
vairākas recenzijas par dažādās 
pasaules zemēs izdotajām latvie-
šu grāmatām. Šim mēnešraks  -
tam bija būtiska nozīme latviskās 
kultūras saglabāšanā un vērtēša-
nā. Tur ne tikvien publicēti no -
zī mīgi latviešu autoru darbi, bet 
ap šo izdevumu arī veidojās jau-
na rakstnieku paaudze. Andrupa  

spriedumi ir tieši, kodolīgi, trā-
pīgi, arī kritiski, tomēr tajos jau-
šama dziļa interese, sapratne          
par literātūru un iedziļināšanās 
tek stā, personībā, kontekstā un 
laikmetā. 

Kopā ar Vītautu Kalvi Jānis 
Andrups  sarakstījis grāmatu Lat-
vian literature (1954), rakstījis 
par latviešu literātūru cittautu 
izdevumos, tostarp Encyclopaedia 
Britannica, bijis vairāku grāma -
tu redaktors. Ar referātiem un 
priekš lasījumiem bijis gaidīts 
Ame rikā, Kanadā, Austrālijā, 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

Vācijā un citur. 
Jānis Andrups par kritiķa uz -

devumu uzlūkojis autora indivi-
duālā stila raksturošanu un vēr-
tējumu vēsturiskās attīstības kop-
sakarā. Rakstījis arī par latviešu 
rakstniekiem padomju Latvijā, 
gadiem ilgi abonējis Karogu, 
Mākslu, Padomju Jaunatni, Lite rā-
 tūru un Mākslu, viņa interešu lo  -
kā bijusi gan jaunākā dzeja, gan 
proza. 

Jāņa Andrupa devums literā -
tū ras vētīšanas laukā novērtēts 
at   zinīgi, tāpat kā viņa devums 
Lat viešu biedrības Lielbritanijā 

priekš sēža amatā, bijis arī in  for-
mācijas nozares vadītājs Latvie -
šu nacionālā padomē Lielbrita-
nijā un informācijas un kultūras 
nozares vadītājs Latvijas atjauno-
šanas komitejas Eiropas centrā. 
Bijis arī Eiropas latviešu laik -
raks ta Brīvā Latvija redakcijas 
kollēģijas loceklis. Rakstījis re -
cen zijas, apceres par literātūru   
un kultūras dzīvi.

Jāņa Andrupa darba dienas 
ritēja Londonā, tomēr vai katru 
svētdienu viņš izbrauca ārpus 
galvaspilsētas, allaž klāt bija lat-
viskos sarīkojumos un svinībās. 
„Viņš ir dzimis runātājs, un katra 
viņa runa ir kā vētra, kas aizslau-
ka visus sakrājušos apmierinātī-
bas putekļus no trimdinieku sir-
dīm. Šīs runas un raksti aicina, 
māca un rāj visus, kas aizmirsuši 
vai mēģina aizmirst, ka mūsu 
eksistencei ir tikai viens attais no-
jums – cīņa ar velnu riju,” 1957. 
gadā rakstīja Guntis Za  riņš.

Četrus gadus Jānis Andrups 
strādāja ar manuskriptu par lat-
viešu vēsturi Anglijā, un tas bija 
viņa pēdējais apjomīgais vei-
kums. Viņam bijis daudz draugu. 
Kādā intervijā Andrupa dzī ves-
biedre Rēzija Andrupa teikusi: 
„Mūsu māja vienmēr bija pilna. 
Kuŗi brauca cauri Londonai, tie 
pie mums iegriezās.”

Jāņa Andrupa dzīves pave diens 
pārtrūka 1994. gada 18. jan   vārī, 
un tā paša gada septemb rī viņš 
tika apbedīts Rīgā, Meža kapos.

„Daiļliterātūras apvāršņos ma -
ni ieveda jau paagras bērnības 
gados piesitusies neapslāpējama 
grāmatu lasīšanas kaislība.” Pē  tī-
jot latviešu trimdas rakstniecību, 
iespējams apjaust, cik daudz da -
rījis katrs, kam rūpējusi latviskā 
dzīvošana. Ja nebūtu šo literāro 
darbu, mēs būtu nabagāki, bet - 
tikpat būtiski -, ka cauri laikiem 
ir „saglabājies” arī „klātienes ska-
tījums un vērtējums”, kas rodams 
recenzijās, rakstos, vērojumos. 
Tas palīdz labāk saprast laiku,     
kas jau aizritējis pagātnē, bet       
rakstos ir dzīvs, un tuvināties 
tam. Un te arī būtisks ir Jāņa 
Andrupa devums.

Jānis Andrups

Šķiet, Losandželosas vīru ko   ŗa 
nosaukums „Uzdziedāsim, brāļi!” 
ir vistrāpīgākais latviešu koŗu aiz-
sākuma sauklis. Uzdzie dāsim, 
brā  ļi – hernhūtieši un brāļi – „pa   -
gāni” jeb brāļi ļuturi,  un dzie  dā-
ša na gāja vaļā. Ne  pār metīsim vā -
 ciem, ka viņi uzdro šinājās koŗos 
dziedāt jau 16. gad simtā, kad Re -
formācija Vācijā pieprasīja jauna 
tipa dziesmas, kuŗas varēja dzie-
dāt kopā un atsevišķi. Dziedāšana 
uz balsīm Vācijā skanēja, vīriem 
graužot de    siņas (ne jau nu Con -
chi tu Wurst) un piedzeŗot alu, 
svi  nīgās reizēs, lai dzimtkungu ju -
  bilejas reizē paustu savu kori  sko 
pazemību, vai norokot kādu sa -
vu laikabiedru. Kur nebija koŗu, 
tur bija vīru kvarteti. Sievietēm 
parasti pie tik nopietnas vīru no -
 darbes nebija vietas. Tās varēja, 
grupiņā darbojoties, „sijot- vējot”. 

“Uzdziedāsim, brāļi!”,  un Rīga dzied līdzi
Latvijā sievu balsis sevi pama-
zām pie  tei ca tikai Otros Vispā -
rējos dzies mu svētkos.

Pēckaŗa Latvijā vīru koŗi vien-
mēr bijuši augstā cieņā, īpaši ko  -
ris „Tēvzeme” Haralda Medņa 
vadībā. Nosaukums trakoti ne ie     -
derējās sociālisma celtnieku, „pa    -
domju cilvēku” dienas leksi kā. 
Tas  bija kā smiltis starp zo  biem. 
Daudzreiz Mednim ietei ca mai -
nīt koŗa nosaukumu: nu, kaut  
vai „Sarkanā magone”. Taču pre-
targuments bija visai nopietns: 
“Tēv zeme” ir Latvijas vecā kais vī -
  ru koris, un mainīt no  saukumu 
nekādi nevar. Bija jau arī citi ko -
ŗi – „Dziedonis”, „Gau deamus” 
u.c. Taču daudzi pēc   ka ŗa Latvi  - 
jas vīru koŗu dziedā tāji apskau  -
da Roberta Zuikas leģendāros 
dzie dātājus – cīnītā jus. Intere  santi, 
ka tieši pēdējos varējām saklausīt 

19. jūnija vakarā Rīgas Latvie-
šu biedrī bas Lielajā zālē, kas par 
klau  sī tāju trūkumu nevarēja sū -
dzēties. Viesi no Losandželosas 
ar marša dziesmu uznāca un ar 
19. Lat viešu divīzijas marša 
dzies  mu pabeidza sava koncerta 
pirmo daļu. Kori sagaidīja pazīs-
tamais Latvijas sieviešu koris 
„Ausma” Jāņa Zirņa vadībā. Sie-
viešu koris iesildīja viesu dzies mu 
„maču”, atskaņojot Selgas Men ces, 
Kārļa Lāča kompozicijas un šo 
rindu autora dziesmu. Starp citu, – 
visai grūtu!

Vīru koŗa  pirmās daļas pro - 
g ram ma šķita interesanta no 
visādiem aspektiem: program-
mas izkārtojuma, neaizmirstot 
līgošanu (S.Mence) un aizlijušo 
vasaras viduci („Vasarai aizejot”, 
P.Plakidis). Īpaši nozīmīgas, ma -
nuprāt, bija leģionāru un latvju 

kaŗotāju dziesmas (Jāņa Norviļa 
„Pulkveža atgriešanās”, „Klip, klap!”, 
„19.divīzijas maršs” Imanta Sak sa 
apdarē). Sevišķi  mani uzjaut ri-
nāja „Sakarnieku dziesma”, ko 
atceros no bērnības – protams, 
ar citu tekstu. „Tumbai – tumba – 
rasā” melodija, izrādījās, ir no  de-
 rīga frontes sakarniekiem. Vis as 
dziesmas izpelnījās dedzī gus 
pub    likas  aplausus. Aplausi pie-
nā cās arī diriģentei, Rīgā dzi mu-
šajai un tagad Kalifornijā iepre -
cētai Laurai Rokpelnei-Mi  čulei. 
Domāju, ka viņas uzņēmī ba un 
enerģija spēj uzturēt ko  pīgo dzies-
mu garu 20 vīru lielajā korī.

 Koncerta otrā daļā bija vairāk 
izklaidējoša rakstura dziesmiņas 
(R. Pauls, V. Kaminskis), arī kād-
reiz populārās čechu un italiešu 
melodijas. Varbūt tās varētu ar 
laiku nomainīt pret ko jaunāku;  

Kārlis Lācis sevi jau parādīja sā -
kumā. 

Dziesmas no mūzikla (My Fair 
Lady) un vēl šis tas šķita ar ne -
daudz gadījuma raksturu. Pirmā 
daļā atskaņotā Džona Insa ( John 
Innes) ”Ģetzemanes lūgšana” no -
  teikti bija savā ziņā emocionāla 
kulminācija. Varbūt arī nākotnē 
diriģentei derētu padomāt par 
spilgtāku angļu – amerikāņu kom-
 ponistu darbu atlasi. Mū   zi kas 
doktorei to vajadzētu spēt. 

Novēlu korim turpināt savu tei-
camo sadziedāšanos. Sapro tu, ka 
fiziski  tas daudziem ir grūti, jo ne 
jau visi viņi dzīvo Losan dželosā. 
Taču šis koncerts aplie cināja koŗa 
iespējas, mūzikālitāti, tempera-
mentu un, galvenais, – dziedāšanas 
prieku, kas bija arī pirmajiem 
hern hūtiešu vīru ko  ŗiem Vidze -
mē vairāk nekā pirms 150 gadiem.
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Tomēr Kazachstānu iepazīt sā -
kam ar Latvijas vēstniecības ap  -
meklējumu, kur mūs laipni uz   -
ņem vēstnieks Juris Maklakovs 
un vēstniecības darbinieki. 

Vēsturiski Kazachijas territo -
rijā dzīvojušas nomadu tautas, 
pār ku     ŗām valdījuši vietējie hani. 
Krievija šo apgabalu kolonizāciju 
uzsāka 19. gs. sākumā ar turp-
māku rusifikāciju un krievu pār-
ceļotāju ievešanu. Tai gan sekoja 
kazachu tautas atmodas un paš-
noteikšanās centieni 19. gs. bei -
gās, kuŗi tika apspiesti un Kaza -
chija iekļauta PSRS sastāvā 1920. 
gadā.  Kazachstānas tauta ir sma-
gi cietusi Staļina represiju laikā. 
Pēc dzīvesveida būdami nomadi, 
kazachi pirmajos padomju gados 
tika spiesti pieņemt kollektīvu 
dzīvesveidu ciemos un pilsētās. 
Gan tradicionālā dzīvesveida sa  -
graušana, gan brutāla pārtikas 
at  ņemšana noveda pie bada  
1930. - 1933. gadā, kad bojā gāja 
1,5 miljoni Kazachijas iedzīvo-
tāju, galvenokārt etniskie kazachi. 
Sekoja pastiprināta krievu ieve-
šana Kazachijas territorijā, un uz 
ilgiem gadiem kazachi kļuva par 
minoritāti savā zemē. Demogra-
fiskā attiecība par labu kazachiem 
ir strauji mainījusies pēc 1991. ga -
 da neatkarības atgūšanas, turklāt, 
ievērojot Nazarbajeva sociālo po -
 lītiku, etniskajiem kazachiem ta  -
gad ir visas priekšrocības, gan 
ie   gūstot izglītību, gan attīstot dar-
ba karjēru. 

Nazarbajeva citāts pie neatka-
rības monumenta: „Neatkarības 
atjaunošana ir likumsakarīga at  -
līdzība par upuŗiem, ko nesuši 
mū  su senči gadsimtus ilgajā cīņā 
par brīvību.” Viņš nevairās runāt 
par tautas un zemes likteni sar-
kanā terrora laikā, minot, ka Ka  -
zachstānas zemē gan tikušas iz -
vietotas vergu nometnes, bet tas 
noticis pret kazachu tautas gribu. 
Ar prezidenta atbalstu vairākās  
nometņu vietās izveidoti mūzeji 
un piemiņas vietas. 

Arī šodien supermodernā gal-
vaspilsēta Astana Staļina represi-
ju laikā bija nometņu vieta. Ne -
lielās pilsēteles vai ciemata no -
saukums tolaik bija Akmoļinska, 
un pāris kilometru no pilsētas 
tika izveidota īpaša nometne po -
lītieslodzīto sievām un radinie-
cēm ALŽIR, kurp dosimies ne -
daudz vēlāk. Bet Akmoļinskas 
lik   tenis un nosaukums mainījies 
vairākkārtīgi. Padomju līdeŗa Ņi -
 kitas Chruščova laikā 20. gadsim-
ta 60. gados stepe tika aparta un 
attīstīta labības ražošana, bet pil-
sēta pārdēvēta par Ceļinogradu 
jeb „neapstrādātās zemes pilsētu”. 
Zemi nepareizi apstrādājot, sau-
sajā,vējainajā klimatā ātri notika 
zemes virskārtas erozija, un no 
lie lajiem labības ieguves plāniem 
nācās atteikties. Pilsētu atkal pār-
dēvēja – šoreiz par Akmolu. To  -
mēr šis nosaukums vēl joprojām 
pārāk asociējās ar baigo sievie -    
šu ieslodzījuma nometni, un tad 
1998. gadā tika pieņemts lēmums 
pilsētu nosaukt par Astanu, kas 
kazachu valodā nozīmē „gal vas-

Kazachstānas spožums un maksa par to
Nodibinājuma „Sibirijas bērnu fonds” 

ekspedīcija uz Kazachstānas izsūtīto nometnēm 2014.gadā
TAIRA ZOLDNERE

pilsēta”. Tā Kazachstāna tika pie 
galvaspilsētas ar nosaukumu 
Galvaspilsēta, lai beidzot būtu 
skaidrība.

Gulaga nometnes Kazachstā-
nas territorija sāka izvietot ap 
1930. gadu, izsūtot uz Kazach stā-
nas bezgalīgajām stepēm daž da-
žādu tautību ieslodzītos, visvai-
rāk ukraiņus, vāciešus, baltkrie  -
vus, moldāvus un, protams, krie-
 vus. Kazachija bija viena no vie-
tām, kurp izveda arī  Latvijas ie  -
dzī votājus 1941. un 1949. gada de  -
portācijās. No Baltijas valstīm uz 
Kazachijas stepēm kopumā ap     
11 000 cilvēku, vislielākajā skaitā 
lietuviešus.

Mēs dodamies uz bēdīgi slave-
no Almoļinskas sieviešu ieslo dzī-
juma vietu ALŽIR. Tulkojumā 
no krievu valodas tas nozīmē 
“Akmoļinskas dzimtenes node-
vē  ju sievu nometne”. Nometne 
iz  vietota nepilnus 10 kilometrus 
no Astanas centra, tagad tās vie  -
tā ir mūzejs un memoriāls. Pus -
apa ļo mūzeja ēku iekļauj melna 
marmora siena ar ieslodzīto sie-
viešu vārdiem. Meklējam latvis-
kos uz  vārdus un, protams, atro-
dam Ozoliņu, Kalniņu, Neimani...  
Ak    moļinskas nometnē kopumā  
bijušas ieslodzītas 110 latvietes. 
Sievietes tika nodarbinātas lauk-
saimniecībā, bērnus drīkstēja pa -
 turēt līdz 3 gadu vecumam, tad 
tos mātēm  atņēma un nosūtīja 
uz bērnunamiem. Mūzejā izvei-

do  ti baraku un sargtorņu modeļi, 
bet mani vairāk iespaido reālās 
vēsturiskās fotografijas, kuŗās 
redzamas sievietes nodriskātos 
apģērbos, sarāvušās, nodurtu gal-
vu sēžam nopratināšanas kabi-
netos, un turpat braši vīri – prati-
nātāji un tiesātāji. 

Mūzejā noskatāmies arī doku-
mentālo filmu, kuŗā savus stāstus 
izstāsta bijušās nometnes ieslo-
dzītās. Man visvairāk atmiņā pa  -
licis stāsts par sarkano kleitu. 
Kā  dai augsta līmeņa padomju 
darbinieka sievai vīrs ticis ares - 
t ēts par „dzimtenes nodevību”. 
Da   žus mēnešus vēlāk viņa sa    ņē -
musi ziņu, ka varēs ar vīru satik-
ties un varbūt viņš tiks atbrīvots. 
Laimīgā sieviete uzvilkusi sar ka -
nu kleitu, sarkanas kurpes, lai 
skaistajās, spilgtajās krāsās sagai-
dītu savu atbrīvoto vīru. Milici -
jas telpās nācies gaidīt vairākas 
stundas. Beidzot viņa aicināta 
kādā kabinetā, kur viņai pazi-
ņots, ka viņa tiek nekavējoties 
arestēta kā „dzimtenes nodevēja 
sieva”. Tā arī aizvesta uz ALŽIR 
nometni sarkanajā kleitiņā un 
sarkanajās kurpēs.

Nākamajā dienā dodamies ie  -
pazīt lielisko galvaspilsētu Asta-
nu. Pilsētas pārbūve sākta pirms 
15 gadiem, piesaistot pasaules 
sla venākos architektus. Pilsētas 
galveno plānojumu izstrādājis ja -
pāņu architekts Kišo Kurokava. 
Tā veidota kā unificēta simetris-

ka sistēma četru debespušu vir-
zienos, akcentējot prezidenta 
varas un valsts pārvaldes gran-
diozumu. Architektūra moder -
na, ēkas laistās dažādās stikla un 
betona nokrāsās, pilsētas centrā 
balts augsts tornis ar zelta bum -
bu galā. Pēc kazachu folkloras     
tas simbolizē papeles koku ar 
zelta ābolu. Ar liftu nokļūstam 
augšā, ābolā, bet tur, pašā centrā, – 
prezidenta Nazarbajeva rokas 
no   spiedums zelta plāksnē uz 
mar mora galda, kuŗā varam ie -
likt arī savu roku un justies vie -
noti ar Kazachstānas prezidentu 
un nāciju. Interesanta ēka ir arī 
piramida „Miera un saskaņas 
pils”, kuŗā ik pa trim gadiem 
prezidents Nazarbajevs rīko visas 
pasaules reliģisko līdeŗu tikšanos. 
Visas reliģiskās celtnes būvētas  
pēc padomju laika, vairāk acīs 
duŗas  lielās mošejas, bet pilsētā ir 
arī krievu pareizticīgās, katoļu 
baznīcas un sinagoga.

Pēkšņi ieraugām ko neparastu – 
gluži kā no cita gadsimta mūsu 
priekšā parādās balta ēka ar 
grieķu kolonnām, neiztrūkst arī 
tradicionālā zirgu trijjūga uz 
kapiteļa. Nams drusku atgādina 
mūsu VEF Kultūras pili, un, 
izrādās, tā arī ir Astanas opera. 
Vakarā paredzēta „Toskas” izrāde, 
un mums veicas dabūt biļetes. 
Dāmām, protams, galvassāpes, 
ko vilkt mugurā, jo operas ap   mek  -
lējumam neviens neesam ga       ta vo-
jušies. Mani „glābj” Stam  bulā no -
pirkta šalle, ko apmetu ap ple -
ciem, un esmu gatava operai. 
Ope  ra iekšpusē austrumnieciski 
grez na, grīdas veido balta, sārta 
un za   ļa marmora inkrustācijas, 
mil  zīgo foajē apgaismo grandio-
zas kristalla lustras, skatītāju zāle 
mirdz sarkanā samtā un zeltā, ar 
īpašu karalisko, nē, prezidenta 
ložu. Mani iepriecina, ka publika 
turas pie tradicijas uz operu nākt 
greznos tērpos, kungi uzvalkos. 
Liekas gan, ka esam pakāpušies 
atpakaļ laikā, bet kas par to? Pats 
izrādes iestudējums kopā ar ita -
liešu diriģentu un barokālajām 
dekorācijām atvests „taisnā ceļā” 
no Milānas La Skalas. Tam visam 
noticēt spējam tikai pēc tradi cio-
nālās šampanieša glāzes starp-
brīdī.

Kontrastam nākamo dienu 

pavadām, staigājot pa Astanas 
ve  co rajonu, kas vēl saglabājies 
tāds, kāda pilsēta bijusi pirms 
lielās pārbūves. Mājiņas tik ze  -
mas, ka nākas pieliekties, lai 
ie ietu, ūdensvads iekšā esot, bet 
jāiet uz āra mazmājiņu. Mēģi-
nām atrast vecos iedzīvotājus,  
kas vēl kaut ko atcerētos par iz  -
sūtītajiem un nometnēm. To   mēr 
vecīši apmiruši, un visi graustu 
iedzīvotāji ir neseni pārceļotāji, 
kas gaida, kad beidzot arī šo ra  -
jonu nojauks un viņi tiks pie 
jauniem valsts dotētiem dzīvok-
ļiem. Jāpiebilst, ka dzīvokļus var 
arī brīvi pirkt, bet tie ir dārgi un 
graustu iemītniekiem nav pa ka  -
batai. Beidzot izdodas sameklēt 
kādu vīru, kuŗa tante bijusi iz  -
sūtīta. Aizbraucam šo sievieti ap -
meklēt, bet kundze uzreiz pasa-
ka, ka par savu pieredzi nomet -
nē negribot runāt un izsūtītus 
latviešus neatceroties. Vēlāk viņa 
gan sāk justies mazliet brīvāk un 
izstāsta, ka pēc nometnes izmā -
cījusies par šuvēju, ka strādājusi 
pilsētas šūšanas salonos. Tagad 
par izsūtījuma gadiem viņa sa   ņem 
nelielu piemaksu pie pensijas.

Turpat netālu atrodas vietējais 
tirgus, kas ir iedzīvotāju galvenā 
iepirkšanās vieta. Ieejam garš-
vielu un piena paviljonā, un tūlīt  
mums pienāk klāt sieviete no 
apsardzes ar rāciju, viņa mūs 
pavada labu gabaliņu pa tirgu, 
runādama rācijā kazachu valo -
dā, bet tad pazūd. Izskatās, ka 
esam izraisījuši nelielu ažiotāžu. 
Neko tā arī nenopērkam. Esam 
pamanījuši, ka Astanā jebkuŗā 
vietā, kur mūsu grupa apstājas 
ilgāk par minūti, kā no zemes 
tūlīt izaug vietējais kārtībsargs ar 
stingru un ieinteresētu sejas iz  -
teiksmi. Pat nemēģinām ar vi  -
ņiem aprunāties, bet lēni slīdam 
tālāk droši vien nākamā policista 
redzes lokā.

Vakarā viesnīcā mums apso-
lītas īpašas atvadu vakariņas - 
kazachu tradicionālais ēdiens 
zirga gaļas bešbarmaks, bet rīt  
no rīta caur stepi brauksim uz 
Karagandas apgabalu, kuŗa terri-
torijā apmēram pusotra miljo  na 
(!) kvadrātkilometru platībā iz  -
viet otas bijušas Gulaga nometnes.

(Turpinājums sekos)

Astanas operaAstanas vecais rajons

ALŽIR nometnes muzejs
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ASV čekus sūtīt:
A. Jerumanim, 
1600 El. Rito Ave, 
Glendale, CA 91208, USA, 
Tel.- 818-247-8390

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus 

lat  viešu un angļu valodā. 
Grāmatas varam nosūtīt pa pastu

Pirmais sējums ar piegādi ASV 70 USD vai 53 eiro
Otrais sējums ar piegādi ASV 80 USD vai 60 eiro
Abi sējumi ar piegādi ASV 150 USD vai 115 eiro

Fonds “Sibirijas bērni”

Konferencē Melngalvju namā. Priekšējā rindā no kreisās: LR Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa, 
LR Valsts prezidents Andris Bērziņš, fonda “Sibirijas bērni” valdes priekšsēdis Gunārs Toms, 
režisore Dzintra Geka

14. jūnijā, dienā, kad apritēja 
73 gadi kopš 1941. gada depor-
tācijām, Rīgā, Melngalvju namā, 
kur šobrīd atrodas Latvijas Valsts 
prezidenta rezidence, notika kār-
tējā konference, ko rīko fonds 
„Si birijas bērni”. Konferences gai-
tā tika atvērti arī grāmatas „Si   -
birijas bērni” abi sējumi krievu 
valodā. Tulkotāja Žanna Ezīte 
bija atsūtījusi  „ceļavārdus”, kuŗos, 
starp citu, raksta: „Paldies visiem 
tiem, kuŗi dalījās ar mums stāstos 
par savu likteni! Ceru, ka tiem, 
kas atvērs šīs grāmatas, stāsti pa  -
līdzēs izprast gan sevi, gan laiku, 
kuŗā dzīvojam tagad. Un novēr  - 
t ēt to – ar cieņu un vērienu. Šīs  
dienas vakarā Latvijas Televīzijas 
skatītāji varēja noskatīties filmas 
„Kur palika tēvi?” pirmizrādi. 
Režisore, fonda „Sibirijas bērni” 
dvēsele Dzintra Geka,  konferen ci 
atklājot, teica: 

„Katru gadu, braucot uz Sibi -
riju, meklējot nezināmās atdusas 
vietas taigā, meklējot latvju tēvu 
pēdējo ceļu Magadanas šachtās 
un Noriļskas Šmita kalnā, meklē-
jot atmiņu liecības Blagoveš-
čenskā, kur piespiedu kārtā psī-
chiatriskajā slimnīcā tika ieslo-
dzīti disidenti pag. gs. 80. gados, 
braucot uz Permas apgabalu, kur 
40% iedzīvotāju joprojām ir ie  -
slodzītie, vedot piemiņas plāksni 
uz mūžīgā sasaluma mūzeju 
Igarkā, vedot krustu uz Vjatlaga 
purviem un Soļikamskas sāls 
rak   tuvēm, maijā Kazachstānas 
stepē atrodot uzrakstu uz saulē 
izdeguša piemineklīša Zigfrid 
Muktupaveļ, visapkārt redzot ste-
pē kapuvietas, pilnas ar susļiku 
alām, uzmācas domas, kāpēc un 
par ko bija jāizsūta mātes un bēr-
ni un jānogalina Latvijas tēvi un 
brāļi?! 

Ja mēs par to nerunāsim, var-
būt tas var atkārtoties. Ja mēs par 
to nerunāsim, nākamās paaudzes 
to nezinās un aizmirsīs, tad mūsu 
tautas nevainīgie upuŗi tiks no  -
doti vēlreiz un aizvesti aizmir stī bā.

Tāpēc mēs pulcējamies katru 
ga du un stāstām savus atmiņu 
stāstus, tāpēc godinām svešumā 
palikušos, tāpēc veidojam filmas 
un izdodam grāmatas.

Lai, uzzinot šo vēstures mā -
cību, nepieļautu, ka tas jelkad at -
kārtotos...”

Publicējam arī fragmentu no 
Eiroparlamenta deputātes un 
grāmatas „Ar balles kurpēm Si -
bi rijas sniegos” autores Sandras 
Kalnietes runas konferencē:  

„Šodien mēs runājam par bēr-
nu un jauniešu  atgriešanos, ko 
padomju vara pieļāva pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām. Kā jau 
daudzi citi padomju represīvo 
iestāžu lēmumi, arī šie ir nekon-
sekventi un neizsekojami: šodien 
atļauts atgriezties, rīt izsūtīti at -
kārtoti. Arī mana mamma Ligi -
ta šo nežēlīgo atgriešanos un 
atkārtoto izsūtīšanu piedzīvoja.

„Ja mēs par to nerunāsim...”
 Pirmā atgriešanās notika     

1946. gadā, kad Krasnojarskas un 
Toms kas apgabalā ieradās Latvi-
jas Izglītības ministrijas darba 
gru pa, kuŗas uzdevums bija pār-
vest mājās 1941. gada izsūtījuma 
bāreņus vecumā no četriem līdz 
sešpadsmit gadiem. Redzot sli-
mī gi vājos, noskrandušos bēr n us, 
grupas vadītāja Anna Lūse ne -
spē ja atteikt izmisušajām mātēm 
un daudzus ierakstīja bāreņu sa -
rakstos. Pārvarot dažādus biro-
kra tiskus šķēršļus, līdz 1946.gada 
navigācijas sezonas beigām iz  de-
vās atvest uz Latviju 1425 bērnus. 
Daudzus no viņiem pēc dažiem 
gadiem izsūtīja otrreiz. Lai arī 
bērnu glābšanu bija plānots tur-
pināt nākamajā navigācijas se -
zonā, padomju vara nolēma, ka 
“sociāli bīstamie bērni” tādu 
augstsirdību nav pelnījuši un tie 
jāatstāj nīkuļot Sibirijā.

 Otrā atgriešanās sākās 1948. 
gadā. Vispirms paklīda ziņa, ka 
kādam atļauts atgriezties, un  tas 
izsūtīto sirdīs iekveldināja ne   -
prā tīgu cerību. Protams, arī mana 
mamma un vecmāmiņa Emilija 
cerēja. Beidzot Ligita saņēma iz -
saukumu uz Toguras koman -
dan tūru, kur  komandants viņu 
infor mēja: “Ligita Janovna, pa -
domju vara ir novērtējusi jūsu 
uzvedību un atļauj jums atgriez-
ties Latvijā. Jums tiek dota iespē -
ja pierādīt, ka esat šīs uzticības 
cienīga.” Viņš arī paskaidroja, ka 
manai vecmāmiņai Emilijai jā -
paliek, jo vispirms ļaujot atgriez-
ties pēc 1925. gada dzimušajiem. 
1948. gada 15. aprīlī ir izdarīts 
pēdējais reģistrācijas ieraksts Li -
gitas Dreifeldes komandantūras 
uzskaites kartītē.

 Kad rakstīju grāmatu “Ar balles 
kurpēm Sibirijas sniegos”, tad 
vēsturnieku rīcībā nebija doku-
mentu, kas ļautu saprast, kāpēc 
1948. gadā nelielai izsūtīto daļai, 
galvenokārt jauniem cilvēkiem, 
atļāva atgriezties Latvijā. Vēstur-
nieki, ar kuŗiem konsultējos, iz -
teica vairākus pieņēmumus. Tas 
varēja notikt ar PSRS Iekšlietu 
ministrijas īpaši slepenu lēmu-
mu. Tā varēja būt arī iekšējā die-
nesta instrukcija vai pat mutvār-
du rīkojums no Maskavas, Tom -
s  kas un dažu citu nometinājuma 
apgabalu pārraudzības sistēmas 
vadītājiem. Iespējams, jaunieši 
tika atlaisti tāpēc, ka viņi izsūtī-
šanas brīdī bija bijuši nepilnga-
dīgi un kaŗa jukās nebija saņemts 
rīkojums pēc sešpadsmit gadu 
ve   cuma sasniegšanas viņus ie  -
kļaut uzraugāmo sarakstā. Tā  pēc, 
nezinot, ko darīt ar šiem “neuz-
skaitītajiem,” apgabala vai ra    jona 
Iekšlietu ministrijas pilnvarotie 
izsniedza izbraukšanas atļaujas.

Līdz 1948. gadam visi specno-
metinātie atradās PSRS Iekšlietu 
ministrijas 1. specdaļas uzskaitē. 
Tad tos pārņēma PSRS Valsts 
drošības komiteja, kas 1949. ga  -
dā uzsāka specnometināto pār  re-
 ģistrāciju. Tās gaitā atklājās lielas 
“nekārtības” – mirušie nebija re -
ģistrēti, pilngadību sasniegušie 
bērni nebija uzskaitīti, aizbēgušie 
nebija meklēti, daļa nez kāpēc 
atlaisti. Mirušos “norakstīja”, bet 
pazudušos, tostarp sešpadsmit 
ga  dus pārsniegušos, sāka meklēt.

1949. gada 10. maijā pēc kon  - 
s tatējuma, ka “Kolpaševas pilsētas 
Iekšlietu daļas atļauja Dreifeldei 

Ligitai Jāņa m. tikusi izsniegta 
ne   likumīgi”,   tika izsludināta Li  -
gi tas Dreifeldes Vissavienības 
meklēšana. Viņa tika “atrasta” 8. 
oktobrī, kad Tukuma milicija ap -
stiprinoši atbildēja uz Tomskas 
pieprasījumu. 25. oktobrī pienāca 
PSRS Iekšlietu ministrijas vēstu-
le, kuŗā bija norādīts, ka “nome  -
ti nāto bērni līdz ar 16 gadu ve  -
cuma sasniegšanu ir jāņem ad -
ministrātīvi nometināto uzskai -
tē, lai nodrošinātu viņu uzrau-
dzību”, un pieprasīts: “Saskaņā ar 
augstāk izklāstīto lūdzam nosūt īt 
pa etapu Jūsu atrasto 1926. gadā 
dzimušo Dreifeldi Ligitu Jāņa m. 
uz iepriekšējo izsūtījuma vietu 
Kolpaševas rajona Tomskas ap -
ga balā, kur dzīvo viņas māte, iz -
sūtīti-nometinātā Dreifelde Ilze 
Emilija Indriķa meita.”

Kopš bija paklīdusi ziņa, ka at -
kārtoti apcietināts kāds no bi   ju-
šajiem “sibiriešiem”, mana mam-
ma dzīvoja milzīgā sasprindzi-
nājumā, jo viņa zināja, ka “brīv-
laistos” atradīs visur. Nelīdzēs ne 
dzīves vietas mainīšana, ne vīra 
uzvārda pieņemšana.

Mammu apcietināja 1949. ga -
da 7. decembrī. Viņu apsūdzēja 
patvarīgā nometinājuma vietas 
atstāšanā. Nelīdzēja taisnošanās, 
ka viņai bijusi atļauja izbraukša-
nai no Tomskas apgabala, kuŗa 
kopā ar citiem dokumentiem no -
zagta vilcienā. Izmeklētājam bū -
tu bijis viegli to pārbaudīt, jo       
bez izbraukšanas atļaujas  neviens 
ne   varēja saņemt pasi, tikt pie-
rakstīs dzīves vietā vai pieņemts 
darbā. Taču leitnantam doku-
menta trūkums bija lielisks ie -
gansts, lai “pareizi” noformētu  
pa    pīrus un pamatotu aizturēša-
nu. Pēc dažām dienām mammu 
pārveda uz termiņcietumu pie 
Brasas stacijas Rīgā.

 Mūsu ģimenes archīvā glabā-
jas maza, zaļgana piezīmju grā -
ma tiņa – manas mammas die-
nas grāmata, kas rakstīta otrrei-
zējā ceļā uz Sibiriju. Dienasgrā-
matu esmu lasījusi un pārlasī - 
jusi, katrreiz tajā atrodot jaunas 
nianses, mājienus un faktus, kas 

mani dziļi satricina un apdedzina 
arvien jaunās sāpēs par kārtējo 
nežēlību, kas manai mātei bija 
jāpiedzīvo. Kā noziedzniece viņa 
tikusi pārsūtīta no cietuma uz 
cietumu. Beztiesīga un pazemota 
viņa pavadījusi cietumos gan - 
d -rīz piecus mēnešus, kuŗu laikā 
sākotnējo izmisumu pakāpenis -
ki nomainīja pilnīga apatija. Tas 
bija vienīgais pieejamais pašaiz-
sardzības līdzeklis, lai pasargātu 
sevi no jaunām emocionālām 
traumām nenormālajā krimi   - 
nā lājā pasaulē, kuŗā viņa bija ie  -
mesta. Nedaudzās, ar zīmuli rak-
stītās lappuses ir dokuments, ku  -
ŗā saglabāti viņas pārdzīvojumi – 
pazemojums, fiziskas bailes,  sā -
pes, nomāktība, cerības, spīts, 
uz  ņēmība, bezspēks.

Mammas ceļš beidzās Kolpa-
ševas pilsētā, kur kuģis iebrauca 
pēcpusdienā. Viņai lika nokāpt 
no kuģa. Viņa kādu laiku apju-
kusi stāvēja, gaidot, kad nāks 
konvojs. Tad mana mamma uz -
drošinājās paieties uz vienu un 
otru pusi, lai pārbaudītu, vai      
kāds skries pakaļ un kliegs: “Na 
mesto!” („Vietā!” – krievu val.) 

Ne    viens. Viņa beidzot drīkstēja 
iet pa ielu neapsargāta. Pirmais 
gājiens, protams, bija uz pilsētas 
komandantūru piereģistrēties. 
Tur komandants paziņoja, ka 
Ligitai Dreifeldei turpmāk būs 
jādzīvo Kolpaševā. “Kā Kolpa še-
vā?” viņa iesaucās: “Es vēlos braukt 
pie savas mammas uz Toguru!”  
Iestājās klusums. Tad koman-
dants, kā neērti juzdamies, ie  -
smējās un teica: ”Kā, vai tad jūs 
nezināt, ka jūsu māte ir mirusi?” 
Ligita nesaprata. Komandants 
atkārtoja vēlreiz: ”Jūsu māte Emi-
lija Dreifelde ir mirusi 4. feb ruārī.”

 Nekad neviens šo un daudzas 
citas traumas nespēs izdzēst no 
manas mātes, tāpat kā no citu 
izsūtīto apziņas un zemapziņas. 
Pagaidām Latvijā tikpat kā nav 
pētītas izsūtījuma sekas un ie  -
spaids uz cilvēku turpmāko dzī -
vi un pat uz nākamo, izsūtīju -     
mu nepiedzīvojušo paaudzi, kas 
veidojās tiešā saskarsmē ar Si  bi-
rijas moku ceļus izgājušajiem. 
Izsūtījums noteikti ir atstājis pē -
das arī manī un manas paau - 
dzes psīcholoģijā un vērtību 
orientācijā.
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)  

Krustvārdu mīklas (BL Nr.24) 
atrisinājums   

Līmeniski. 3. Oposums. 9. 
Anulēt. 10. Eglīte. 11. Dien. 12. 
Ārprāts. 13. Desa. 14. Sproģis. 
18. Pelēcis. 20. Lieta. 21. Klasika. 
22. Rakstīt. 23. Velte. 24. Sardīne. 
26. Ģībonis. 28. Nerro. 29. 
Kapliča. 31. Teksasa. 35. Tone. 
37. Kontiki. 38. Orfs. 40. Nomirt. 
41. Indija. 42. Ešelons.

Stateniski.  1. Andi. 2. Klintons. 
3. Otrādi. 4. Okapi. 5. Uzbāž. 6. 
Sekste. 7. Klīdzējs. 8. Ātrs. 15. 
Poltava. 16. Slavena. 17. Ketlers. 
18. Pareģot. 19. Irīdijs. 25. 
Dālderis. 27. Oksforda. 30. 
Čakste. 32. Etiķis. 33. Šnore. 34. 
Vilto. 36. Ogot. 39. Feja.     

Līmeniski.  1. Siltuma daudzu-
ma mērvienība. 5. Zaļš dārgak-
mens. 11. Kurvjziežu dzimtas 
nezāle. 12. Raut katram uz savu 
pusi, mērojoties spēkiem. 13. Sie-
vietes vārds (febr.). 14. Dārza oga. 
15. Sievietes vārds (dec.). 16. Au  -
ža  mo stāvu sastāvdaļa. 21. Spiežot 
iestiprināt. 25. Aizvainojošs sace -
r ējums. 26. Dižoties. 27. Aktieris, 
masu skatu dalībnieks. 30. Šo  ko-
lādes konfekšu šķirne. 35. Tievi, 

zāģēti četrskaldņu kokmateriāli. 
37. Sēžot snaust (sar.). 38. Patstā-
vīga iedaļa kādā dokumentā. 39. 
Tādi, kas iespējami trīs veidos.     
40. Triko izstrādājumi. 41. Fantas-
tiski daiļliterātūras sacerējumi     
par vēsturiskiem notikumiem. 42. 
Atlīdzināt. 

Stateniski.  1. Valdnieka tituls. 
2. Ļoti auksts, stindzinošs. 3. Pil-
sēta Vidzemes ziemeļos. 4. Jauna, 
neprecējusies sieviete. 6. Meža 

pīle. 7. Plāceņi no raudzētas mīk -
las. 8. Ēdama sēne. 9. Satikt. 10. Ap -
  ģērba gabali. 17. Aŗot apklāt ar 
zemi. 18. Kārot. 19. Forma, ārējais 
izskats. 20. Stāvus saslietu labības 
kūļu kopa. 21. Līstot iztecēt; iztuk-
šoties. 22. Redzes un dzirdes tēli, 
kas parādās miegā. 23. Gājējiem 
paredzēta josla gar brauktuves 
ma  lām. 24. Apgaismošanas ķer -
menis. 27. Godināt ar militāru 
ce      remoniju. 28. Skatuves māks li -
nieki. 29. Kaŗa mākslas nozare, 
kas pētī kaujas plānojumu un īste-
nošanu. 31. Ritmiska vingrošana. 
32. Vijīgs. 33. Samirkt. 34. Publiska 
demonstrēšana. 36. Tāds, kas sa -
tur skābes. 38. Sāre (labības augs).

Tā nosaukta izstāde, kas veselu 
mēnesi bija aplūkojama Ādolfa 
Alunāna memoriālajā mūzejā Jel-
gavā. Šie trīs ciemiņi ir Aleksandrs 
seniors, viņa dēls Pēteris un maz-
dēls Aleksandrs juniors. Vai pa  tie si 
viņi – viesi un Ādolfs Alunāns – ir 
radinieki, nav īsti skaidrs, tomēr ir 
aizdomas, ka ciemaļaudis no Ame-
rikas nāk no Kalsnavas zara, pie 
kuŗa pieder Juris Alunāns, – dzim-
tas koks vēl tiek pētīts. Bet lai nu     
kā – Alunānu nav nemaz tik daudz, 
tāpēc ikviens Alunāns tiek uz  ska - 
t īts par radu.

Aleksandrs Alunāns vecākais 
(1913-2001) nāk no Jēkabpils puses 
un bija Gaŗezerā pazīstams rotka-
lis, kuŗa darinātās dzintara rotas-
lietas grezno ne vienu vien latvieti 
Amerikā, Kanadā un citur. Latvie-
šu ciemā Gaŗezerā joprojām sasto-
pamas viņa veidotās dekorātīvās 
īpašuma zīmes, kas darinātas kā 
da   žādu krāsu akmeņu mozaīkas 
un attēlo latviskos ornamentus. 
Aleksandra Alunāna dzintara ro -
taslietu kollekcija savulaik nonāca 
Latvijā un patlaban glabājas gan 
Jēkabpils Vēstures mūzejā, gan Lat-
vijas Okupācijas mūzejā Rīgā. No 
galvaspilsētas uz Jelgavas izstādi       
arī atceļoja viņa darbi un instru-
menti, ar kuŗiem tapušas krelles, 
piespraudes un citas rotaslietas.

Dēls Pēteris dzimis jau Vācijā, 
Bādrēburgā, vēlāk kopā ar vecā-
kiem pārceļojis uz ASV. Ieguvis 
ba    kalaura gradu bioloģijā, bijis    
gan zinātnieks izpētes un pilnvei-
došanas centrā SAFT America 
(Me  rilendē, ASV), gan procesa un 
projektu inženieris Calatyst Re -
search Co un strādājis citus dar -
bus, taču parallēli nodarbojies ar 

Trīs Alunāni pie Alunāna

fotografēšanu, sagatavojot uzņē-
mu mus arī vairāk nekā 30 izde-
vumiem. Būdams aktīvs latviešu 
sabiedrībā, Pēteris Alunāns iemū-
žinājis dažādus notikumus Aus - 
t rumkrasta tautiešu sarīkojumos, 
bet kopš 1999. gada fotografē Lat-
vijas prezidentu viesošanos ASV. 
Tieši tā bija tema Jelgavas izstādei, 
parādot Gunti Ulmani, Vairu Vīķi-
Freibergu un Andri Bērziņu neo -
fi  ciālos brīžos ciemu reizēs aiz At -
lantijas okeana.

Arī Pēteŗa dēls Aleksandrs mī   ļu-
prāt fotografē, pat ir to īpaši mā  cī-
jies, lai gan šogad Sanfrancisko 
uni versitātē Kalifornijā ieguvis ma -
ģistra gradu filozofijā. Viņa foto 
uz  ņēmumos parādās gan repor-
tāža, gan klusā daba, gan arī ku -
kaiņu pasaule tuvplānā.

Jāpiebilst, ka Latvijas Universi -
tātē jau vairākus gadus ir iedibi -
nāta  Alunānu ģimenes stipendija, 
ko piešķiŗ bāreņiem un bez vecāku 

apgādības palikušiem studentiem.
Divas no stipendiātēm 5. jūnijā 

bija ieradušās Ādolfa Alunāna me -
 moriālajā mūzejā uz tikšanos ar 
diviem Alunāniem – tēvu un dēlu. 
Bija sapulcējies prāvs cilvēku pulks 
„no maliņu maliņām” –  no Jelga-
vas, Rīgas un tālākām vietām. Šī 
pēc  pusdiena, ko vadīja izstādes ku -
 rātors Guntis Švītiņš, izcēlās ar īpa-
ši siltu gaisotni un labvēlību.

Vēl gribas piemetināt, ka ne Pē  -
teŗa, ne Aleksandra juniora lat -
viešu valodā, kas ir labi izkopta, ne 
mirkli nevarēja dzirdēt angliskās 
intonācijas, kas tik bieži saklausā-
mas šejieniešu, pat latviešu valodas 
skolotāju un profesoru izrunā. Vai 
tas liecina, ka mēs, šejienieši, zau-
dējuši nacionālo pašlepnumu, lab-
prātāk būtu angļi vai amerikāņi, 
tikai ne latvieši un ka dzimto valo -
du neuzskatām par cienījamu? 
Latvieši ārzemēs ir nacionālāki 
nekā tautieši dzimtenē.

MĀRIS BRANCIS

Peteris, Aleksandrs un izstādes kurātors Guntis Švītiņš

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš viesojās  Smiltenes 
no   vadā. Prezidents nolika ziedus pie komūnistiskā terrora upuŗu 
piemiņai veltītā monumenta „Sašķeltā ģimene”,  apmeklēja Smiltenes 
technikumu, kas ir pirmais profesionālo kompetenču centrs Vidze-
mē, kā arī vairākus  novada uzņēmumus un zemnieku saimniecī -
bas. Smiltene ir viena no retajām vietām Latvijā, kur  faktiski nav 
bezdarba un veiksmīgi attīstās vietējā uzņēmējdarbība.

Daugavpili apmeklēja NATO Apvienoto spēku pavēlniecības 
Brunsumā koordinācijas grupa. Viesi iepazinās ar 34. Zemessar-
dzes bataljona ikdienu, kuŗš Ādažu poligonā savulaik piedalījās 
NATO mācībās Saber Strike 2014, kā arī tikās ar pilsētas domes 
priekšsēdi.

Talsos atklāta daudzfunkciju „Jāņa centra” 2. kārta, kuŗā ir 20 
veikali un kafejnīca. Īpašnieki ir latvieši Antra un Argods Lūsiņi. 
Centru iesvētīja Talsu ev. lut. draudzes mācītājs Māris Ludviks un 
Romas katoļu Baznīcas prāvests Toms Priedoliņš. Jaunas darbavietas 
ieguvuši vairāk nekā 100 vietējo iedzīvotāju.

Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klases absolventi uzdāvināja 
savai skolai labiekārtotu autobusu pieturvietu un tās apkārtni. Ar 
novada domes, ziedotāju un vecāku atbalstu viņi iestikloja logus, 
atjaunoja uzrakstu, sienas zīmējumu  un soliņus un pie pieturas uz  -
klāja bruģi, iestādīja tūjas un uzslēja  jaunu zedeņu žogu. 

Daugavpils novada Līksnā no 4. līdz 6.jūlijam jau piekto reizi 
notiek lielākais latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”. 
Trīs dienās skan seši dažādi koncerti, piemēram, etnomūzikas kon-
certs, akustiskais un rokmūzikas koncerts un garīgās mūzikas kon-
certs, kuŗos piedalās ap 300 mūziķu. Būs arī mākslas plēnērs.

Bauskas novada Bruknas muižā 6. jūlija vakarā notiek labdarī-
bas lielkoncerts „Uzcel savu baznīcu!”. Kopš 2012. gada apvienoju - 
š ies sabiedrībā populāri mūziķi, mākslinieki un citu amatu lietpra -
tēji, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu biedrībai „Kalnu svētību kopie-
na” uzcelt baznīcu. Izdevies jau atjaunot muižas kungu māju. Parkā 
ierīkots renesanses dārzs. Priesteris Andrejs Mediņš šeit izveidojis 
unikālu dvēseles rehabilitācijas vietu, kur iespēja sākt jaunu dzīvi 
dota dažādās atkarībās iestigušiem ļaudīm. Viņu rehabilitācijā tiek 
izmantotas lūgšanas un darba terapija.

Ceļa posmā Ludza-Nirza-Terechova (20 km) norit valstī vērie -
nī gākie ceļu rekonstrukcijas darbi. Kopējās izmaksas ir 20,3 miljo-
ni eiro, no tiem 85% sedz ES Kohēzijas fonds. Tiek izveidoti arī 
satiksmes pārvadi un atjaunoti tiltiņi. Tas ne vien drošāku padarīs 
braukšanu, bet arī samazinās laiku, lai nokļūtu  līdz Latvijas-Krie-
vijas robežai.

Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, 6. jūlijā notiek 1. Jūrmalas Dže-
 za festivāls. Uz skatuves iemīļoti latviešu mūziķi - Normunds Ru  -
tulis, Laimis Rācenājs, Harijs Bašs, Deniss Paškevičs ar Funk Therapy 
un Ieva Kerēvica. Festivālu plāno rīkot ik gadu, aicinot arī citu valstu 
mūziķus.

Ventspilī 5. jūlijā Reņķa dārzā notiek „Latvijas Šlāgeŗaptauja 
2014” gada nobeiguma koncerts, kur uzstājas tautā iemīļotie dzie -
dātāji. Koncertu tiešraidē rāda Latvijas Televīzija. Ar skatītāju balso-
jumu tiks noteikts gada labākais dziedātājs.

Valmieras pilsētas dome aicina iedzīvotājus līdz 11. jūlijam ie  -
sniegt priekšlikumus Vecpuišu parka turpmākai attīstībai. Šogad 
rudenī svinēs astoņu Valmieras vecpuišu savulaik dibinātā parka 100 
gadus.

AS „Latvijas Gāze” 4.jūlijā viesnīcā „Radisson Blu Daugava 
Ho   tel” Rīgā rīko akcionāru sapulci. Tajā plānots apstiprināt 2013.
gada peļņu 32 150 519 eiro apmērā un no tās 28 728 000 eiro iz   -
maksu dividendēs. „Latvijas Gāzes” akcionāri ir Vācijas kompanija 
E.ON Ruhrgas International GmbH (47,2% akciju), Krievijas Gazprom 
(34%) un SIA Itera Latvija (16%).

Krāslavas novadā sešu kilometru attālumā no robežas ar 
Baltkrieviju trim piemājas saimniecības cūkām konstatēts Afrikas 
mēris. Pirms tam robežsargi bija informējuši Pārtikas un  veterināro 
dienestu par pierobežā atrastajām beigtajām meža cūkām, kuŗām 
laboratoriskos izmeklējumos konstatēts Afrikas mēris. Cūkas no -
kautas un  sadedzinātas. Afrikas cūku mēris nav bīstams cilvēkiem. 
Līdz šim Latvijas territorijā tas nav konstatēts.

Balvos atklāta atskurbtuve. Jau vairākus gadus Latvijā tiek spriests, 
kuŗas instances pārvaldībā jāiekļauj atskurbtuves. Balvu novada do -
me, uzņemoties iniciātīvu un piešķiŗot financējumu, to nu beidzot 
atvērusi. Viena diena uzturēšanās atskurbtuvē tās klientam izmaksās 
18,60 eiro, bet par dušas izmantošanu vēl papildus jāmaksā 1,40 eiro.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Gaŗezerā šogad aizlija Jāņu svi-
 nēšana, jo tur tiešām jau drīz pēc 
līgošanas sākuma lija kā pa Jā  ņiem. 
Tā Grandrapidu pensionāri kopā 
ar Latviešu biedrības biedriem no -
lēma – drošs paliek drošs, svinēs 
Jāņus zem jumta Biedrības telpās. 
Pensionāriem jau arī nebūtu ne -
kāds prāta darbs tumsā mēģināt  
lēkt pāri ugunskuram un meklēt 
papardes ziedu. Uz tādām viegl-
prātīgām izdarībām pensionārus 
nepierunāsi. Kāpēc riskēt, jo var 

Arī Grandrapidos svinēja JāņusZIGFRĪDS ZADVINSKIS

IVARS GALIŅŠ

taču pazaudēt savas acu lēcas, 
dzirdes aparātus, var izsist no 
eņģēm gūžas locītavu protēzes, 
– ko nu tad darīsi? 

Tā nu visi mierīgi pašā pus-
dienas laikā pulcējās Biedrības 
tel  pās pie skaisti dekorētiem gal-
diem sa  gaidīt Jāņu tēvu un Jāņu 
māti. Te nu viņi arī nāca – Jāņu tēvs 
Jānis Plāte ar alus kausu un Jāņu 
māte Velga Plāte ar siera šķīvi.  

Jāņu tēvs, visus mudināja: „Nā -
ciet šurpu, Jāņa bērni, Nāciet lieli, 

nāciet mazi. Lieliem došu alu 
dzert, maziem siera gabaliņu.”  
Jāņu māte piebalsoja: „Sanāciet, 
Jāņa bērni, sagaidieti Jāņu dienu; 
Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vi -
zēdama.” Tad dziedāja visi ko   pā: 
„Sieru, sieru, Jāņa māte, tev ir 
govis laidarā. Alu, alu, Jāņa tēvs, 
tev ir mieži tīrumā.” Divreiz mu -
dināt nevajadzēja, Jāņa tēvs un 
Jāņa māte žigli apstaigāja viesus, 
dalīdami sieru un alu. Pa to laiku 
Rūta Puriņa nolasīja humora 

pilnu dzejoli „Gaŗezera sapnis” no 
A. Legzdiņa grāmatas „Čikāgas 
Piecīši”, kuŗā starp citu arī bija 
teikts:”Ja debesīs nebūs Gaŗezera, 
tad jau arī nebūtu vērts tur tikt.”

Pēc tam sākās apdziedāšanās. 
Kad visi bija no sirds izdzie dā-
jušies, Latviešu biedrības priekš-
niece Dr. Līga Gonzalesa teica 
galda lūgšanu. Sarīkojuma saim-
nieces Līga Gonzalesa, Valija Rau-
 cepa, Lidija Tarbunas, Irēne Va -
nuška, Marija Visocka un Paulīne 

Bostonā par tradiciju kļuvis 
svinēt vecgada vakaru divpad-
smitos dienā un līdzīgi svinēt 
Jāņu nakti. Tā Bostonas Jāņu 
bērniem saulīte jau rotājās tuvu 
zenītam, kad tie atbrauca uz līgo-
šanu,  un saule spīdēja vēl tālu 
virs apvāršņa, dodoties mājās. 
Spriežot pēc lielā apmeklētāju 
skaita, tāds izkārtojums visiem 
pa prātam. Sākumā tika aplīgota 
Jāņu māte –  priekšniece Dzidra 
Knechta. Nevienam nepalika no -
slēpums, ka bostonieši mīl un 
ciena savu priekšnieci. Ar lūgša-
nas vārdiem svinības ievadīja 
mācītājs Dr. Jānis Keggi. Uz katra 
galda bija ne tikai Jāņu siers un 
vīna pudeles, bet arī Jāņu dzies-
mu teksti, kur pēdējā lapaspusē 
meldiju variantiem varēja atrast 
notis. Tālākā svētku gaitā viss 
tika likts lietā. Vēlāk priekšniece 
izdalīja apdziedāšanās dziesmas, 
ko viņas māte dēvējusi par nerāt-
nām. Īsti nerātnas jau nu tās 
nebija, tomēr pierādīja, ka mūsu 
senčiem bijusi „asa mēle”. Šajā 
sacensībā šķita, ka visi dziedātāji 
sevi uzskatīja par uzvarētājiem. 
Jāņu zāļu vietā līgotāji bija atne-
suši savus kulināros gardumus. 
Viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc visi tā bija centušies, ir 
priekšnieces piemērs. Neviens ar 
ēdina gatavotāja talantu (lūdzu 
neieskaitīt rakstītāju), negribēja 
palikt kaunā. Par priekšniekiem 
mēdz teikt, ka tie daudz strādā-
juši. Drīzāk derētu uzsvērt, kāda 
bijusi veiksme un kas padarīts. 

Uzņēmuma vidū ar Jāņu vainagu Bostonas Pensionāru biedrības priekšniece Dzidra Knechta // FOTO:  Ivars Laviņš

BEZ PAPARDES ZIEDA
Bostonas pensionāru Līgo svētki

Koris Sonore viesojas Tērvetē un Otavā

Pensionāriem ir laimējies. Tradi-
cionālais pensionāru dzimšanas 
dienas koris ar klātesošajiem su -
mināja jubilārus, kas saņēma ro -
zes. Jubilāri bija sarūpējuši kriņ-
ģeļus un tortes cienastam. Netika 

un oficianti tērpušies apģērbā ar 
tautiskiem rotājumiem. Daudzie 
folkloristu pasākumi Rīgas par-
kos un kanāla krastos. Kā popu-
lārāko Līgo svētku mielastu viešņa 
minēja Jāņu sieru un sašliku. Te 

stiem. Tā tiks pavairota un būs 
biedrības īpašums. Ziņu saņēma 
ar jūsmīgiem aplausiem. Tagad 
Pensionāru biedrībai būs sava 
„dziesmu grāmata”. Grūti bija pen -
sionārus iekustināt uz kopējo fo -

Veselu nedēļu koris Sonore no 
Latvijas par savām naktsmājām 
Kvebekā bija izraudzījis Mont-
realas latviešu luteriskās Trīs vie-
nības draudzes vasaras īpašumu 
Tērvete. Naktsmītne tur viņiem 
no 19. līdz 27. jūlijam bija bērnu 
vasaras nometnes kabīnes. Tālie 
viesi piedalījās šī gada Jāņu svinī-
bās, mērojot gaŗo līgotāju gājienu, 
kas apstājās pie daudzu vasarnieku 
mājām. Laviskais līgo Tērvetes 
skaistajs pakalnos atbalsojās daudz 
spēcīgāk nekā iepriekšējos gadus. 
Līgotājus ar miestiņu, sieru un 
ci   tiem gardumiem cienāja Jāņu 
māte un Jāņu tēvs. Notika arī 
aplīgošanās. Līgotāju saime pār-

MĀRTIŅŠ 
ŠTAUVERS

sniedza divus simtus. Pati līgošana 
tāpēc ieilga pāri pusnakts stundai. 
Tumšajā nakts melnumā bija jā  -
uzmanās, kur spert soli. Kādu lī -
gotāju piemeklēja nelaimīgs kri-
tiens, kuŗa rezultātā lūzis kauls 
un gaidāma nopietna ārstēšanās. 
Mājinieki un viesi no malu ma -
lām bija vairāk nekā apmierināti. 
It sevišķi jaunie, kas bez sevišķām 
pūlēm sagaidīja rīta ausmu. Svēt-
dienas rīta stundās koris ar divām 
dziesmām piedalījās draudzes 
dievkalpojumā. Turpmākās die-
nās tas pušķoja Tērveti un iepa-
zinās ar tās ļaudīm. Dabūja pie-
dzīvot negantas lietavas, vēlāk arī 
Jāņu dienā Montrealā. No vienas 

vietas uz citu dziedātāji pārvieto-
jās ar vairāku busiņu karavānu. 
Pilsētas apskati veiksmīgi viņiem 
bija izkārtojis goda konsuls R. 
Klaiše ar palīdzēm/palīgiem. Par 
to viņi bija sevišķi sajūsmināti un 
pateicīgi. Viņš arī veda uz Otavu 
montrealiešus, lai tie varētu no  -
klausīties koŗa koncertu Miera drau -
dzes baznīcā, kas ir sevišķi skanīga. 
Uz to bija atnākuši 50 otavieši un 
atbraukuši 15 montrealieši. Kon-
 certu bija izkārtojusi čaklā Daina 
Brauna. Ieeja bija pret labprātī-
giem ziedojujmiem, sākot ar $ 10.

Plašo programmu un divas 
piedevas pieteica Andis Kroze, 
bet kori pārmaiņus dirigēja viņš 

un Andris Pujāts, jo koŗa diri-
ģents Mārtiņš Ozoliņš Kanadā 
vēl nebija ieradies. Puslaikā, ko -
rim atvelkot elpu, trīs solo dzies-
mas dziedāja jaunā Nacionālas 
operas zvaigzne Inga Šļubovska. 
Dziesmu pavadītāja bija Karmena 
Svilāne. Abu sniegums aizrāva klau-
 sītājus un bija pavisam negaidīts 
pārsteigums. Abi diriģenti spēja 
no pasaules apceļotājiem izvilināt 
izjustu dziedājumu. Šeit viņiem 
palīdzēja irzaudzītās dziesmas, 
kā Pēteŗa Barisona „Latvijā”, Jāņa 
Mediņa „Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija”, Ādolfa Ābeles „Lūgšana”, 
Emiļa Melngaiļa „Tumša nakte”. 
Tām pretstats bija Ērika Ešen-

valda „Dvēseles dziesma”, Ārija 
Šķepasta „Līgo”, Valta Pūces „Augu 
nakti” un Ilonas Rupaines „Gais-
miņa ausa”. Koncerta beigās ska-
nēja Andreja Jurjāna tautasdzies-
mas apdare „Pūt, vējiņi”, kuŗu 
daudzi klausītāji dziedāja līdzi. 
Koris savā sniegumā parādīja 
izsmalcinātu pieeju, izjustus klu-
sinājumus un drosmīgus kāpinā-
jumus. Sonore ir klasisks latviešu 
koŗa dziesmas kopējs koris. Par 
to tam pienākas pateicība

Nākamāj rītā dziesmotā kara-
vana devās uz Hamiltonas pusi, 
kur tās dalībnieki piedalīsies XIV 
Kanadas Latviešu Dziesmu svēt-
kos. Lai viņiem labi veicas! 

nārs nav pārāk tuvs. Viņam vairāk 
pie sirds ietu senču vārds viedums.

Svinot Jāņu nakti pusdienas 
laikā, viena lieta gan izpalika. 
Nenotika papardes zieda meklē-
šana. Un var jau būt arī, ka tā bija 

Zadvinska  aicināja Jāņa bērnus  
pie mielasta galda. Latviešu kre -
ditsabiedrība bija ziedojusi alu. 
Notika sieru godalgošana. Pirmo 
vietu izpelnījās Velga Plāte, otro 
– Paulīne Zadvinska, trešo Baiba 
Lejiņa. Vīnu bija ziedojis Zigfrīds 
Zadvinskis.

Kā visos pensionāru sarīko ju-
mos, klātesošie sveica visus vārda 
un dzimšasnas dienu jubilārus, 
nodziedot „Augstu laimi, prieku 
no sirds vēlējam!”.

nu vienam otram „sašļuka dūša”... 
Tikko iestājusies biedrībā bija 
Ņujorkas mācītāja R. Zariņa meita 
Antra Thrasher. Priekš niece zi -
ņoja, ka Vilis Treimanis dāvina 
pensionāru biedrībai paša sastā-
dīto brošūru ar dziesmu tek-

tografēšanos. Ja nebūtu Ivara La -
viņa spēcīgi pārliecinošās balss, 
diezin vai kas sanāktu. Slēgumam 
mācītājs Keggi pieaicināja arī mā -
cītāju Kasparu Bēr ziņu, kuŗš paš-
 laik viesojas Trim das draudzē. Viņš 
atzinās, ka viņam vārds pensio-

labi. Ja kāds no Bostonas līgotā-
jiem būtu atradis papardes ziedu, 
diezin vai zinātu, ko ar to iesākt. 
Bet, kad pienāca laiks doties pie 
svētku galdiem, tad gan visi zinā-
ja, kas darāms. Te padomu nevie-
nam nebija jāprasa.

aizmirsti arī Jānis Braželis un 
Jānis Keggi. Ciemiņš no Latvijas, 
Dace Blīgzna, tika aicināta pa -
stāstīt par Jāņu svinēšanu Latvijā. 
Mazāk zināms bija, ka tieši pilsē-
tā jūtama Jāņu noskaņa. Skatlogu 
un biroju dekorācijas. Pārdevēji 
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Pavisam nejauši manās rokās 
nonāca gandrīz pirms septiņ-
desmit gadiem apkopoti ma  -
teriāli par senajām zinībām tau-
tas dziedniecībā. Ziņas vākusi 
Marija Fērliņa, kas pati kādreiz 
strādājusi pie prof. Paula Stra-
diņa. Viņas kaislība un aiz rau-
šanās bijusi tautas dziedniecība 
un ar to saistītā dažādu augu un 
zālīšu vākšana. Marija devusies 
ekspedīcijā pa Latviju, dažādos 
pagastos aptaujājot vietējās sie-
vas, kuŗas bijušas izslavētas par 
dziedniecēm  jeb zāļu sieviņām. 
Tolaik, pagājušā gadsimta 40. 
gados, savāktajām ziņām dots 
nosaukums „Izraksti no vēl 
nepublicētiem folkloras mate-
riāliem”. 

Šai vākumā sakopotas dažā-
das receptes un ārstēšanas me -
todes vienai un tai pašai sli-
mībai, kā arī pierakstīti veco 
dziednieču stāstījumi.

Turklāt arī ievāktas ziņas par 
katru stāstnieci. Atzīmēti svarī-
gākie dati, kas tolaik noteikti 
bija visai nozīmīgas ziņas.

Marija Fērliņa acīmredzot 
bija iemantojusi tautas dzied-
nieku uzticību, jo, kā pati rak-
sta, „par seno tautas ārstniecību 
dziednieki runā nelabprāt. Bieži 
vien pastāsta ziņas, kas neatbilst 
patiesībai”. Tāpēc ziņu vācējam 
bija jābūt jau ar labām zinā ša-
nām, lai viņam nevar iestāstīt 
neko nepareizu. Pastāvējis pat 
ticējums, ka, dzīvs būdams, ne -
viens dziednieks nedrīkst iz  -
paust zāļu sastāvu un ārstēšanās 
veidu. Tikai miršanas stundā 
drīkst savu māku darīt zināmu 
otram. Ja to neievēro, dotās zā -
les un padomi zaudē savu spēku 
un slimībās nepalīdz.

Vai ar katru no stāstītājiem 
Marija tiešām tikās pirms viņa 
pēdējās studiņas, nav zināms, 
bet visādā ziņā katrs stāstījums 
ir unikāls. Turklāt pierakstīts tieši 
tādā runas veidā un manierē, kā 
stāstījušas pašas dziednieces.

Stāstītāja
vecā Anniņa

(tautas ārste)
101 gadu veca. Dzīvo Ūziņu 

pagasta Rambu mājās. Neat-
ceras, ka būtu slimojusi. Redz 
labi. Dzird labi. Zobi nodrupuši. 
Neprecējusies.

„Vai, dieniņ, ko lai pastāstu... 
Mans mūžiņš tik raibs, ka ne -
zinu, ko teikt, ko būt. Jaunības 
dienās visi mani daudzināt dau-
 dzināja, lai arī biju rokpeļņa 
bērns. Bijām liela dzimta – 12 
bērnu. Es tā vienīgā meitene, 
jaunākā. Mani jau visi lutinājuši 
– ir tētis, ir brāļi, ir māmiņa. 
Bijusi es arī koša meitene, tagad 
jau matiņi – lai arī vēl gaŗi un 
lieli, bet izbalējuši. Tad gan 
bijuši pavisam dzelteni kā 
kviešu kūlis.

Jauna jau cerējos ar savu 
rotaļnieku, bet Dieviņš nebija  
lēmis. Manī bija ieskatījies jun-
kurs-negantnieks un izķēra 
manu mīļo, nodeva krievos. 
Ak,to bēdu, vai visas acis iz  rau-
dāju, bet tas negantnieks miera 
nedeva. Aizveda tad mani brā-
lītis uz svešu pusi pie tādas labas 
vecītes. Dzīvojām mežā, būdiņā. 

No senā zāļu skapjaJANA VĪTOLIŅA

No viņas jau visi baidījās, par 
raganu saukāja.

Solījās brālītis pēc laiciņa nākt 
apciemot, tā ir neatnāca. Visi 
mīļie bija sērgā apmiruši.

Tā nu savas dieniņas vadīju 
pie mīļās večiņas. Lai viņai vieg-
las smiltiņas! Laba, mīļa bija 
kā miesīga māte. Mācīja mani 
visādas zālītes vākt un slimībās 
palīdzēt. Tā arī paliku pie viņas. 
Uz vecuma dienām pārnācu uz 
savu pusi, gribas apgulties 
mīļajiem blakus, kad jau dzīvi 
netikāmies.

Māka jau vecītei bija liela. 
Nāca gan jauni, gan veci – ne 
tikai slimībās, bet padomu 
prasīt dzīves likstās. Kad jau nu 
viņa aizgāja, paliku viņas vietā 
un darīju pēc viņas mācības.

Ik katrai kaitei un vainai ir 
savas zālītes, vajag tikai to vē -
rošanu. Tagad jau reti ko kādam 
palīdzu, nu jau tie mācītie dak -
teŗi... Nav gan arī tie lepni, nāk 
parunāties, kā un kas ir bijis.

Senāk tā klusākā vietiņa bija 
pirtiņa. Iekurināja  siltu, un tad 

cik vien daudz var iedzert. 
Glāzei tējas pieliek vienu tēj ka-
rotīti medus.

Putra
Veselus auzu graudus sa  stam-

pā un izvāra šķidru putru. Putra 
jāvāra uz lēnas uguns kādu 
stundu. Tad izlej caur sietiņu, 
pieliek sviestiņu un ēd pirmajā 
dienā ne visai daudz. Otrā dienā 
ēd, cik vien  tīk.

Sausiņi
Rupus kviešu miltus iemīca 

tīrā pienā, tikai liek pulka rauga 
klāt. Uz mārciņu miltu droši var 
likt pusmārciņas rauga un drus-
ku sāli. Tad izcep nelielos klai-
piņos, sagriež riecienos un 
izkaltē. Tad nu var ēst veselu 
mēnesi, cik tik grib, ir putru, ir 
maizīti. Ēst var arī zaļus rāceņus, 
ogas, ābolus, burkānus. Visu tik 
labi jāsakož un rupumi nav jārij 
dibinā, un vārītus arī nedrīkst 
ēst. 

Vēl trīs reizes dienā jādzer 
šāda tēja.

sāpes. Ja kāds bija saindējies 
tvanā, tad ap galvu liek sakasītas 
ieviņu  mizas. Arī pie nervozām 
galvas sāpēm (dulluma, kā veci 
ļaudis saka) sakasītas ieviņu mi -
zas atstāj nomierinošu iespaidu. 
Šis līdzeklis tautas ārstniecībā 
plaši pazīstams. Lietošanas 
veids ļoti vienkāršs: nolauž ne 
visai resnu ievas zaru, un ar asu 
nazi visu mizu nokasa. Saliek 
pabiezā kārtā uz rupju drēbi un 
cieši ap galvu piesien tā, lai 

Morē. Lai auscērumu (diloni) 
izārstētu, vajagot ēst svaigus 
sveķus un paegļu ogas

Ko veci ļaudis stāsta
Vecie tautas ārsti šādu diloņa 

ārstēšanu nepazīst. Konjaks un 
citroni ir mūsu zemei svešas 
lietas. Šāda recepte esot muižās 
bijusi pazīstama. Tātad – lai-
kam pārņemta no citurienes.

Diloņa ārstēšanai olu čaumalas 
un mazo gliemezīšu vāciņus, ko 
tik bagātīgi skalo mūsu jūra, 
lietoja pulvera veidā. Vistas olu 
čaumalas noskaloja tekošā ūdenī, 
krāsnī izklatēja, saberza piestā, 
un caur šķidru linu drēbi izsijāja. 
Pulveri dzēra no rīta pirms ēša-
nas – naža galu ar karstu pienu. 
Tādā pat veidā lietoja gliemežu 
vāciņus.

Ēdes āsrtēšana
Drustos. Ja uz ģīmja ir ēde, 

tad vajaga ar loga sviedriem  
apsmērēt.

Garozā. Kad ēde ir, tad ar 
egļu čiekuru putekļiem jāap-

ar tiem slimajiem visādi izdarī-
jās – palaistīja, pabraucīja, uzli-
ka šrepītes, iedeva dažādas zā -
lītes, pasutināja. Bija jau arī cil-
vēki stiprāki, izturīgāki. Zināja 
arī vairāk par tām zālītēm. Jā -
zina un jāmācās bija gan daudz – 
kad zālītes visstiprākās, kad 
jāplūc, kā jāžāvē, kā jāglabā. 
Visas zālītes arī nevar kopā 
vārīt, tad iznāk pavisam nelabi.

Vēdera kaites veci cilvēki pra-
ta labi glābt. Bija pirtī sutināšana 
un visāda ēšana, un zālītes. Ja 

apņemtu arī degunu un acis. 
Gultā jānoguļas tādā stāvoklī, 
lai būtu ērti. Drīz vien sāpes  
mi  tējas, un slimais iegrimst 
dziļā, atspirdzinošā miegā.

bija kāda grūtāka kaite, tad divi 
naktis un vienu dienu nekā 
nabaudīja, vajadzēja tik labi dū -
šīgi dzert zāļu tēju.

Zāļu tēja
Arnika. Kumelītes. Asinszāles. 

Deviņvīru spēks. Vērmeles. Ze -
menes. Gaiļapieši.

Visas zāles jāņem vienādās 
daļās. Tēja nav jāvāra, tik jāuzlej 
verdošs ūdens un jāliek ievilk-
ties. Uz glāzi ūdens ņem vienu 
tējkaroti sauso ziedu. Jādzer,  

Zāļu tēja
Ozola lapas. Zirgu skābenes. 

Melnas kadiķu ogas. Pīlādžu 
ogas. Kumelītes. Zemenes. Maij-
  rozīšu lapas. 

Zālītes jāņem vienādās daļās 
un jāaplej ar verdošu ūdeni. 
Dzer trīs reizes dienā pa pus-
glāzei. Uz katru glāzi liek vienu 
tējkaroti medus.

Sakrāj vasarā dētu olu čau-
malas, saberž smalki un caur 
drēbi izsijā. Dzer ik pārdienas 
pa naža galiņam ar nedaudz 
salda piena.

Kad jau tā pareizi visu izdarīja, 
bija vesels no visām kaitēm.”

Marijas pierakstos var atrast 
arī receptes dažādu slimību 
ārstēšanai. Tās sakopotas katrai 
slimībai atsevišķi, bet uzklausītas 
dažādos Latvijas nostūros un 
vietās.

Galvas sāpes
Tetelē. Galvas sāpēm apiņu 

tēja jādzeŗ.
Garozas pagastā . Oša ziedus 

savārīt un dzert kā tēju.
Bauņos. Kad galva vai ausis 

sāp, tad vajag uz palmu papardes 
ķisena gulēt.

Vecmuižā. Priekš galvas sā -
pēm ieviņas mizas jāsakasa, tad 
jāliek drēbē un jāpietin.

Ko veci ļaudis stāsta
Ieviņu mizas lietotas tādos 

gadījumos, kad iestājas straujas 

Pret diloni 
Rīgā. Pret diloni ir labs šāds 

virums: konjaks, medus un cit-
rona sula. Viss jāsajauc. Klāt 
jāliek četras vistu olas ar visām 
čaumalām. Virums jātaisa stikla 
traukā. Jāapsien ar sviestpapīru 
un jātur siltumā tik ilgi, kamēr 
olu čaumala saēsta – izkususi 
šajā sajaukumā. Tad jātaisa vaļā 
un jādzer viena šņabglāzīte 
pirms ēšanas no rītiem.

Rīgā. Pret diloni rudzupuķu 
tēju un suņu taukus.

Cesvainē. Plaušām – bērza 
baltsūnu tēja.

kaisa, tad arī ēde noiet.
Sēlpilī. Novāra cieti tintes 

riekstus, tad dabū tumšu šķid-
rumu, ar kuŗu mazgāja ēdes.

Viesītē. Jāņu rītā pirms saules 
lēkta jāsavāc trauciņā rasa. Ar to 
var izārstēt dažādus izsitumus.

Ko veci ļaudis stāsta
Tautas ārstniecībā rasu lietoja 

izsitumu, ēdes, galvas sāpju un 
augoņu ārstēšanai. Rasas bija 
dažādas, un dažādi to ievākšanas 
veidi. Bija rīta rasa, vakara rasa, 
lietus rasa, ziedu rasa, no kuŗām 
ļoti iemīlēta sarkanā āboliņa 
rasa. Ievas ziedu rasa skaitījās 
sāpju remdētāja.

Rasa, ievākta Jāņu naktī no 
papardes krūma, skaitījās ar 
maģisku iedarbi. Rasa, nopu ri-
nāta no kadiķu krūma, tika gla-
bāta kā liels dārgums, un to lie -
toja pret spējām, asām sāpēm.
Vecie ļaudis arī tagad tic, ka ka -
diķa rasa aizsargā pret lipīgām 
slimībām. Mazus bērnus aprī-
vēja ar kadiķa rasu, lai nekādas 
vainas nemetas.

Ēdes ārstēšanai ņem to rasu, 
kas no ārpuses sakrājas uz loga 
stikla. Loga stiklu vispirms no -
berza ar tīru linu  lupatu, ko 
samērcēja tekošā ūdeni. Tas bija 
jādara slepeni, lai citi neredz. 
Nosvīdušā loga rasu uztvēra 
baltā audekla lupatiņā, un ar to 
ēdes apslaucīja. Lupatiņu, citiem 
neredzot, sadedzināja. Tas sais-
tī jās ar ticējumu, lai slimība vairs 
nevarētu  citam piemesties.
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija 
tagad angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR YOUNG AND OLD

translated by Ilze Kļaviņa Mueller

Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks

Lai pasūtinātu grāmatu, rakstiet uz anneletrilogy1@gmail.com
vai zvaniet +001-612-729-9821

APVIENOTĀ LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT.
DRAUDZE MEKLĒ MĀCĪTĀJU

Draudzē ir ap 114 locekļi, ir savs dievnams un sarīkojumu ēka. 
Draudze sagādā mācītājam māju, apmaksā mājas uzturēšanu

un vietējos ceļa izdevumus. Kandidātam vajag spēt noturēt
dievkalpojumus latviešu un angļu valodās. Pieteikšanās pie
apgabala prāvesta Gunāra Lazdiņa: glazdins@indy.rr.com

vai mailto: glazdins@indy.rr.com

PAKALPOJUMI

ZIEMAS DĀRZU konstrukciju 
izgatavošana un uzstādīšana. 
TERAŠU, VERANDU un BA -
SEINU iestiklošana – bīdāma 
alu   mīnija konstrukcija.
www.ziemasdarzi.lv
Tālr.: 29993360

Visa veida santehniskie darbi, 
kā arī sīki pakalpojumi Latvijā. 
Tālr.: 28775067

Pērk lauku viensētu ar zemi un 
mežu, ēka var būt remontējama. 
Tālr.: 26157008

Pērku Zemi, Māju vai Dzīvokli. 
Apmaksa uzreiz skaidrā naudā. 
Tālr.: 20151111

SIA „LBH” pērk meža un ze  mes 
īpašumus visā Latvijā. Pēr  kam 
cirsmas un veicam mež iz  strādi. 
e-pasts lbhmezs@inbox.lv
Tālr.: 29771707

PĒRK

Jauniešu rosmes Kalamazū latviešu draudzēILZE ŠĪMANE

Nedēļu pirms Lieldienām Kala-
  mazū latviešu apvienotās ev. lut. 
draudzes sadraudzības stundā četri 
Mičiganas universitātes (MU) stu-
 denti latvieši Karina Pone, Al  dans 
Brauns (Brown) – abi draudzes 
locekļi – un lietuvietes Jūlija Sir-
gedas un Saule Tamkus pastāstīja 
par MU studentu organizāciju Baltic 
Club, kuŗa mērķi ir kopā ar pā -
rējiem baltiešu studentiem veltīt 
laiku brīvprātīgiem darbiem Lat-
vijā, Lietuvā un Igaunijā. Aldans 
B. un kluba prezidente Karina Pone 
pagājušā vasarā strādājuši Vitas 
bērnu namā Rīgā, Pārdaugavā, 
turklāt Aldans tur pavadījis sešas 
nedēļas,un Jūlija S. – Pamūšio Sv. 
Antano Paduviečio vaiku globos 
namā netālu no Šauļiem. Abas 
iestādes ir bāreņu nami bērniem 
vecumā no 18 mēnešiem līdz 15 
gadiem. Strādājot jaunieši novē-
rojuši, ka bērni gan ir pietiekami 

labi apģērbti, paēdināti, skolas ve -
cumā apmeklē attiecīgo skolu, bet 
viņiem trūkst spēļu un rotaļlietu, 
tāpēc klubs savās ASV dzīves vie-
tās aicina ziedot šīm vajadzībām. 

Jau divi nedēļas pirms jauniešu 
informācijas Kalamazū latviešu 
draudze gādāja par aicinājumu 
minētajā datumā uz dievnamu 
atnest īpaši norādītās mantas, un 
tik tiešām 6. aprīļa rītā draudzes 
sadraudzības telpās divi galdi 
gandrīz vai lūza no dāsnajām 
dāvanām. Kā paskaidroja Karina 
Pone, viena saiņa nosūtīšana iz -
maksā $75.00, tāpēc ar pateicību 
klubs pieņem arī naudas ziedo-
jumu. Jo drīz Karina pateicībā 
un priekā saņēma gan čekus, gan 
naudas zīmes, kam arī tās dienas 
sadraudzības kafijas ziedojumu 
pievienoja draudzes Dāmu komi-
tejas priekšniece D. Koplande 
(Copeland).

Draudzes Pavasaŗa svētki šo  gad 
bija jauniešu rokās, kuŗi, sarīko -
juma vadītājas I. Bērziņas aici nāti, 
atbalstīja LELBA’s jaunatnes no -
zares projektu „Priecīgas pēdas”. 
Sarīkojumu atklāja Dāmu komi-
tejas priekšniece D. Koplande 
(Copeland) un pieteica progra-
mas izpildātāju pianistu Mārtiņu 
Daukšu. Viņš klavieŗspēli sācis mā -
cīties septiņu gadu vecumā Klīv-
landes mūzikas institūtā un ieguvis 
bakalaura gradu mūzikā Baldwin-
Wallace univeristātē. Viņš 2010. 
gadā piedalījies IX Starptautisko 
jauno mūziķu meistarkursos Si -
guldā un mācījies pie Viestarda 
Šimkus. Pašreiz viņš ir menedžers 
Klīvlandes Baroka orķestrim 
„Apollo’s Fire”. Jaunais mākslinieks 
atskaņoja Mendelsona Dziesmu bez 
vārdiem Op.30 1, Haidna sonātu 
50 D-mažorā, trīs Mediņa Dainas 
un divas Debisi (Debussy) ara-
beskas. Viņa izcilā technika un spē-
 cīgais piesitiens spilgti izpaudās 
tieši Haidna un Debisī kompo-
zicijās.

Par projektu „Priecīgas pēdas” 
pastāstīja GVV audzēkne Emilia 
Antona. Pagājušā vasarā ticības 
mācības stundās jauniešiem bijis 
uzdevums izdomāt kādu labda-
rības projektu LELBAs jaunatnes 
nozarei. Ieriekšējos gados tādi 
bijuši „Lai rit” Latgalē un „Būsim 
gudri” Vidzemē. Pēc vairāku priekš -
likumu apspriedēm, jaunieši iz -
vēlējušies atbalstīt „Priecīgas pē -
das”, lai sagādātu apavus bērniem, 
jauniešiem un arī mazturīgajiem 
pieaugušajiem Kurzemē. Viņa pa -
  teicās visiem ziedotājiem un sarī-
kojuma apmeklētājiem.

Pirms sarīkojuma dalībnieki 
sēdās pie mielasta galdiem, māc. 
H. Godiņa teica lūgšanu. Saim-
nieču komanda D. Pones vadībā 

bija sarūpējusi bagātīgu „sāļo un 
saldo” cienastu, kas aizņēma divi 
galdus sarīkojuma zāles platumā. 
Kā arvien, draudzes Dāmu ko -
mitejas rīkotajos sarīkojumos ar 
mielastu tiek gādats par mājās 
palikušajiem vieniniekiem, tiem 
aizvedot cienastu.

„Priecīgo pēdu” projekta atbal-
stam bija sagādāta arī vērtīga 

izloze ar ziedotām mākslinieces 
Ilgas Rekes-Andersones divi glez-
nām, rotu mākslinieču L. Sam so-
nes un L. Matisones rotām, V. 
Bolšteinas pīrāgiem, vairākām 
dāvanu kartēm.

Pēc bargās un gaŗās ziemas 
beidzot bija sagaidīts pavasaris, 
kuŗu papildināja jauniešu līdz-
dalība draudzes darbā.

Toronto pensionāriem, ierodo-
 ties uz 26. jūnija saietu, nebija jā -
jautā, kas koklēs. Bija jau zināms, 
ka no Rīgas ieradies koklētāju an -
samblis “Teiksma” ar vadītāju Teik-
  smu Jansoni un koklētājām Agritu 
Ozoliņu, Agnesi Volmani un 
Gundu Liepiņu. Daudzi jau bija 
dzirdējuši šo ansambli Centra Jāņu 
sarīkojumā, bet ar prieku ieradās, 
lai to klausītos atkal. Teiksma Jan -
sone ir beigusi Latvijas Mūzikas 
akadēmiju, un tagad ir tur do -
cente, viņa vada kokļu klasi.  “Teik-
 sma” ir bijusi daudzos koncert ce-
ļojumos nevien Eiropā, bet pat 
Japānā un Dienvidafrikā, kur de -
monstrētas kokles, kas līdz šim 
nebija pa  zīstamas ārpus Latvijas 
un Lie tuvas robežām.

Pirms koncerta sākuma ansa-
bļa vadītāja pastāstīja par kon-
certkoklēm, kas attīstījušās no 
sākotnējiem 5-6 stīgu instru-
mentiem līdz tagadējām 30-32 
stīgām. Šīsdienas skaņdarbi ir 
speciāli rakstīti vai aranžēti kok-
lēm, turklāt viss koncerts tika 
spēlēts bez notīm.  Bija redzams, 
ka koklētājas dzīvo līdzi mūzikai.  
Pirmā bija “Caur sidraba birzi 
gāju”, bet klausoties “Uz ezera”, 
varēja sadzirdēt gan vieglu vēs-

Koklītes skanēja
miņu, gan arī vētru un viļņus.  
Koklēm pievienojās meitenīgās 
balsis, dziedot “Novij man, mā -
muliņa”, kā arī jautrās “Cūka ru -
dzos”, “Ķēvīt, mana svilpastīte”, 
“Ai, tu manu skaņu balsu”, un ar 
skaņu efektiem papildināto “Kli pu, 
klapu, Kaimiņjanka”. Draiski ska-
nēja “Sarabumbals”.

Iepriekšējā nedēļā iesāktā līgo-
šana turpinājās visiem kopā ar 
divām Jāņu dziesmām, pensio-
nāriem pirmo reizi dziedot kokļu 
pavadījumā.  Tas bija iepaticies, 
kad ansamblis dziedāja “Bēdu, 
manu, lielu bēdu”, klausītāji pie -
vienojās bez sevišķa uzaicinā-
juma.  Pēc vēl trim kopdziesmām 
labprāt būtu klausījušies un 
dziedājuši vēl, bet paredzētajai 
programmai bija pienācis gals.  
Tomēr vēl piedevās izlūdzāmies 
“Irbīt’ gula ceļmalā.”

Saietam beidzoties, atvadīšanās 
bija gaŗāka nekā parasti.  Daži 
atvadījās līdz Dziesmu svētkiem, 
kur atkal būs iespējams dzirdēt 
“Teiksmu”, bet ar citiem atkal-
redzēšanās būs tikai 4. septembrī, 
kad pirmo rudens saietu sāksim 
ar prāv. Dr. F.T. Kristberga vadītu 
svētbrīdi.  Jauku vasaru!

da
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Milvoku (Milwaukee) pilsētā, 
kas atrodas Viskonsinas (Wiscon-
sin) pavalstī ASV, kopš 1951. ga  da 
darbojas skola, kas lepni nes pir-
mās Latvijas kaŗaspēka vie nī bas 
komandieŗa, latviešu pulkveža 
Oskara Kalpaka vārdu. Protams, 
runa ir par Pulkveža O. Kalpaka 
skolu, kuŗā šogad mācās 26 au  -
dz ēkņi no 3 līdz 13 gadu vecu-
mam. Viņi apgūst latviešu valo du 
(gan gramatiku, gan literātūru), 
ticības mācību, ģeografiju, vēs-
turi, dziedāšanu un dejošanu, kā 
arī mācību priekšmetu ar nosau-
kumu – tautas mantojums, kuŗā 

LĀSMA ĢIBIETE
Skola, kas godam nes O.Kalpaka vārdu

baznīcas telpām Milvoku priekš-
pilsētā Vauvatosā (Wauwatosa). 
1964. gadā tika nolemts mainīt 
nosaukumu – nu tā ir  Pulkveža 
O. Kalpaka latviešu skola. Mācību 
pārziņi, kuŗi mūsu skolā nokal-
pojuši visilgāk, ir Arvīds Bolš-
teins, kas pēc tam uzņēmās pār-
ziņa amatu Gaŗezera Vasaras vi -
dusskolā, un tagadējais Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) noza-
res „Sadarbība ar Latviju” vadī-
tājs Ēriks Krūmiņš. A. Bolšteins 
skolā par pārzini nostrādāja no 
1962. līdz 1974. gadam, bet Ē. 
Krūmiņš – no 1975. līdz 1987. ga -

uz klasēm. Sākot ar pagājušo 
gadu, bērnus esam sagrupējuši 
pēc latviešu valodas prasmēm. 
Skolas mērķis ir gādāt, lai mācības 
būtu piemērotas skolēnu spējām 
un ģimenes vēlmēm, kā arī lai 
veicinātu latviešu valodas mācību 
un latviskās identitātes attīstību. 
Skolēni liecības saņem divas 
reizes gadā.

Ja ir  nepieciešams, organizē-
jam skolas padomes sēdes, kā arī 
skolotāju sēdes un vecāku/sko-
lotāju sēdes. Skolotāji ar vecākiem 
satiekas arī pēc vajadzības.

Vēl svarīgi ir pastāstīt par mūsu 

dzejolis, kas veltīts Pulkveža O. 
Kalpaka skolai:

Kā
Pulkvedis Kalpaks
pie Airītēm krita
pieminot,
ņemiet šo karogu
sarkanbaltsarkano!

No rokas rokā, 
no klases klasē, 
paaudzes paaudzē:

turiet to cieši,
turiet to tīru,
glabājiet droši,
glabājiet brīvu,
sarkanbaltsarkanu
Latvijai dzīvai! 

Vai jūs kādas norises  orga-
nizējat arī  kopā ar bērniem un 
viņu vecākiem? 

2013. gada rudenī O. Kalpaka 
skolas skolēni, skolotāji un vecā -
ki brauca apciemot Krišjāņa 
Barona latviešu skolu Čikāgā, 
savukārt 2014. gada pavasarī 
mūsu skolas saime kopā ar Mil-
voku Sv. Trīsvienības draudzes 
locekļiem brauca uz Ziemeļvis-
konsinu apciemot veclatviešu 
kapsētu un kopā pavadīt laiku ar 
šo veclatviešu pēcnācējiem. Ru -
nājot par pagājušo gadu, es vēl 
atceros, ka rudenī skolēni ar 
vecāku un skolotāju palīdzību 
skābēja kāpostus, tos pārdeva 
draudzes rudens sarīkojumā un 
nopelnīto nauda noguldīja sko-
las kasē.

Kāda ir vecāku atsaucība un 
iesaistīšanās skolas dzīvē?

Mūsu audzēkņu vecāki ir ļoti 
atsaucīgi un aktīvi piedalās skolas 
dzīvē. Vispirms jāpiemin O.Kal-
paka skolas padome, kur darbo-
jas pārzine, pārzines palīdze, 
skolas vecāku pārstāve, skolotāju 
pārstāve un kasieris. Katru svēt-
dienu divas ģimenes veic dežū-
rantu pienākumus, kā arī tieši 
vecāki pāris reižu mēnesī rīko 
siltas pusdienas. Vecāki piedalās 
Ziemsvētku sarīkojuma izkārto-
šanā kopā ar Milvoku Sv. Trīs-
vienības draudzi. Šajā sarīkoju -
mā skolēni uzstājas ar priekš ne-
sumu un sagaida Ziemsvētku 
vecīti. Arī pavasaŗa sarīkojums 
kopā ar Milvoku Sv. Trīsvienības 
draudzi nav iedomājams bez 
skolēnu vecāku līdzdalības tā 
rīkošanā. Ar šo sarīkojumu mēs 
beidzam skolas gadu. 

Pēdējos divus gadus vecāki un 
skolēni skolotāju vadībā piedalās 
nodarbībās Mārtiņvakara sarī-
kojumā. Vecāki palīdz arī rīkot 
izbraukumus, lai skolēniem sa -
gādātu izklaidēšanos, piemēram, 
ziemā braukšanu ar ragaviņām, 
kā arī apmeklēt dažādas vietas, 
kur var iegūt jaunas zināšanas. 
Visi kopā esam apmeklējuši 
brīvdabas mūzeju, botanisko 
dārzu un vēl citas vietas.

2012. gadā, kad Milvokos rī -
koja vispārējos Dziesmu svētkus 
Amerikā, tieši vecāki atbalstīja 
skolēnu piedalīšanos tautasdeju 
lieluzvedumā un Čikāgas Piecīšu 
koncertā!

Lūdzu, pastāstiet par Pulkveža 
O. Kalpaka skolas skolotājiem! 

Vairākums mūsu paidagogu ir 

dzimuši Amerikā un paši absol-
vējuši latviešu skolas un Gaŗezera 
Vasaras vidusskolu. Trīs no paš-
laik strādājošiem paidagogiem ir 
Pulkveža O. Kalpaka skolas absol-
venti. Viena skolotāja  mācījusies 
arī Minsteres vidusskolā. Divas 
mūsu skolotājas ir dzimušas 
Latvijā un Amerikā ieceļojušas 
1949.-1950. gadā. Ir arī paidagogi, 
kuŗi Amerikā ieceļojuši vēlāk – pag. 
gs. 90. gados vai pat jau 21. gad -
simtā. Skolotājiem ir bakalaura, 
maģistra, un doktora grads, bet 
ne visiem ir grads paidagoģijā. 
Noteikti vēlos uzsvērt, ka visi 
mūsu skolas paidagogi strādā 
skolas labā, jo bērnu latviskā 
izglītība viņiem ir ļoti svarīga.

Kāds ir skolas nodrošinājums 
ar mācību līdzekļiem latviešu 
valodā?

Pulkveža O. Kalpaka skolai ir 
bibliotēka, kuŗas krājumos ir lat -
viešu grāmatas un mācību lī -
dzekļi. Mēs saņemam grāmatas 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) un piedalāmies LNB rī -
kotā „Bērnu un jauniešu žūrijā”, 
lai rosinātu skolēnus lasīt latviešu 
grāmatas. Esam priecīgi, ka 2012. 
gada Ziemsvētkos un 2013. gada 
ziemā Latviešu valodas aģentūra 
(LVA) skolai uzdāvināja grāmatas.

Naudas līdzekļus mūsu skola 
iegūst no bērnu vecākiem, kuŗi 
katru gadu maksā skolas naudu, 
arī  no latviešu organizāciju  zie-
dojumiem un individuāla finan-
ciāla atbalsta. Individuālus ziedo-
jumus mēs saņemam no labvē-
ļiem Draudzīgā aicinājuma sarī-
kojumā un citu norišu laikā. No 
Latvijas financiālu atbalstu skola 
nesaņem.

Par pulkveža O.Kalpaka skolu 
stāsta tās pārstāvji:

Skolas pārzine Astrīda Kau-
gars: „Mūsu skolas absolventi ir 
izkaisīti pa visu plašo pasauli, bet 
visiem ir kopīgs pamats latviskā 
izglītībā!”

Iepriekšējā skolas pārzine 
Renāte Blennerte: „Pulkveža O.
Kalpaka skola ir man ieaugusi 
dziļi sirdī. Piederība pie skolas 
ģimenes manī aizkustina kādu 
senu noti. Latvijā biju dziļi patri-
otiska – piedalījos svecīšu lentē 
caur Baltijas valstīm, stāvēju mī -
tiņos par brīvu Latviju, uztraucos 
par mammu, kas gāja sargāt bari-
 kādes. Amerikā dzīvojot, esmu sa -
pratusi, ka šo degsmi un mīlestību 
pret Latviju, tās valodu, vēsturi 
un kultūru gribu iedēstīt arī savos 
bērnos. Esmu skolai veltījusi savu 
labāko enerģiju, un  skola man ir 
mācījusi tik daudz par latvietību, 
dzīvi, cilvēkiem.” 

Skolas mācību pārstāve San-
dra Bērziņa: „Ar Milvoku lat viešu 
skolu esmu bijusi saistīta 13 ga -
dus, no kuŗiem pati strādājusi  
par skolotāju un mācījusi beidza-
mos divpadsmit. Varu teikt, ka 
latviešu skola ir ne tikai devusi 
izpratni un zināšanas par lat-
vietību maniem dēliem Rolan-
dam un Oskaram, bet arī bagāti-
nājusi mani pašu. Novēlu skolai 
aktīvi darboties un braši turēties 
vēl ilgus gadus!”

Pēc pirmpublikācijas laikrakstā 
Izglītība un Kultūra

skolēni mācās par latviešu gads-
kārtām un tradicijām. 

Šajā mācību gadā skolēnus 
māca 14 skolotāji, kuŗi pārstāv 
vairākas paaudzes. Gados jau nā-
kā skolotāja pati vēl ir vidusskolas 
audzēkne. Paidagoģiskajā darbā 
iesaistās arī skolas bērnu vecāki. 
Vairākām skolotājām bērni jau ir 
beiguši Pulkveža O. Kalpaka 
skolu, bet viņas savu misiju – 
mācīt bērnus – turpina. Vairā kiem 
skolas paidagogiem ir akadēmisks 
grads dažādās zinātņu nozarēs. 
Skolas mācību pārzine ir Dr. phil. 
Astrīda Kaugars.

Lai par Pulkveža O. Kalpaka 
skolu uzzinātu ko vairāk, uz sa -
runu aicināju ticības mācības 
sko  lotāju Maiju Strēlnieks.

Lūdzu, pastāstiet par skolas 
vēsturi!

Pirmā latviešu skola Milvokos  
dibināta 1951. gadā, un tās no -
saukums bija – Viskonsinas lat-
viešu biedrības skola. 1952. gadā 
šo latviešu skolu absolvēja 12 
sko lēni. Vēlāk tās nosaukums 
tika mainīts – tapa Milvoku lat-
viešu skola, un audzēkņu skaits 
strauji pieauga, vienu brīdi pat 
sasniedzot 100 skolēnus.  Pirmsā-
kumos skolas atrašanās vieta 
vairakkārt mainījās, līdz 1962. ga  -
dā tā tika pārcelta uz latviešu 

dam. Laika gaitā O. Kalpaka sko-
lai bijuši 12 pārziņi, un 2012. ga -
da rudenī mūsu skolas vadību 
uzņēmās vecāku pārstāve Astrīda 
Kaugars.

Kā tiek organizēts skolas 
darbs?

Agrāk skolā nodarbības notika 
sestdienās, bet šajā mācību gadā 
– svētdienās. Mācību gads ilgst 
no septembŗa sākuma līdz maija 
vidum. Mūsu darba diena sākas 
ar pārzines uzrunu visai skolas 
saimei, seko ziņojumi un jubilāru 
godināšana, viņu dzimšanas un 
vārda dienās. Tad sākas visiem 
kopējs īss mācības brīdis par 
kādu izvēlētu tematu, kas no ga   da 
uz gadu mainās. Šogad cenšamies 
iepazīties ar Latvijas dzīvniekiem 
un katru svētdienu viens skolēns 
sniedz īsu pārskatu par kādu 
dzīv  nieku, piemēram, lapsu, kok-
vardi, roni, lasi, mežacūku. Šajā 
mācību gadā no rīta notiek arī 
„prāta asināšana” ar „Mini manu 
minamo” nodarbību, kur viens 
vai divi skolēni uzdod pārējiem 
skolēniem, skolotājiem un arī 
vecākiem, kuŗi tai brīdī ir klāt, 
uzminēt pāris mīklu. Tā kā šogad 
Rīga ir Eiropas kultūras galvas-
pilsēta, tad  tiek arī  pastāstīts 
kāds interesants fakts par Rīgu.

Pēc rīta uzrunas skolēni dodas 

Pulkveža O. Kalpaka skolas audzēkņu izveidotā Gaismas pils Draudzīgā aicinājuma laikā. Installācijāi izman-
totas grāmatas, kas simbolizē tiltu starp divām pasaulēm // FOTO: no Pulkveža O. Kalpaka skolas archīva

skolas tradicijām. Periodiski mēs 
izdodam žurnālu Gudrā Pūce, 
kuŗa veidošanā ir iesaistīti  gan 
bērni, gan skolotāji, gan vecāki. 
Katru rudeni skolas audzēkņi un 
absolventi piedalās „Gaŗezera 
panelī”, kur plašākai sabiedrībai 
stāsta par saviem piedzīvoju-
miem Gaŗezera vasaras nometnēs 
vai arī Gaŗezera Vasaras vidus-
skolā.  Ik gadu pirms Lieldienām 
bērni ar sīpolu mizām krāso olas 
un tās ripina. 

Pulkveža O. Kalpaka skolā 
darbojas deju grupa „Mazais me -
tieniņš”, kur jaunākie dejotāji ir 
četrus gadus veci. Mūsu dejotāji 
ar latviešu tautasdejām uzstājas 
Milvoku Tautību svētkos, kur, 
laikam ritot, ir piedalījušās vairāk 
nekā 50 tautību grupas, kas dar-
bojas Milvoku apkārtnē. Tagad 
Tautību svētkos piedalīsies jau 
trešās paaudzes dejotāji no mūsu 
skolas.

Un noteikti ir jāpiemin vēl 
kāda ļoti svarīga tradicija. Kopš 
1985. gada Pulkveža O. Kalpaka 
skolas absolventi nodod Latvijas 
karogu nākamajai klasei ar pro-
fesora Valtera Nollendorfa dze-
joļa vārdiem. Profesors skolā 
nostrādājis 14 gadus. 

Profesora Valtera Nollendorfa 
1985. gada 18. maijā sarakstītais 
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Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais draugs

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

miris 2014. gada 11. martā Tample City, Kalifornijā

Mūža mierā aizgājusi mūsu mīļā

OLGA KLAVIŅŠ,
dzimusi PILMANIS

Dzimusi 1916. gada 6. jūnijā St. Pēterburgā, Krievijā, 
mirusi 2014. gada 27. maijā, Orange, Kalifornijā, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais draugs

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

Draudzībā viņu piemin
KUŠKĒVICU ĢIMENE MERILENDĀ

MIRDZA LASMANIS
BIRUTA UN PAULIS MALDUTIS

INĀRA UN AIVARS VALLIS
OMULA UN LĀRA PENCIS

Viņu mīļā atmiņā arvien paturēs
VĪRS JĀNIS 

MEITA RITA CHENOWETH AR VĪRU EDWARD SURMAN
MAZMEITA PAIGE AR VĪRU CHRIS ALLEN 

BRĀĻA EDGARA DĒLI JURIS PILMANIS AR SIEVU KAREN
 UN BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM

UN ANDRIS PILMANIS AR BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM 
BRĀĻA HUGO MEITA SILVIJA NEWCOMER AR VĪRU MARK 
DĒLU NED, MEITU ANDRU, VĪRU TODD UN MAZBĒRNIEM

RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Sēro
ANNA UN INDULIS KANCĪŠI

MARUTA UN VALDIS KĀRKLI
MĒTRA UN OSKARI PĒTERSONI

INTA RŪTIŅA
GUNTA EGLĪTIS

Par katru stundu Dievam pateicos,
Par elpu vienu,
Par katru nodzīvotu dienu.
(K. Skalbe)

Tu atmiņās mums spīdi
kā gaišs, saulains rits….

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skar.
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

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 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

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

Baidiņu mājā (1104 Windon 
Dr, Wilmington, Delaware)

19. jūlijā 12:00 notiks Fila del-
fijas latviešu pikniks groziņu 
veidā. Par groziņu, lūdzu, sazi-
nāties ar saimnieci Dzintru Bai-
diņu, tālr.: 302-478-7065. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W183 St, Bronx 

NY 10453)
6. jūlijā 14:00 Latvijas vēstnieks 

ANO Jānis Mažeiks un Ņujorkas 
DV apvienība laipni aicina uz 
tikšanos ar Latvijas aizsardzības 
ministru Raimondu Vējoni. Sa -
runā ar aizsardzības ministru 
varēsiet izrunāt pašlaik aktuālās 
temas. Tikšanās laikā tiks pie -
dāvātas uzkodas un vīns.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 6. jūl. līdz 2. augustam 
Izglītības centrā Šeltonā būs  
Kursas vasaras vidusskola. Pie-
teik šanās un info: www.kursa.org

3. līdz 9. augustam Izglītības 
centrā Šeltonā būs bērnu vasaras 
nometne. Info: www.mezotne.
org, vai sazināties ar Inesi Grau-
diņu, e-pasts: inese@mezotne.org

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. 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. Lizlova, 
L. Upīte un Margarete Thompsen. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). Jūlijā dievk. 
nenotiks.

• 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. Visi 
dievk. notiek 11:00. 6. jūlijā 
dievk. nenotiks.  13. jūlijā dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. 20. jūlijā 
dievk. 27. jūlijā dievk. ar Sv.va -
karēdienu. 3. augustā dievk. 10. 
augustā angļu val. dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 17. augustā 11:00 
kapu svētki Glenwood kapos un 
12:00 Montrose kapos. 24. au -
gustā dievk. ar Sv. vakarēdienu, 
sekos pusgada informācijas sa -
pulce. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 6. jūlijā 
dievk. nenotiks. 

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 garden St, Manchester, CT 
06040). 19. jūlijā 11:00 dievk., 
māc. Daina Salnīte. 23. augustā 
10:00 Kapu svētku dievk. Man -
česteras Austrumu kapsētā, māc. 
Daina Salnīte. 

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

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 6. jūlijā dievk. nenotiks. 
13. jūlijā 10:00 dievk. ar Sv.
vakarēdienu. Sadraudzībā tikša-
nās ar Edijas vecākiem. 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org  6. jūlijā 15:00 
latv. centrā dievk. 13. jūlijā 11:00 
Tērvetē nometnes atklāšanas dievk.

S A R Ī K O J U M I
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JĀNIS (DŽO) IMENICKIS
Dzimis 1924. gada 4. septembrī Rīgā,

miris 2014. gada 25. aprīlī Pitsburgā, PA

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā

KLĀRA SAVICKIS,
dzimusi PRIEDE

Dzimusi 1933. gada 10. augustā,
mirusi 2014. gada 4. jūnijā Niagarā

Viņu mīlestībā piemin:
VISMANTS UN HELĒNA, ĒRIKS UN INDRA, SARMA UN ANNA

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS, MAZBĒRNI

MĀSA
RADI LATVIJĀ

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
(1Kor. 13:13)

Lūgšanu kā baltu ziedu
Sūtām līdzi mūžībā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālēns

ILMARS JUNGE
Dzimis 1943. gada 26. novembrī Bauskā, Latvijā
miris 2014. gada 14. jūnijā Milvokos, Viskonsinā

Mūsu mīļā mammiņa, Mom-mom un vedekla

ELGA MILLERS,
dzimusi ZUSMANIS

Dzimusi 1921. gada 18. novembrī, Smiltenē, Latvijā
aizgāja mūžībā 2014. gada 20. jūnijā Middlesex, New Jersey

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

MARCIS BRAUNFELDS
Dzimis 1977. gada 21. maijā Pokipsijā, Ņujorkā,

miris 2014. gada 15. jūnijā Nidham, Masacuseta, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA BAIBA LENSS AR GIMENI

MĀSĪCA RUTA STIEBRIS AR GIMENI

Mīlestibā piemin
DĒLS JURIS AR SIEVU BARBARA

MAZMEITA ELISSA UN MAZDĒLS ANDREJS

Sēro
MĀTE MAIJA

MĀSAS AIJA, RITA, DAINA, MĀRA UN LAILA, AR ĢIMENĒM
SIEVA DAIVA AR BĒRNIEM JONAS UN AISTE

TANTE VELGA UN PĒTERIS, ONKULIS DAINIS,
RADI UN DRAUGI

Saldu dusu!

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

19. jūlijā 21:00 Tērvetē nomet-
nes noslēgšanas svētbrīdis. 20. 
jūlijā Tērvetē dievk. nenotiks. 
27. jūlijā 15:00 Latviešu centrā 
dievk. Mācītāja atvaļinājums no 
29. jūlija līdz 29. augustam. 6. 
septembrī 11:00 Avokas kapu-
svētki.

• 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)

6. jūlijā dievk. nenotiek. 13. 
jūlijā 13:30 Īstbransvikā dievk. 
ar dievg. 20. jūlijā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 27. jūlijā 13:30 
Īstbransvikā dievk. 3. augustā 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg.. 
10. augustā 10:00 kapu svētki 
Van Liew kapsētā, North Bruns-
wick. (stipra lietus gadījumā baz-
nīcā 13:30). 17. augustā 9:30 Leik-
vudā kapu svētki Woodlawn kap-
sētā. 24. augustā 13:30 Īstbran-
svikā dievk. ar dievg. 31. augustā 
dievk. nenotiek. Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-mail: latvianlutheran -
church@gmail.com 

• 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 Luthe ran 
Church (70 River Rd, Montville, 
NJ)

Parsippany St. Andrew Luthe-
ran Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro  -
chester NY). Prāv. Oļģerts Snie dze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St). 20. jūlijā 11:00 
Kapu svētki Forest Lawn kapsētā. 
Kalpos māc. R Franklins. Dr. 
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 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). 
6. jūlijā dievk. nenotiks. 13. jū -
lijā 10:30 dievk. angļu valodā. 
Kristības. 20. jūlijā 10:30 dievk. 
27. jūlijā 10:30 dievk. ar dievg., 
sprediķos Denveras mācītāja 
Helēne Godiņa. 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). Jūlijā dievk. neno-
tiks. 17. augustā 14:00 dievk., 
dz.grāmatas. Prāv. O.Sniedze, 
asistē diakone L.Sniedze-Tagart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: ziemas mēnešos  
dievk. notiek Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street S, 
St. Petersburg, FL 33707), Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. 6. jūlijā Bībeles stunda.  
Uzmanību – vasarā dievk. no -
tiks Biedrības namā 11:00! 13. 
jūlijā dievk. 20. jūlijā Bībeles 
stunda. 27. jūlijā 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, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: ai -
gai de@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, e-pasts: 
valda43@yahoo.com.

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

Paziņojums. Draudzes mācī-
tāja Anita no 19. jūlija līdz 2. au -
gustam būs nometnes mācītāja 
Katskiļos. Viņas prombūtnē par 
steidzīgiem mācītāja pakalpo-
jumiem lūdzam sazināties ar 
pērminderi Dagniju Ķilpi, tālr.: 
410-730-5797).

6. jūlijā dievk. nenotiek. 13. 
jū  lijā Sv.vakarēdiena dievk. 20. 
jūlijā laju vadīts dievk. 27. jūlijā 
laju vadīts dievk. 3. augustā Sv.
vakarēdiena dievk.. 10. augustā 
dievk. 17. augustā 10:00 kapu 
svētku dievk. Rock Creek kapsētā. 
Dievk. Rokvillē nenotiek. Prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
(76 Windham Rd, Wilimantic, 
CT). 12. jūlijā 11:00 dievk. ar 
dievg.. Māc. Daina Salnīte. Dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268.

• 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 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.

(Turpināts no 21. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I
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GUNARS BRIEDIS
Dzimis 1927. gada 1. decembrī Rīgā, Latvijā

miris 2014. gada 11. maijā Milvokos, Wisconsin

Mūžībā aizgājis mūsu

Fil! ŽANIS ZARIŅŠ
Dzimis 1922. gada 12. maijā Kurzemē Ziemupes pag.,

miris 2014. gada 15. maijā Portlandē, Oregonā

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs 

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

LATVIEŠU SKAUTU
KUSTĪBA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA 

Sēro 
FRATERNITAS IMANTICASit tibi terra levis

Kad ugunskurā  
beidz kvēlot ogles...

Mūžībā aizgājis

HERMANIS DZELZKALNS
Norvēģu biedrības dibinātājs, izcils kokļu meistars, 

īstens latvietis un tēvzemes patriots. 
Dzimis 1909. gada 23. decembrī – miris 2014. gada 29. maijā

SĒRO PIEDERĪGIE
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīgas, un viss paliek kluss.
(Ā. Elksne)

Sirds. kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.

Mūžībā aizgājusi mana mīļā māsa 

MIRJĀMA STRAUTIŅŠ BIBB
Dzimusi 1934. gada 17. jūnijā Rīgā,

mirusi 2014. gada 16. maijā Cincinnati, Ohio

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā sieva, māte, svaine

VALIJA AVOTIŅŠ,
dzim. ĒRMANIS

Dzimusi 1924. gada 31. oktobrī Rīgā,
mirusi 2014. gada 8. maijā Halifaksā, Anglijā

Par viņu sēro
MĀSA BAIBA STRAUTIŅŠ-WILSON

AR VĪRU WILLIAM
VIŅAS MEITA LISA AR ĢIMENI
UN DĒLS MARTIŅŠ AR ĢIMENI 

Viņu mīlestībā piemin un sēro 
OJĀRS, RITA, AINA
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Nikola Ķestere (vidū) ar tre nerēm Britniju Smitu (pa kr.) un Brī Krūkli

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

S P O R T S  A M E R I K Ā

Basketbolistes
startēs Eiropas 

meistarsacīkšu finālā
Eiropas basketbola meistar sa-

cīkšu kvalifikācijas sacensību 
piektajā spēlē mūsu vienība savā 
laukumā ar 82:60 (20:16, 15:15, 
25:16, 22:13) pārspēja Igaunijas 
komandu. Līdz ar to mūsu bas-
ketbolistes jau pirms sacensību 
nobeiguma sesto reizi pēc kārtas  
nodrošināja dalību 2015. gada Ei -
ropas meistarsacīkšu fināl tur nīrā.

Spēlē  pret igaunietēm Latvijas 
izlases rindās rezultātīvākā bija 
Aija Putniņa, iemetot 16 punk-
tus, par vienu mazāk guva Elīna 
Babkina, 14 punkti izlases debi-
tantes Zentas Meļņikas kontā.

68:83 (21:18, 41:39, 56:56), tomēr 
tas nesabojāja kopējo iespaidu 
par turnīru. Latvijas komanda 
fnišēja ar labāko bilanci vēsturē 
(5 uzvaras, 1 zaudējums), izcīnīja 
pirmo vietu grupā un nodrošināja 
tiesības sesto reizi pēc kārtas pie-
 dalīties Eiropas meistarsacīkšu 
finālturnīrā. 2015. gadā no 11. līdz 
28. jūnijam Ungārijā un Rumānijā 
20 Eiropas valstu vienības cīnīsies 
par medaļām un ceļazīmēm uz Rio-
 dežaneiro Olimpiskajām spēlēm.

Latvijas sieviešu valstsvienības 
galvenais treneris Ainars Zvirg z-
diņš par pēdējo sacensību: “Ita li jas 
izlasei tikai uzvara deva ceļazīmi 
uz finālturnīru, un tas noteica fonu 
šai spēlei. Skatītāju vētraini atbal-
stītās mājinieces spēlēja ar mil zī gu 
pašatdevi un ļoti agresīvi aizsar-
gājās. Līdz 34. minūtei itin labi 
tikām galā ar šo spiedienu, taču 
tad salūzām un īsā laikā iekritām 
lielos minusos. Patiesībā nespē lē-
jām tik slikti, cik rāda rezultāts.”

Labākās punktu guvējas bija 
Elīna Babkina – 14, Kate Krēsliņa 
– 11, Zenta Meļņika – 10.

C grupas nobeiguma tabula. 
Vieta, uzvaras un zaudējumi, 
punkti.
Latvija  5-1 427:374
Italija  4-2 377:347
Portugale 2-4 347:377
Igaunija  1-5 346:399

Vēlas rīkot Pasaules 
kausu basketbolā

Latvijas Basketbola savienība, kā 
arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas 
Basketbola federācijas kopīgā 

vēstulē Starptautiskajai Basket-
bola federācijai (FIBA) aplie ci-
nājušas vēlmi rīkot Pasaules 
kausa izcīņas turnīru vīriešu 
vienībām 2019. vai 2023. gadā.

FIBA noteiktais termiņš, līdz 
kuŗam nacionālajām federācijām 
bija oficiāli jāpaziņo par nodomu 
piedalīties cīņā par rīkošanas 
tiesībām, beidzās 9. jūnijā. Nāka-
majā kārtā pretendenti tiks iepa-
zīstināti ar organizātoriskajām 
un financiālām prasībām.

Komentējot pieteikumu, četru 
Baltijas valstu basketbola orga ni-
 zāciju vadītāji uzsvēruši, ka Lat-
vijai, Lietuvai, Igaunijai un So  mi-
jai ir vairāk nekā 80 gadus ilga 
sadarbības pieredze. Visas iesais-
tītās valstis vieno gan attīstīta 
sporta un tūrisma infrastruktūra, 
gan basketbola populāritāte, kā 
arī lieliska pieredze augstākā 
līmeņa sacensību rīkošanā.

Pasaules kausa izcīņa (pasaules 

meistarsacīkstes) basketbolā no -
tiek kopš 1950. gada. Šajā laikā 
aizvadīti 16 turnīri, un šā gada 
septembrī Spānijā notiks Pa  sau-
les kausa 17. izcīņa. Tas būs tikai 
sestais šāda līmeņa turnīrs, kas 
notiks Eiropā (iepriekš 1970. gadā 
Dienvidslavijā, 1986. gadā Spā nijā, 
1998. gadā Grieķijā, 2010. gadā 
Turcijā). 2010. gadā basketbola Pa -
saules kausa izcīņas TV skatītāju  
bija 800 miljoni, spēles tiešraidīja 
171 valstī. 2019. gadā PK pirmo 
reizi piedalīsies 32 valstu izlases.

Latvijas vieglatlēti 
iekļūst pirmajā līgā

Rīgā, Daugavas stadionā, risi-
nājās Eiropas otrās līgas komandu 
meistarsacīkstes. No 1993. līdz 
2008. gadam Latvijas izlase 16 rei-
zes bija piedalījusies Eiropas kausu 
izcīņā, galvenokārt otrajā līgā, to -
mēr pāris reizes iegūstot tiesības 
startēt arī pirmajā līgā. Kopš 2009. 
gada Eiropas valstu nacionālās iz -
lases startē Eiropas komandu mei-
 starsacīkstēs. Pirmajā dalības reizē 
Latvija izcīnīja trešo vietu otrajā 
līgā, bet 2011. gadā jau iz  krita no 
otrās līgas, tāpēc iepriek šējos di  vus 
gadus startēja trešās līgas sacen-
sībās, kuŗās pērn ierin dojās otrajā 
vietā un atgriezās otrajā līgā.

Tiesības nākamgad startēt ko -
mandu meistarsacīkšu pirmajā līgā 
ieguva Šveices un Latvijas vieglat-
lēti, iegūstot attiecīgi 210 un 
206,5 punktus.  Sacensībās pirmo 
vietu izcīnīja Gunta Latiševa-
Čudare 400 m skrējienā – 53,69, 
Dmitrijs Jurkevičs 3000 m – 
8:18,71, Elvijs Misāns tāllēkšanā – 

8,05, Rolands Štrobinders šķēpa 
mešanā – 78,32, Mareks Ārents 
kārtslēkšanā – 5,30. Otro vietu 
ieguva Madara Palameika šķēpa 
mešanā – 59,54, Agata Strausa un 
Dmitrijs Jurkevičs 1500 m – attie-
 cīgi 4:31,84 un 3:46,65, Jeļena 
Prokopčuka 5000 m – 15:53,77, 
Poļina Jeļizarova 3000 m šķēršļu 
skrējienā – 9:52,62, Aiga Grabuste 
tāllēkšanā – 6,56, kungu kvartets 
4x100 m stafetē – 40,40. Punktu 
bagāžā savu ārtavu deva trešās 
vietas ieguvēji: Gunta Latiševa-
Čudare 200 m – 23,94, Jānis Me -
zītis 100 m – 10,75, Jānis Baltušs 
400m/b – 51,07, Māris Urtāns lodes 
grūšanā – 19,76, Igors Soko  lovs ve -
sera mešanā – 66,90, Laura Ikau-
niece 100 m/b – 13,57, Ma  dara 
Onužāne augstlēkšanā – 1,80. Mū -
su vienībai palīdzēt pie  krita gaŗo 
distanču skrējēja Jeļena Prokop-
čuka, startējot 5000 m skrējienā. 

Ariana Hilborna 
no ASV

vēlas pārstāvēt 
Latviju

Nordea Rīgas maratonā otro 
vietu izcīnīja latviešu izcelsmes 
ASV skrējēja Ariana Hilborna 
(attēlā)

vēlas starptautiski pārstāvēt Lat -
viju un piedalīties 2016. gada Rio-
 dežaneiro Olimpiskajās spēlēs. 
Pērnā gada oktobrī Hilbornai un 
viņas ģimenei par reālu kļuva 
iespēja tikt pie dubultpilsonības, 
jo visi četri sportistes vecvecāki ir 
Latvijas pilsoņi, kuŗi Otrā pa  sau-
les kaŗa laikā emigrēja uz ASV. Visi 
ģimenes locekļi kopīgi izlēmuši 
izmantot iespēju iegūt dubult pil-
sonību un ir sākuši šī procesa ju -
ridiskās puses nokārtošanu. Hil -
borna ir sportistes laulātais uz  -
vārds, bet viņas ģimenes īstenais 
uzvārds ir Zvērs.

Ariana Hilborna pastāstīja:  
“Gadu laikā arvien vairāk esmu 
uzzinājusi par manas ģimenes 
vēsturi un Latvijas kultūru. No -
pietni cenšos strādāt arī ar savām 
latviešu valodas prasmēm. Lie  lā ko 
daļu labi saprotu, taču runāšana 
man joprojām sagādā lielas prob-
lēmas. Kopā ar ģimeni Latviju 
pirmoreiz apciemoju 2008. gadā. 
Uzreiz iemīlējos šajā valstī. Esmu 
lepna par savām latviskajām sak-
nēm un visu šo laiku esmu mek-
lējusi iespēju, kā ar saviem talan-
tiem un spējām varētu godināt 
manus senčus.”

Hilborna savā dzimtenē ir re -
ģistrēta kā profesionāla sportiste, 
tomēr līdzko būs nokārtots pa -
valstniecības jautājums, viņa mai-
nīs savu Starptautiskās Vieg lat-
lētikas savienības valstisko pie -
derību.

Ko par Hilbornas vēlmēm domā 
Latvijas sporta vadītāji? Latvijas Vieg-
 latlētikas savienības prezidents 
Guntis Zālītis sarunā ar aģentūru 

LETA pastāstīja, ka nevienā spor-
tiskās pilsonības maiņas procesā 
konkrētajam sportistam nevar būt 
un netiks dotas nekādas priekš-
rocības salīdzinājumā ar citiem 
pašmāju skrējējiem. Tomēr viņš 
atbalsta amerikāņu gaŗo distanču 
skrējējas Arianas Hilbornas vēl mi 
pārstāvēt Latviju starptautiskās 
sacensībās. “Priecājamies par katru 
atlētu, kuŗš varētu augstā līmenī 
pārstāvēt Latviju un kuŗam šeit ir 
kaut kādas saknes. Pagaidām mēs 
nenodarbojamies ar tā saukto 
atlētu pirkšanu, ko praktizē citas 
valstis. Ja mums nebūtu neviena 
augsta līmeņa maratonista, mēs 
par šādu Hilbronas iniciātīvu 
būtu ļoti priecīgi. Lai arī mums ir 
viena superklases skrējēja - Jeļena 
Prokopčuka –, raugoties pēc ilg-
gadības un pēctecības, šis varētu 
būt labs solis. Pasaules meistar-
sacīkstēs vieglatlētikā ir tā sau-
camā maratona komandu cīņa, 
kur no katras valsts piedalās četri 
atlēti, bet trīs tiek vērtēti. Ja uz 
šādām sacensībām aizbrauktu 
Prokopčuka un Hilborna, mums 
būtu spēcīga vienība, jo varam 
lepoties arī ar talantīgajām Aneti 
Kažemaku un Daci Linu. Ja va -
rētu uztaisīt komandu, pasaules 
līmenī jau Latvija startētu kā 
maratona lielvalsts. Esam maza 
valsts, mūsu iedzīvotāju skaits 
nemitīgi sarūk, tāpēc priecājamies 
par katru papildinājumu augsta 
līmeņa sportistu rindās. Ariana ir 
startējusi ASV olimpiskās ko  man-
das atlases sacensībās, taču  Starp-
 tautiskā Vieglatlētikas federācija 
(IAAF) pateiks, vai tas šajā si  tuā-

cijā ir šķērslis. Pirmais solis viņai 
ir tikt pie dubultpavalstniecības. 
Kad tas būs izdarīts, varēsim 
runāt ar IAAF.

Nikola Ķestere – 
Toronto 

universitātes 
gada sportiste

Aizvadītajā universitāšu sporta 
sezonā latviešu hokejiste – vārt-
sardze Nikola Ķestere ierakstījusi 
savu vārdu Toronto universitātes 
vēsturē. Viņa ir pirmā vārtsardze 
un otrā hokeja spēlētāja, kas iz -
pelnījusies gada sportistes titulu. 

Nikola Toronto universitātē 

studē ģeografiju un spēlē vienībā 
Varsity Blues. 5 pēdas un 8 collas 
(1,73 m) gaŗā jauniete šajā sezonā 
pārspēja visas pārējās Kanadas 
vārtsardzes ar 94.8% nosargātiem 
vārtiem. Viņas panākums ierak-
stīts Toronto Hokeja slavas zālē.

Nikola Ķestere izcīnījusi gan On -
tario, gan Kanadas universitāšu 
sporta Marion Hilliard balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā 
un citās jomās.

Nikolas Ķesteres panākums ir 
ierakstīts Hokeja slavas zālē To -
ronto, pirmai Kanadas univer-
sitāšu hokejā vārtsarga pozicijā 
(arī vīriešu hokejā) iegūstot 
vārtus kādā spēlē. Nu Slavas zālē 
glabājas viņas cimds un kājsargs.

Maratona distanci 34 gadus 
vecā Hilborna veica divās stundās 
40 minūtēs un 22 sekundēs. Uz  -
varētāja  etiopiete Ajanu finišēja 
pēc divām stundām 36 minūtēm 
un 50 sekundēm. Hilbornas per-
soniskais rekords maratonā ir 
2.37:28, sasniegts 2011. gadā. 
Aria na rēgulāri skrien arī pusma-
ratona un 10 000 m distances.

ASV atlases sacensībās Hil bor na 
bija izpildījusi 2012. gada Lon-
donas Olimpisko spēļu maratona 
normatīvu,  tomēr pie ceļazīmes 
uz olimpiadu netika. Pēc sacen-
sībām Rīgā Hilborna paziņoja, ka 

Elīna Babkina laužas cauri 
igauniešu aizsardzībai

Elvijs Misāns

Pēdējo kvalifikācijas turnīra 
spēli Latvijas izlase aizvadīja ar 
italietēm Sicīlijas salas pilsētā 
Ragusā. Mūsu vienība zaudēja – 

Augstvērtīgu rezultātu tāllēk-
šanā sasniedza Elvijs Misāns – 
8,05 m. Tikai divu centimetru (!) 
pietrūka, lai nostātos līdzās 31 
gadu vecajam Latvijas rekordam 
(8,07), ko sasniedzis Juris Tone.   

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS       


