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DROŠĪBA, DROŠĪBA UN VĒLREIZ DROŠĪBA

Latvijas dzimšanas diena godam nosvinēta 
Sanfrancisko!

Lūdzam ikvienu pievienoties
Daugavas Vanagu apvienību

Ziemsvētku ziedojumu vākšanas akcijai,
lai atbalstītu slimos un nespēcīgos bijušos leģionārus invalidus

Ziedojumi atskaitāmi no valsts nodokļiem, un lūgums nosūtīt līdz 2015. gada 1. janvārim 
vietējai DV apvienībai vai DV ASV kasierim:

Ivars Zušēvics, 7214 Elberton Ave., Greendale, WI  53129
Čeki rakstāmi uz: Latvian Welfare Assn. DV ASV, Inc.

Latvijas vēstniecība Vašingtonā 
13. novembrī pulcināja prāvu 
skaitu vietējo tautiešu Latvijas 
valstssvētku noskaņā rīkotā pie-
ņemšanā. Ar ierasto sirsnību un 
uzmanību viesus sagaidīja un 
sveica vēstnieks Andris Razāns 
ar kundzi Guntu, kā arī pārējie 
vēstniecības darbinieki.

Vakara programmas kodolu 
veidoja vēstnieka Razāna teiktā 
svētku runa, kuŗā viņš raksturoja 
Latvijas valstiskās neatkarības 
pasludināšanu 1918. gada 18. no -
vembrī kā „spēcīgu un jaunradošu 
eksploziju tautas apziņā, kuŗa 
kopš tā laika ietekmējusi ikviena 
latvieša likteni.” Viņš pieminēja 
jaunus cerīgus pasākumus mūs-
dienu Latvijā, īpaši Cēsīs un Val-
mierā, kur tiek veikta seno celtņu 
atjaunošana, vairojas labklājība un 
nostiprinās latvietība. Tāpat Rē -
zeknē, jaunajā Latgales koncert-
zālē un citur veidojas saistoši kul  -
tūras notikumi. Par vislielāko dā -
vanu, ko Latvija šogad saņēmusi, 
vēstnieks minēja jauno Nacionālo 
bibliotēku, kas, gluži kā Ausekļa 
Gaismas pils, pacēlusies no dzī-
lēm, dodot gara gaismu un spēku 
latviešu tautai.

Vēstnieks Razāns pateicās Ame-
rikā dzīvojošiem latviešiem par 

VILNIS
BAUMANIS

atbalstu Saeimas vēlēšanu orga-
nizēšanā ASV, kā arī mobilo pasu 
staciju iekārtošanā. Viņš uzsvēra, 
ka ikviena latvieša atbalsts Lat-
vijai ir svarīgs – īpaši tagad, kad 
no jauna apdraudēta Latvijas un 
Eiropas drošība. Draudi pastāv, bet 
vēstnieka Razāna ieskatā Krievi-
jas prezidenta Putina gājieni dau-
dziem arī atvēruši acis. „Šokē jo-
šais melu līmenis, kāds šobrīd pa -
stāv Krievijā ir iznīcinājis naīvi-
tātes paliekas tajos Eiropas un 
ASV polītiķos, kuŗi, neraugoties 
uz skaidrajām indikācijām par 
šodienas Krievijas patiesajiem 
nodomiem, nevēlējās pamosties 
no 90. gadu saldā, pozitīvā sapņa 
par Krieviju,” viņš teica. 

Vēstnieks ziņoja, ka Latvija no -
lēmusi palielināt savus militāros 
izdevumus līdz 2% no nacionālā 
kopprodukta un ka bruņotie spēki 
tiekot modernizēti. Viņš uzsvēra, 
ka Latvija nav viena – tai ir sabied-
rotie, kuŗu vidū īpaša loma ir Ame-
 rikas Savienotajām Valstīm. „ASV 
interese par Baltijas jūras reģiona, 
tai skaitā Latvijas drošību ir mūsu 
drošības garants. Tādēļ ASV dzī-
vojošo latviešu atbalsts Latvijai, 
nodrošinot ASV valdības uzma-
nību, būtu tas, ko es ļoti vēlētos 
redzēt,” runas noslēgumā teica 

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns.

Klātesošos īsumā uzrunāja arī 
divi Latvijas ministri, kas darba 
lietās bija ieradušies Vašingtonā. 
Iekšlietu ministrs Richards Koz lov-
skis neslēpa to, cik nopietns ir vi -
ņam pakļauto drošības dienestu 
uzdevums, zinot, cik viltīgā veidā 
Krievijas spēki iefiltrējās Ukrainā. 
Bet viņš apliecināja, ka tiek veikti 
vajadzīgie drošības pasākumi. „Mēs 
esam gatavi aizstāvēt savu valsti. 
Mēs Latviju neatdosim,” teica Iekš-
lietu ministrs. Tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs Latvijas šībrīža 
galveno rūpi raksturoja pavisam 
īsi: „Drošība, drošība un vēlreiz 
drošība.”

Pieņemšanas atlikušo daļu svēt-
ku viesi, lielākoties vidējo paau-
džu, pavadīja baudot savstarpējo 
satikšanos, kā arī vēstniecības gā -
dātos atspirdzinājumus, ieskaitot 
vairākas Latvijas alus šķirnes. Vie-
 nubrīd, senlaicīgajā vēstniecības 
telpā, ko rotāja priecīgs Ivetas 
Vecenānes gobelēns, pie klavie-
rēm impromptum izveidojās koris, 
kas aizrautīgi uz balsīm nodzie-
dāja „Pūt, vējiņi!”. Pieņemšana no 
jauna liecināja par Latvijas vēst-
niecības draudzīgajām attiecī-
bām ar Amerikas latviešu saimi.

Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Razāns ar kundzi 
Guntu // FOTO: Pēteris Alunāns

Šī gada 16. novembrī Latviešu 
Draudzes namā Sanfrancisko 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas 96. gadadienu svinēja 
plaša Ziemeļkalifornijas latvie -
šu sabiedrība. Bija sanākuši ap 
150 Latvijas dzimšanas dienas 
svinētāju – lielu un mazu. Pēc 
Ziemeļkalifornijas latviešu bied-
rības ielūguma svētku goda vie-
sis bija Latvijas Republikas 

Ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks ASV Andris Razāns ar ģi -
meni. Savā runā ar nosaukumu 
„Latvija – pārdomas, sagaidot 
valsts neatkarības 96. gadadie-
nu” vēstnieks stāstīja par Lat vi-
jas neatkarības atjaunošanas vēs -
turiskajiem apstākļiem, gan arī 
pievērsās šodienas ģeopolītis-
kajām aktuālitātēm un to radī-
tajiem jaunajiem izaicinā ju-

miem Latvijas valstij. Pēc sarī-
kojuma pārrunas ar vēstnieku 
vēl turpinājās, tikšanās dalīb-
nieki galvenokārt uzdeva jautā-
jumus par Latvijas drošības si -
tuāciju, enerģētisko neatkarību 
un ekonomikas jautājumiem. 
Pēc vēstnieka kundzes Guntas 
Razānes iniciātīvas, svētku sarī-
kojuma laikā Draudzes nama 
Rīgas zālē bija apskatāma lat-

viešu dzintara audējas Ivetas 
Vecenānes darbu izstāde „Vib -
ra t  ions of Amber”, kas ir daļa no 
Latvijas vēstniecības ASV un 
Zviedrijas vēstniecības ASV 
kopīgi organizētā izstāžu pro-

jekta „Vibrations of Amber and 
Sami Crafts of Soul, Hand and 
Mind”, prezentējot Rīgu un 
Ūmeo kā 2014. gada Eiropas 
kultūras galvaspilsētas.

TAIRA
ZOLDNERE,

ZKLB priekšsēde

Valsts svētku sarīkojums Sanfrancisko 2014. gada 16. novembrī. 
Pirmajā rindā no kreisās ZKLB priekšsēde T. Zoldnere, Latvijas 
vēstnieks ASV A. Razāns, G. Razāne, koŗa diriģente Z. Zariņa
// FOTO: Marta Mannenbach
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Kalamazū jaunā paaudze

Ligita Kovtuna, sakot svētku runu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +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: ____________________________

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

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar 
bērniem BEACHES kūrortā

vai bez bērniem pie SANDALS.
Viena cena (All Inclusive)

PRIEKI BĒRNIEM BEACHES

18. novembŗa  svinības  ievadīja  
māc. G. Puidzas dievkalpojums 
Kalamazū latviešu Apvienotās 
ev.-lut. draudzes dievnamā. Mācī-
tāja sprediķim bija piemērojusi 
Lūkas  evaņģēlija 21. nodaļas tek -
stu: “Nāks dienas, kad nepaliks 
akmens uz akmens, bet ar savu 
izturību jūs iemantosiet dzīvību”. 
“Dievs Latvijai devis pirmo neat-
 karību 1918. gada 18. novembrī, 
bet pēc 50 komūnistu okupācijas 
gadu ciešanām dāvājis otro neat-
karību.Turēsim šo Dieva dāvānu 
svētu un lūgsim, lai Dievs dod 
latviešu tautai izturību un ticību  
Latvijas brīvībai, vienalga, kur lat-
vieši  at  rastos – tēvzemē vai sve-
šumā.” nobeidza māc G. Puidza.

Pēc dievkalpojuma baznīcēni 
devās uz KLB telpām, lai pieda-
lītos svētku aktā. Sarkanbalt sar-
kaniem ziediem rotātā telpā Lat-
vijas valsts karogus ienesa KLB, 
KLS, skautu un DV pārstāvji. Ie -
vadvārdus teica KLB priekšsēde 
M. Bundža, pieteikdama Latvijas 
Prezidenta A. Bērziņa video uz -
runu Ārpuslatvijas tautiešiem. Uz  -
runu noslēdza “Dievs, svētī Lat -
viju!”. Pēc māc. G. Puidzas lūg-
šanas KLS bērni skandēja dzejo-
ļus un tautasdziesmas par tēvze mi 
Latviju. Klausītāju sirdis iesila, it 
īpaši  mazajām trīs-, četr- un piec-
gadu balstiņām sakot ”Skaista mana 
tēvu zeme pār visām zemītēm”. Jau 
pāris nedēļas iepriekš no mutes 
mutē bija gājusi ziņa par cienī-
jamas viešņas ierašanos, un nu 
KLB priekšsēde M. Bundža pie -
teica un iepazīstināja ar svētku 
runas teicēju laikrakstu Laiks un 
Brīvā Latvija galveno redaktori 
Ligitu Kovtunu. Pirms iesākt runu, 
Ligita Kovtuna apsveica visus klāt -
esošos un teica, ka Kalamazū vi  ņai 
saistās ar sirmo diriģentu Robertu 
Zuiku, kuŗam janvārī piepildīsies 
102 mūža gadi. Runas ievadā re -
ferente uzsvēra, ka pirmais Valsts 
prezidents Jānis Čakste nenogur-
dams cīnījies par Latviju kā de -
mokratisku valsti, par individa 
brīvību, par izglītību, par kultūras 
un latviskuma uzturēšanu, teik-
dams mūžam prātā paturamos 
vārdus: ”Sargājiet savu valsti, iz -
kopiet to, jo ziniet – ja nebūs Lat-
vijas, nebūsit arī jūs”. Šodien, svi -
not Latvijas valsts 96. gadadienu, 
jāatceras un jāgodina arī mūsu 
laikraksta Laiks dibinātājs un iz -
devējs Helmars Rudzītis, kuŗa ro  kās  
nacionālpatriotiskais izdevums 
kļuvis par dzīvības saiti latviešiem 
visā pasaulē. Šim ģeniālajam vī -
ram varam pateikties par kādreiz 
klajā laistām “Lata grāmatām”, 
Bellacord skaņu platēm un izdev-
niecības “Grāmatu Draugs” klāstu, 
ar ko viņš ir bagātinājis latvisko 
kultūru. Runu nobeigdama, L. 
Kov  tuna citēja V. Sniķeres dzejo-
 ļa rindu “Šķiramies šķērsu, tie -
kamies krustu, lai viens otram 
mēs nepazustu”. Pēc runas un 
karogu iznešanas sekoja svētku 
vīna glāze un bagātīgais mielasts, 
kuŗu  bija sarūpējusi A. Spolīte.

Iestiprinājušies svētku viesi no -
klausījās krāšņā alta Lindas Ma -
rutas koncertu. Dziedone, pati vei -
cot klavieŗpavadījumu, uzsāka ar 
B. Skultes “Sapņu zemi” un pa -
beidza ar M. Zālītes un U. Sta-
bulnieka dziesmu “Tik un tā”:  
“Nāk rudens apgleznot Latviju”…

Kalamazū latviešu kopiena
svin 18. novembriILZE ŠĪMANE
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Valsts prezidenta uzruna pie 
Brīvības pieminekļa 

// FOTO: Valsts prezidenta kanceleja

18. novembŗa svētku salūts Daugavas krastā // FOTO: Imants Urtāns

Voldemārs Avens (ASV). Kompozicija ar durvīm. 1989.

LAIKA Mākslas kalendārs 2015
LATVIEŠU MĀKSLA TRIMDĀ

ceļā pie Jums!
Šogad Laika kalendārs arī abonentiem ir par ziedojumu – 

pēc jūsu ieskata un iespējām. Daļa no ziedojumiem 
paredzēta PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRA 

atbalstam. Diemžēl Laika budžets vairs neatļauj 
kalendāru piesūtīt bez maksas. Ziedojumu, kā arī 

maksu par papildu eksemplāru
sūtiet uz "Laiks" Inc. vārda.

Kalendārus papildus pasūtiniet pēc adreses:
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Čeku izrakstīt uz Laiks, Inc.
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram

pievienoto kuponu. Pa tālruni pasūtinājumus nepieņems.

2015. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

Ziedojums  US $ .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Šodien – Latvijas Neatkarības 
proklamēšanas 96. gadadienā sa  vu 
uzrunu sākšu ar Latvijas Repub-
likas Satversmes 3. pantu: „Lat-
vijas valsts territoriju starptau-
tiskos līgumos noteiktās robežās 
sastāda: Vidzeme, Latgale, Kur-
zeme un Zemgale.” Skaidri un ne -
pārprotami. Mūsu uzdevums un 
sūtība ir rīkoties un dzīvot tā, lai 
šis pants nekad netiktu mainīts, 
lai Latvija būtu vienota, nedalāma 
un pašapzinīga valsts nelokāmā 
gribā būt neatkarīgai un stiprai 
savā dažādībā.

Šis gads ieies Latvijas vēsturē ar 
to, ka 19. jūnijā Saeima nobalsoja 
par Satversmes preambulu, kuŗā 
skaidri tiek pausts: „1918. gada 
18. novembrī proklāmētā Latvi-
jas valsts ir izveidota, apvienojot 
latviešu vēsturiskās zemes un 
balstoties uz latviešu nācijas ne -
grozāmo valstsgribu un tai neat-

dienu. Tādēļ ir svarīgi apzināties 
pamatus, uz kuŗiem šī valsts bū -
vēta, pašiem sev un pasaulei at -
gādināt, kādu ceļu esam izvēlē-
jušies.

Šis ir īstais brīdis, lai teiktu 
paldies visiem Latvijas iedzīv tā-
jiem – latviešiem un citu tautību 
cilvēkiem, kuŗi dažādos vēstures 
pavērsienos ir ticējuši Latvijai, 
kuŗu ticība ir devusi spēku pār-
dzīvot okupāciju un atgūt mūsu 
valsts neatkarību. Plecu pie pleca 
mēs esam bijuši kopā visos pār-
baudījumos, un es ticu, ka tā būs 
arī nākotnē.

To nepārprotami pierādīja Zo -
litūdes traģēdija, kas skaudri un 
sāpīgi aizēnoja aizvadītā gada 
valsts svētku tikko pagājušās svi-
nības, pierādot, ka visi mūsu cil-
vēki neatkarīgi no tautības, reli-
ģiskās piederības vai pārliecības 
ir vienoti un līdzcietīgi šīs bries-

un godināsim arī šovakar ar īsu 
klusuma brīdi alkatības un bez-
atbildības pēc bezjēdzīgi bojā 
gājušo cilvēku piemiņu. Paldies! 
Atļaušos apgalvot, ka vēl jopro-
jām ir ļoti daudz darāmā, lai 
nekas tāds vairs nenotiktu.

Valsts iekšējā drošība nav ma -
zāk nozīmīga par ārējo. To vei -
dojam mēs visi, un tai nevar 
palīdzēt neviena alianse, neviena 
savienība.

Tā sākas no ģimenes, no tā, ko 
mācām saviem bērniem par Lat-
viju un cilvēkiem mums lī  dzās, 
no savstarpējas cieņas citam pret 
citu, no sapratnes un gribas 
dzīvot savā valstī, celt tālāk brīvu 
un neatkarīgu Latviju.

Pēteris Vasks ir teicis, ka viņš 
nevar iedomāties citu vietu zemes 
virsū, kur dzīvot, un ka viņš 
nebeigs mūzikā cildināt Latviju. 
Kad Dzintaram Sodumam repat-

ņe mamām pašnoteikšanās tiesī-
bām, lai garantētu latviešu nā -
cijas, tās valodas un kultūras pa -
stāvēšanu un attīstību cauri gad-
simtiem, nodrošinātu Latvijas 
tautas un ikviena brīvību un 
sekmētu labklājību.”

Jau pēc četriem gadiem svi nē-
sim Latvijas simto dzimšanas 

mīgās nelaimes priekšā. Diemžēl 
bija jānotiek traģēdijai, lai mēs to 
saprastu.

Šis traģiskais notikums piespie-
da mainīt arī mūsu domāšanu 
un attieksmi pret šķietami ik  die-
nišķām, bet ļoti būtiskām lietām, 
kuŗu dēļ pirms gada mēs zau-
dējām 54 dzīvības. Atcerēsimies 

riācijas birojā uzdeva dažādus 
jautājumus par viņa atgriešanās 
iemesliem, viņš teica vienkārši – 
jūtos laimīgs, ka esmu piedzimis 
Latvijā. Esmu pārliecināts, ka 
abos gadījumos tā nav nedz akla 
mīlestība, nedz tukši vārdi.

Šis rudens Latvijai ir nesis jau nu 
Saeimu un valdību. Mēs paši – 

Latvijas Republikas pilsoņi, to 
esam izvēlējušies. Ikvienās vēlē-
šanās ir to uzvarētāji un zaudētāji, 
bet tikai laiks un padarītais darbs 
rādīs, kam turpmāk uzticēsies un 
kam ne. Vēlēšanas ir eksāmens, 
no kuŗa jāmācās mums visiem. 
Būsim savai valstij atbildīgi pil-
soņi, izsacījuši savu gribu vēlē ša-
nās, pēc tam prasīsim arī atbil-
dību no mūsu ievēlētajiem polī-
tiķiem.

Mēs dzīvojam laikā, kad Latvija 
un Baltija ir pakļauta jauniem vēs -
turiskiem izaicinājumiem, tāpēc 
baltiešiem ne mazāk kā pirms 
divdesmit pieciem gadiem Balti-
jas ceļā ir svarīgi sadoties rokās, 
paļauties vairāk citam uz citu un 
būt vienotiem Eiropas saimē un 

NATO.
Šobrīd, kad pasaulē ir daudz 

konfliktu, atklātas kaŗa darbības 
un agresijas, pat Eiropā tuvu 
mūsu robežām, es novēlu mums 
visiem būt vairāk nekā jelkad 
vienotiem, dziļi izprast brīvības 
un neatkarības īsto jēgu un būt 
gataviem par to cīnīties, mīlēt 
Latviju ar visiem tās trūkumiem, 
kā mīl un ciena sev tuvus cil-
vēkus.

Būsim vienoti Latvijai un pat 
domās nepieļausim, ka varētu 
būt citādi. Ne velti šie vārdi ie -
kalti Latgales Māras piemineklī 
Rēzeknē, jo Daugav’s abas malas 
mūžam nesadalās – ir Kurzeme, 
ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!

Dievs, svētī Latviju!



LAIKS 2014. ga da 29. novembris – 5. decembris4

2014. gada novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un prorektors 
prof. Kristaps Zariņš viesojās Amerikas Savienotajās Valstīs

No kreisās: Agnese Egliņa un Inga Šļubovska

Šļubovska  un Egliņa apžilbina Mineapoli

Alekseja Naumova un Kristapa Zariņa
radošā vizīte ASV

19. oktobŗa pēcpusdienā Mi -
neapoles – St. Paulas evaņģēliski 
luteriskās latviešu draudzes baz-
nīcā Minesotas Latviešu kon cert-
apvienības šīs sezonas pir majā 

koncertā, ko tā rīkoja ar kultūras 
biedrības TILTS un Amerikas lat -
viešu apvienī bas (ALA) atbalstu, 
uzstājās Latvijas Nacionālās ope-
ras soliste, sop rāns Inga Šļubovska 

kopā ar pianisti, Latvijas Lielās 
Mūzikas balvas (2010) laureāti 
Agnesi Egliņu. Abas šobrīd pie-
der Latvijas pazīstamāko jaunās 
paaudzes mūziķu saimei. 

Koncerta pirmā daļā dzirdējām 
latviešu komponistu skaņdarbus.   
Tā iesākās jautri ar Bruno Skultes 
Dziesmas bērniem, kas bija ideāla 
izvēle koncerta sākumam.  Tur ir 
daži sarežģīti momenti gan kla-
vierēm, gan soprānam, un Egli-
ņas un Šļubovskas izpildījums 
mudināja domāt, ka tiešām kon-
certs būs varens. 

Šīm deviņām dziesmām sekoja 
Lūcijas Garūtas Divas prelūdijas 
solo klavierēm – tās publikai 
deva iespēju dzirdēt Agnesi Eg -
liņu kā solisti. Spēlējot ar lielu 
spilgtumu un enerģiju, kas bija 
ļoti piemēroti Garūtas roman-
tiskajam komponēšanas stilam, 
soliste parādīja savu varēšanu. 

Inga Šļubovska atkal piebied-
rojās pianistei, turpinot program-
mu ar Pēteŗa Vaska drāmatisko 
skaņdarbu Jauna puiša dvēselīte. 
Lai gan Pēteris Vasks ir viens no 
pasaulē slavenākajiem latviešu 
komponistiem, šis skaņdarbs  tik 
reti dzirdēts, ka pats komponists 
esot bijis pārsteigts to izdzirdot,  kad 
mūziķes ar to uzstājušās Siguldā. 

Sekoja Jāņa Mediņa Ir viens va -
kars. Šļubovskas un Egliņas iz  pil-
dījums deva to silto, saldo izjūtu, 

kas ir īpatnēja J. Mediņa melan-
choliskajai mūzikai un ko citi mū -
ziķi ne vienmēr spējuši  izvilināt 
no šā komponista skaņ darbiem.

Koncerta pirmā daļa beidzās ar 
Arvīda Žilinska Audējas dziesmu, 
kuŗas iespaidīgākie momenti ir 
trīs piedziedājumi. I. Šļubovska 
tos izpildīja lieliski, veiksmīgi  
no  slēdzot šo koncerta daļu. 

Otrā daļā vairāk dzirdējām 
operas repertuāru. Pāreja no ro -
mantiskās uz klasisko mūziku ir 
krass mūzikāls lēciens, bet Egliņa 
un Šļubovska arī šeit pierādīja 
savas daudzpusīgās spējas. Abas 
divas smalki un precīzi izpildīja 
Mocarta mūzikas ornamentus – 
ar to dzidrumu, kas piešķiŗ viņa 
mūzikai tās burvību.

Koncerts turpinājās ar Hendeļa 
Tornami a vagheggia āriju no 
operas Alcina, un Inga Šļubovska 
atkal pierādīja savu izcilo prasmi 
un izpildījuma vieglumu augšējā 
reģistrā. Arī Egliņas klavieŗu 
par  tijas skanēja lieliski, varējām 
tur saklausīt visas orķestŗa in -
strumentu balsis.

Sekoja divi klavieŗu solo – Ed -
varda Grīga Kāzu diena Trolhau-
genā no Liriskiem skaņdarbiem un 
Jāzepa Mediņa Sapņojums.  Abus  
skaņdarbus Egliņa spēlēja ar sa -
jūsmu gan drāmatiskos, gan mie-
rīgos posmos. Šajos skaņ dar bos bija 
iespēja novērtēt Agneses Egliņas 

spēju mūzicēt maigi un iejūtīgi. 
Sekoja ārija My Heart is Not 

Proud no Zigmara Liepiņa Trans-
cen dentālās oratorijas. Šī traģiskā 
skaņdarba iespaidīgākie momen-
ti bija mūzikālie lēcieni soprāna 
partijā, ko I. Šļubovska nodzie-
dāja  tīri un spēcīgi.

Programmu turpināja A. Egli-
ņa ar Mendelsona Dziesmu bez 
vārdiem A dur solo klavierēm. 
Dziesma skaņdarbā bija skaidri 
sadzirdama, visas balsis smalki 
līdzsvarotas.

Koncertu noslēdza divas Dž. 
Pučīni ārijas – O mio babbino 
caro  no operas Gianni Schicchi 
un Quando m’ en vo’ no operas La 
Bohème. Šīs ir divas no slavenā-
kajām ārijām soprāna repertuārā, 
un varēja saprast, ka Inga Šļu -
bovska tās ļoti labi pārzina. Tā 
koncerta beigās dzirdējām visas 
varenās mūzicēšanas kulminā-
ciju.  Nebija  brīnums, ka klausītāji 
pieprasīja piedevas, kuŗas abas 
mākslinieces labprāt arī izpildīja.

Koncerts bija labi sakārtots un 
vēl labāk izpildīts. Agnese Egliņa 
un Inga Šļubovska ar katru skaņ-
darbu skaidri pierādīja to, ko par 
viņām bijām dzirdējuši – ka abas 
ir izcilas mūziķes,  kuŗas turpina 
savu augšupceļu gan Latvijas, 
gan vispārējā mūzikas pasaulē.  
Būs interesanti redzēt, kur tālāk 
vedīs viņu gaitas.

BENJAMIŅŠ AĻĻE

LĪVA RAITA

2014. gada novembrī Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektors prof. 
Aleksejs Naumovs un prorektors 
prof. Kristaps Zariņš viesojās Ame-
 rikas Savienotajās Valstīs. 6. no -
vembrī Ronalda Reigana centrā 
Vašingtonā abi mākslinieki klā-
tienē gleznoja un turpat izstā des 
“Riga and World Cities. Live Paint-
ings” ekspozīcijas ietvaros publis-
kai apskatei izstādīja tikko tapušo 
lielformāta darbu. Izstāde Ronal da 
Reigana centrā interesentiem bija 
pieejama no 11. novembra. Savu-

kārt no 10. līdz 26. novembrim 
Floridas Starptautiskajā universi-
tātē Maiami bija apskatāma abu 
mākslinieku izstāde “Another Ho -
rizon. Live Paintings”.

6. novembrī Ronalda Reigana 
centrā Vašingtonā Aleksejs Nau-
movs un Kristaps Zariņš plenērā 
gleznoja lielformāta darbu. Tur pi-
not jau iesākto abu mākslinieku 
gleznošanas procesa dokumen tā-
cijas seriju, radošais process tika 
dokumentēts videomateriālā, un 
visiem interesentiem publisko 

performanci, „glezniecību dzī-
vajā” (live painting), bija iespēja 
vērot arī klātienē. 

Izstāde “Riga and World Cities. 
Live Paintings” kopā ar citiem, ie -
priekš tapušiem darbiem, jau pa -
bijusi arī citās ASV vietās – Lat-
vijas vēstniecības ASV izstāžu zālē 
un Eiropas Savienības delegācijas 
telpās. Abi mākslinieki ekspozī-
cijas klāstu nemitīgi papildināja, 
gleznojot plenērā aizvien jaunas 
pilsētas un vietas. Darbos atspo-
guļoti iespaidi, kas gūti pasaules 

Uzaicinājumu ar izstādes ekspo-
zīciju viesoties Floridas Starptau-
tiskajā universitātē (Florida Inter-
national University) Maiami Alek-
sejs Naumovs un Kristaps Zariņš 
saņēma 2014. gada pavasarī, kad 
sadarbības veicināšanas un pie  re-
dzes apmaiņas ietvaros universi-
tāti apmeklēja pirmoreiz. Izstādē 
“Another Horizon. Live Paintings” 
bija aplūkojami arī tie darbi, ku  ŗus 
mākslinieki gleznojuši plenērā 
Floridas Tropiskajā botāniskajā 
dārzā. Pasākumu ar savu klāt būtni 

Floridas Starptautiskā universi tāte 
2014. gada sākumā ir vienojušās 
par sadarbību mākslas augstākās 
izglītības jomā, sekmējot prak tis-
kās doktorantūras izveidi. Sadar-
bība ietver pedagogu un dokto ran-
tūras studentu mobilitātes veici-
nā šanu – prakses, vieslekcijas, ra -
došās darbnīcas un studentu iz -
stādes.

Izstādes “Riga and World Ci  ties. 
Live Paintings” norises vieta:

Ronalda Reigana centrs Vašing-
tonā, 1300 Pennsylvania Ave 

metropolēs un kultūrvēsturiski 
bagātajās Eiropas pilsētās. Māksli-
  nieki gleznojuši Rīgā, Ņujorkā, 
Vašingtonā, Parīzē, Kannās, Venē-
cijā, Burano, Budapeštā, Vīnē un 
citviet. Informācija par izstādi “Riga 
and World Cities. Live Paintings” 
lasāma arī Ronalda Reigana centra 
mājas lapā (http://www.itcdc.com).

pagodināja Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Razāns, kuŗš uzstājās ar 
lekciju. Savukārt Latvijas Mākslas 
akadēmijas rektors un prorektors 
Floridas Starptautiskās uni versi-
tātes studentus un akadēmisko per -
sonālu iepazīstināja arī ar studiju 
darbu Latvijas Mākslas akadēmijā.

Latvijas Mākslas akadēmija un 

NW, Washington, DC 20004
Izstādes “Another Horizon. 

Live Paintings” norises vieta:
Floridas Starptautiskā univer-

sitāte, Arhitektūras un mākslu 
kolledža

Miami Beach Urban Studios
420 Lincoln Road, Suite 440, 

Miami Beach, FL 33139
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No kreisās: Paula Freidenfelde. Kādu laiku bija komūnistu laikraksta redaktore Bostonā. Bija atgrie-
zusies Latvijā un mirusi Sabilē ap 1960. gadu. Kr. Kārkliņš-Rāviņš "Amerikas Atbalss" redaktors. 
Kārkliņa kundze, Hilda Filde un Puriņš

VĒSTULES NO MASKAVAS
Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940OSVALDS AKMENTIŅŠ

(Turpinājums sekos)

Prom no 
Amerikas

Amerikas austrumu piekrastē 
pavasaris ar ziediem dārzos, 
strazdu svilpieniem atnāk drusku 
vēlāk. Piektgadnieki saiņojas tā -
lajam braucienam. Šo pavasari 
viņi visi ir gaidījuši. No Ņujorkas 
uz Krieviju jau marta beigās ir 
aizbraukuši viņu dižvīri – Ļevs 
Trockis un sociālisma teorētiķis 
Bucharins. Britu iestādes uz kādu 
laiku abus, līdz ar citiem, aiztur 
Halifaksā, jo paredzēja, ka šie cil-
vēki Krievijai nesīs nelaimi. Bet 
simpatizētāju sociālistiem angļu 
iestādēs un presē netrūka, samērā 
ātri panāca abu atbrīvošanu, un 
pāri okeanam viņi kā vienīgie 
iekuģoja Pēterpilī. Pārējiem re -
patriantiem bija jābrauc uz Vla-
divostoku.

Nelaimīgais Piektais gads un 
pirms tam jaunstrāvnieku vajā-
šanas šos cilvēkus bija novedušas 
Amerikā. Toreiz izmantoja visas 
iespējas, lai ātrāk nokļūtu šajā 
kon tinentā, kas pievilka kā mag-
nets no dzimtenes izstumtos tau-
 tiešus. 

Atskanēja: „Prom no Ameri-
kas!” Tagad viņus atpakaļ vilka 
Krievija, mazāk pašu dzimtene – 
Latvija. Lielā sajūsmā, kā aprei-
buši, viņi centās atbrīvoties un 
saraut saites ar šo milzīgo konti-
nentu, kur latvieši klīda no vienas 
pilsētas uz otru, labāku darbu 
meklēdami. Viņi jutās šai zemē 
vīlušies. Apstāklis, ka krievu cars 
bija nogāzts, deva cerības uz lai-
mīgāku dzīvi, kuŗas veidošanā 
viņi paši varēja piedalīties – tā 
viņi domāja. 

Retais jutās īsti laimīgs. Rezig-
nāciju pauž arī pilsoņu aprindu 
redaktors Krišjānis Rāviņš: „... 
Taisnība gan tomēr tā, ka latviešu 
vairākums ar dzīvi svešumā nav 
apmierināti. Ja arī paši dzīves ap -
stākļi ir labāki nekā dzimtenē, 
kādos arī patiesi atrodas lielākā 
latviešu daļa, tad tomēr ir kaut 
kas, kas viņu dzīves durvīm šad 
un tad pieklauvē un nedod mieru 
un neļauj aizmirst veco dzimteni. 
Šie svešuma traucētāji ir vientulība 
un ilgas pēc dzimtenes. („Atpakaļ 
uz dzimteni” – Amerikas Vēst-
nesis, 1919. g. 15. okt. numurā. 
Raksta autors Krišjānis Rāviņš, 
īstā vārdā Kārkliņš, vēlāk bija 
laikraksta Amerikas Atbalss fak-
tiskais redaktors Ņujorkā.)

Kreisajiem latviešiem bija cita 
motīvācija. Tie Amerikā nodzī-
votos gadus uzskatīja par bez-
saules gadiem. 

Tajā laikā Bostonas latviešu 
strādnieku biedrība par aizbrau-
kušajiem biedriem rakstīja: „Kad 
1917. gada martā atskanēja pāri 
jūrai pirmie Krievijas lielās re -
volūcijas zvani, daudzi spējīgākie 
Strādnieku biedrības un Kopor ga-
nizācijas garīgie darbinieki devās 
uz revolūcijas priekšpulku tran-
šejām. Šo biedru aizbraukšana bi  ja 
sāpīga visā vietējo organizāciju 
dzīvē. Ne vien viņu tiešā iespaids 
un darba vairs nebija, bet izredzes 
uz brīvāku dzīvi Krievijā un šo 
biedru aizbraukšana šeit paliku-
šajos radīja vēlēšanos arī būt tur 
visdrīzākā laikā. Radās apatiska 
psīcholoģija pie vietējā darba un 

emigrantu organizāciju dzīvē uz 
laiku, un atslābums...” Tad viņi 
sevi mierina, ka „spēks nepastāv 
daudzumā, bet garīgo spēku ko  pu -
mā” (Strādnieks, 1919. g. 30. janv.).

1919. gada septembrī, kad Bal-
tijas valstis jau atradās ceļā uz 
pilnīgu suverēnitāti un Padomju 
Krievija raidīja pirmos signālus 
Igaunijai un Latvijai, piedāvājot 
miera līgumu, tad kreisajiem pil-
nīgi zūd interese par atgriešanos. 

Eiropas pusi. Kādi lieli notiku -
mi! Cara gāšana un kaŗš ar 
Vāciju! Kuģu sabiedrības prie cā-
jās uz lielu peļņu un paredzēja, 
ka no ASV uz Krieviju un Aus-
trumeiropu būs jāpārved miljons 
bēgļu, bet tas nenotika, jo sākās 
kaŗš, militāristi mīnēja jūras. 
ASV sākās spiegu mānija. Tvarsta 
cilvēkus, kas simpatizē Vācijai. 
Šai nelaimē kā nevainīgs krīt arī 
mācītājs, dzejnieks Jānis Steiks, 

līdz 1917. gada beigām aizbrauca 
ap 8000 dažādu tautību cilvēki, 
to skaitā ap 400 latviešu.  

Repatriācija turpinājās arī 1918. 
gadā un vēlāk, bet neiespējami 
pateikt, cik latviešu aizbrauca. 

Bija visādi gadījumi. Daži, sa -
ņēmuši konsula izsniegto ceļa 
naudu, iegāja vēl krogā atvadīties 
no draugiem, un tā kā tā ieilga, 
tad tika izdots pēdējais dolars. 
Bija arī, kuŗi šaubījās braukt vai 

visiem respektu. Sievas šuvušas 
sarkanos karogus, bet bijuši arī 
repatrianti, kas noslēgušies sevī 
un neizteikušies ne pa labi, ne 
kreisi.

Kad uz kuģa runātāju tribīnē 
stājas nacionāli domājošie, tos 
iz  svelpj, neļauj runu nobeigt, 
valda neiecietība. Vladivostokā 
daži, kā ļaunu paredzēdami, grib 
braukt atpakaļ uz Ameriku, bet 
tikai reti kādam tas izdodas. No 
turienes paspēja atgriezties vie-
nīgi Jānis Šmits, kas labi pārval-
dīja angļu valodu un bija laikrak-
sta Kanadietis redaktors. Līdz Ja -
pānai aizbrauc Sanfrancisko iznā-
kušā Prometeja redaktors J. Ozo-
liņš-Burtnieks. Uz Latviju laimē-
jas atgriezties arī satiriķim Līvu 
Jurkam (Puriņam), kas dzīvoja 
Klīvlandē un strādāja Krastiņa 
auto ražošanas darbnīcā.

Kāda latviešu grupa nonāk Siet-
 lā tieši 1917. gada Jāņu va  ka rā. 
Līgošana nevienam nav prātā. 
No Pulmaņa vagoniem visi stei-
dzas uz ostu un meklē savu kuģi. 
Prom no Amerikas! Viņu acu 
priekšā zīmējas lielā Krievija ar 
jaunām izdevībām un solījumiem. 
Tur sāksies jaunās pasaules cel-
šana. Amerikas demokratija uz 
viņiem nav atstājusi nekādu ie -
tekmi, viņi negrib uzklausīt viens 
otru. Nav lielas skaidrības, kā būs 
tad, kad valdīs strādnieku diktā-
tūra. Šos cilvēkus valdzināja Ļe -
ņins un viņa revolucionārie 
sauk ļi, kā, piemēram, „Laupiet 
salaupīto!” utt.

Revolūcionārs V. Šubiņš no Ņu -
 jorkas raksta, ka „tiesības uz pa -
balstu un brīvu ceļu ir visiem tiem 
biedriem, kas bija spiesti savas re -
volūcionārās darbības dēļ atstāt 
Krieviju un, atklāti darbodamies 
priekš krievu revolūcijas, nevarēja 
atgriezties vecajam režīmam pa -
stāvot... Braukt lieliem pulkiem 
jeb „etapiem” nav visai ērta lieta. 
Ja nu izdodas individuāli aiz-
braukt līdz Sietlai, tad uz kuģa 
līdz Sibirijai jābrauc simtiem 
kopā .... Katrā ziņā, braukt uz 
konsula rēķina caur Sibiriju uz 
Krieviju nav svētku brauciens, kā 
daži varbūt iedomājas.” („Strād-
nieks”, 1917, g. 30. apr.). Līdz 
Vladivostokai nekādu lielu grū-
tību nav, bet par tālāko ziņas 
vairs nepienāk. Kā braucieni no -
tiek pa gaŗo Sibirijas dzelzceļu uz 
Maskavu, Rīgu, par to klusē re -
patrianti, trūkst brīvības par to 
ziņot Amerikā palicējiem. Pār 
viņiem iestājas nāves klusums.

No Bostonas projām trauc ma -
zinieki Voldemārs un Milda Sal-
nie. Izkāpuši Vladivostokā, viņi 
sastop rakstnieku Arvedu Švābi 
un Feliksu Cielēnu. Sarunu rezul-
tātā divi latviešu ievērojami polī-
tiķi pagriež muguru revolūcio-
nāriem, kam bija ceļamērķis 
Maskava.

Komūnisti Vladivostoku neuz-
skatīja par stratēģiski nozīmīgu, 
ieteica biedriem doties tālāk uz 
Petrogradu, bet zīmīgi, ka tieši 
šeit veidojās reti vēsturisks mo -
ments latviešu tālākajā vēsturē. 
Bēgļu gaitās šai apkārtnē ir sa -
plūduši ap 450 000 bēgļu no 
Kurzemes, Vidzemes, Rīgas.

Tai pašai vecajai dziesmai mel -
dija ir mainījusies: „Gandrīz ik 
dienas dzird jautājumu – kad va -
rētu braukt atpakaļ uz Baltiju? 
Pēc cara gāšanas aizbrauca ne -
daudzi. Tad braukšana drusku 
aprima. Jānogaida, sak, kas tur 
notiks, un ja tur būs miers un 
laba dzīvošana, tad brauksim ar 
sievu un bērniem. Tagad, kur Krie-
vijā komūnisti jau tik tālu nostip-
rinājušies, ka ir cerība visdrīzākā  
nākotnē uz daudzmaz rēgulāru 
dzīvi, braukšanas drudzis nedod 
mums vairs mieru. Kas ir šie 
braucēji un kāpēc viņi ar tādu 
nepacietību cenšas aizbraukt?”

Rakstītājs aplūkojis trīs tautiešu 
grupas, kuŗu iedalījumam grūti 
pievienoties. Esot tāda grupa, kas 
dzimtenē esot atstājuši gaļas po -
dus, muižas, veikalus (Vai tad arī 
tādi bēga?). Un, protams, kas aiz-
 stāv neatkarīgo Latviju. Raksts 
beidzas šādi: „Proletariāta cīņas 
fronte ir visur, kur ir kapitālisms, 
un nav ko laisties nedz uz Baltiju 
(Latviju nemin) jeb uz Krieviju, 
kamēr te darba tik daudz un 
darītāju tik maz, un īpaši tiem nē, 
kas te dara šķiras pienākumu ...” 
Nākamā dienā viņi saka: „Mēs ne -
esam nacionālisti. Mūsu „tēvi ja” 
ir tur, kur mēs pārdodam savu 
darba spēku... Mēs esam vienis-
prātis ar mūsu maziniekiem un 
birģeļiem, ka Latvijai ir tiesības 
uz neatkarību. Bet uz kādu neat-
karību?” („Strādnieks” 1919. g. 7. 
okt.).

Ir skaidrs, ka šī nostāja ne  vei-
cināja tautiešu atgriešanos dzim-
tenē, duļķoja ūdeņus vēl vairāk.

1917. gada 1. aprīlī ASV prezi-
dents Vilsons pieteica kaŗu Vā -
cijai. Sākās mobilizācija. Latviešu 
gājputni līdz ar pavasari posās uz 

ko kāds viņa draudzes loceklis 
denuncējis.

20. aprīlī Pēterburgā no Šveices 
ierodas lielā Krievijas nelaime – 
Ļeņins. Simts tūkstoši polītisko 
cietumnieku Sibirijā atgūst brī-
vību. Latvieši negrib mobilizēties 
un kā gājputni vicina spārnus ce -
ļojumam pāri Klusajam okeanam, 
jo, militārām akcijām sākoties, 
satiksme privātpersonām pa At -
lantijas okeanu ir slēgta.  

Aizbraukšana notiek Pulmaņa 
dzelzceļa vagonos, šķērsojot visu 
kontinentu līdz rietumu krasta 
ostām. Lielas bagāžas viņiem 
līdzi nav, to viegli iemest pa dur-
vīm vagonos, ar kuŗiem viņi ne 
visai daudz agrāk bija braukuši. 
Toreiz Amerikā Pulmanis bija 
pats labākais, kas bija radīts pub-
liskai satiksmei. Īsa atvadīšanās 
stacijā no paziņām un draugiem. 
Steigā tiek uzrakstīta kāda past-
kartīte un iemesta pasta kastē.  
Vēl atvadu skūpsti, apkampšanās 
lielās satraucošās neziņas varā.  
Caur vagonu logiem vēl pēdējo 
reizi viņi skata savu bijušo drau-
gu sejas. Tad Amerikas varenā 
daba ar savu mežonīgo skaistu-
mu, prērijām un kalniem mai -
noties. Kādu vilcienu pavada 
četri Pulmaņa guļamvagoni. No 
tiem atskan dziesma „Vai būs jāti, 
vai nejāti, vai palikti sētiņā”. Arī 
kāda pudele staigā no rokas rokā, 
un viņi kļūst bezbēdīgi. Kāds 
uzsauc, lai dzied „Ar kaujas sauc-
ieniem uz lūpām”, un prērijās līdz 
ar vilciena riteņu klaboņu at  skan 
Akuratera revolūcijas dziesma.  
Laiks paiet dziesmā, dzīvās va -
lodās, kā pa kāzām. Uz Sanfran-
cisko, Sietlu un Vankuveru Ka -
nadā dodas repatriantu grupas 
pa 65, 82 un 96, un var lēst, ka 

palikt, kaut papīri jau bija kār-
tībā. 

Latvieši no Ņujorkas ir pirmie, 
kas dodas ceļā. No repatriantiem 
latvieši ir visprasīgākā grupa ēr -
tību ziņā. Ja viņi uz Ameriku 
brauca pieputējušos ogļu bun ku-
ros vai kādā stutmalkas caurumā 
un te ieradušies pusdzīvi, tad ta -
gad viņi vēlējās Ameriku atstāt 
kā kungi elegantos Pulmaņa va -
gonos ar visām ērtībām. 

To viņi panāca, jo visur rīkojās 
droši, pārzināja situāciju un bija 
arī veikli grupu priekšnieki. Ka -
mēr krievi un žīdi bija ar mieru 
braukt parastajos vagonos, bieži 
netīros, neizslaucītos, tad latvieši 
vienmēr pretojušies un pieteikuši 
savas dibinātās prasības. Viņi zi -
nāja, ka ceļu maksā krievu kon-
suls, un kāpēc tad neizmantot 
reto izdevību.   

Kuģu braucieni uz Vladivostoku 
ilga apmēram trīs nedēļas ar pie-
 stāšanos Jokohimo ostā Japā nā. 
Uz kuģiem notikuši rēgulāri mī -
tiņi, kur galvenais temats bijis, 
vai Krievijai turpināt kaŗu ar 
Vāciju. Tā laiks pagājis, gaŗlaicību 
nejūtot, vienās debatēs, vienos 
strīdos, jo brauca ne vien sociāl-
demokrati, bet arī eseri, anar-
chisti, internacionālisti, arī vei -
kalnieki, kas cerēja kaut ko Krie-
vijā nopelnīt. Krievija kūpēja kā 
vārošs katls, kur daudzi ar ka  ro-
tēm sniedzās kaut ko no šī katla 
izvilkt. Līdz prombraukšanai anar-
chistus tikpat kā neredzēja, tos 
arī vajāja ASV iestādes, bet nu to 
bija liels pulks, kas nāca ārā ar 
savu melno karogu. Kas saprata 
viņu polītisko domāšanu? No 
Kanadas brauca stiprie krievu 
duchabori, kas ar savu lielo au -
gumu un fizisko spēku iedvesa 

(Turpināts no Nr. 44)
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Svētku sarīkojuma dalībnieki

LATVIJAS VALSTSSVĒTKU SVINĪBAS PASAULĒ

Ar prieku, cerībām, arī ar piesardzību
Latvijas 96. dzimšanas diena Bostonā

Aicinām pieteikties dalībai 
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkos 

SAN JOSE 2015!
Informācija par svētkiem un viesnīcas istabu rezervācija:

www.latviansongfest2015.org
Dziesmu svētku Facebook:

www.facebook.com/westcoastlatviansongfest2015
Dziesmu svētku Twitter: @dzsv2015sanjose

GAIDĀM PIETEIKUMUS DALĪBAI SVĒTKOS!

KOŖI
Kopkoŗa koncerta vadītāja Zinta Zariņa,
zintazarins@hotmail.com, 650-473-1794. 

DEJU KOPAS
Tautasdeju koncerta vadītāja Aija Ivonna Turaids,

aturaids@yahoo.com, 650-823-4908

MĀKSLINIEKI
Mākslas izstādes koordinatore Lauma Zunte,
RKDS2015ART@gmail.com, 650-851-8851

TIRGOTĀJI
Tirdziņa vadītāja Rūta Grand, 

rutab4@gmail.com, 510-799-9272

Nu jau būs pagājuši 65 gadi, 
kopš Otrā pasaules kaŗa bēgļi 
sāka svinēt 18. novembri Ame-
rikā. Sākumā tikpat kā bezcerīgi, 
tad ar lielu prieku, un tagad ne 
gluži bez bažām. Būs pagājuši 
jau daudzi gadu desmiti, kad 
karogus svinību zālē ienes Dau-
gavas 8. skautu un Sauleskalna 
7. gaidu vienības. Jaunais Bos-
tonas Trimdas draudzes mācī-
tājs Kaspars Bērziņš, lūdzot par 
Latviju un tās nākotni, piemi-
nēja arī Latvijas valstsvīrus, lai 
tiem būtu kalpošanas gars un 
godaprāts. Lūgšanu noslēdza 
kopēji skaitīta Tēvreize. Pēteŗa 
Aldiņa pavadījumā koši skanēja 
arī Amerikas himna. Ja sākuma 
gados bija tikai bijīga klausī ša-
nās, tad tagad vairums dziedāja 
pat bez skatīšanās lapiņās. Nav 
jau ko brīnīties, daudzām ģi  me-
nēm bērni un mazbērni bei -
guši tās pašas skolas viņu dzī-
vesvietās. Pēc Latvijas Valsts pre -
zidenta Andra Bērziņa video 
uzrunas, pateicoties Latviešu 
skolas skolēniem, vēl sparīgāk 
skanēja Latvijas Valsts himna.

Svētku runas teicēja Ojāra 
Celles dzīves ceļš sācies Rīgā, 
tad skološanās un darba cēliens 
Kalifornijā, atpūtas laiks Jaun-
anglijā un kopš 1995. gada atkal 
Mežparkā Rīgā. Viņa sabied-
riskā darba un kultūrālais de -
vums tik ievērojams, ka iznāktu 
vesels raksts, kaut vai minot 

IVARS
GALIŅŠ

tikai to biedrību vārdus, kur 
viņš bijis vadībā. Runa bija 
vairāk informātīva nekā reto-
riska. Par pašreizējo polītisko 
situāciju runājot, varēja izjust 
uztveres starpību ar tiem cil vē-
kiem, kam nav aizokeana dzī -
ves drošības. Runātājs vairāk-
kārt uzsvēra, ka robežas ar 
Krieviju nav tikai Latvijas un 
Baltijas valstu, bet gan visas 
Eiropas Savienības robežas. No 
savas darba pieredzes bruņo-
šanās un izplatījuma izpētes 
industrijā viņš norādīja uz ne -
pietiekamiem aizsardzības bu -
džetiem gan Krievijas piero -
bežu valstīs, gan visā Eiropas 
Savienībā. Latvijai ir nepiecie-
ša ma lielāka iekšējā aizsardzība, 
lai mazas grupas nemiernieku 
nevarētu izvērst līdzīgu krizes 
situāciju, kā tas bijis Ukrainā. 
Par Latvijā dzīvojošo krievu tau -
tības kopienu runātājs do  māja, 
ka krasie Kremļa piekri tēji iet 
strauji mazumā (izmirst). Viņš 
minēja skaitli ap 50 tūk stošīem. 
Viņa uzskats par jau nākiem 
gadagājumiem bija ce  rī gāks. 
Runas saturā bija daudz vērtīgu 
vērojumu, ko šādā rak stā nav 
iespējams apcerēt. Pub lika runā 
klausījās ar lielu uz  manību un 
savu paldies izteica aplausos.

Svētku programmas vadītāja 
Kristiāna Grinberga publikai 
parādīja štata gubernātora pro -
klamāciju. Bija igauņu un lietu-

viešu pārstāvju apsveikumi. 
Tika pieminēta ideja, ka visām 
trim Baltijas valstīm vajadzētu 
sākt plānot kopēju simtgades 
svinēšanu Bostonā. Jūsmīgus 
aplausus saņēma paziņojums, 
ka Tautas balva piešķirta profe-
soram Guntim Šmidchenam 
par pilnu latviešu valodas mā -
cības programmas izveidošanu 

Aija Rēķe, to pasniedza Ivars 
Galiņš un 1000 dolaru čeku 
fonda kasiere Līga Aldiņa. Pēc 
kopīgi dziedātās „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija” un karogu iz -
nešanas sekoja starpbrīdis, pēc 
tā Bostonas Latviešu skolas 
priekšnesums „Daiļā Latvija”. Ja 
pēc svētku runas bija radusies 
nedaudz drūmāka noskaņa, tad 

komandu ir bērnos radījusi 
tādu gaisotni, kas tiem rada 
prieku uzstāties. Tad arī sekmes 
neizpaliek. Dziesmu pavadī ju-
mus bērnu korim skanīgos 
akordos spēlēja Krisīte, un pē -
dējā gabalā balsīm piebiedrojās 
Aijas Reķes vijoles pavadījums. 
Programmās bija uzrādītas rī -
kotāju pateicības, bet lielākā 

Vašingtonas universitātē Sietlā. 
Dace Micāne-Zālīte saņēma 
PBLA Kultūras fonda balvu. 
Valda Grinberga – Latvijas Re -
publikas atzinības rakstu no 
Latvijas Kultūras ministrijas, ko 
nolasīja un pasniedza Latviešu 
skolas pārzine Krisīte Skare. 
Latviskā Mantojuma fonda Os  -
kara balvu saņēma vijolniece 

to izkliedēja optimisma brāzma 
no pašiem jaunākajiem sko lē-
niem, izteikta vienā teikumā: 
„Daudz laimes dzimšanas die-
nā, Latvija!” To atdevi nespētu 
atkārtot pat vislabāk skolotie 
aktieŗi. Tuvāk neapskatot uzve-
duma programmu, gribas seci-
nāt, ka Krisīte Skare ar savu 
skolotāju un bērnu vecāku 

pateicība pienākas atbildīgajai 
rīkotājai ALTS priekšniecei Il -
gai Richterei. Ka Latvijas dzim-
šanas dienas svinības bija izde-
vušās, liecināja pārpildītā drau-
dzes sarīkojuma zāle un tas, ka 
pēc sarīkojuma ļaudis negribēja 
tūlīt doties mājas, bet vēl ilgu 
laiku kavējās pārrunās un ne 
jau tikai cienasta dēļ vien.

Rudenīgi dzestrā 16. novem-
bŗa rītā ASV galvaspilsētas un 
apkārtnes latviešu saime pul cē-
jās pie sava sabiedriskā centra 
namdurvīm Rokvilē, MD, lai 
svinīgi uzvilktu mastā Latvijas 
karogu, tā ievadot Latvijas 
Valsts svētkiem veltīto dienu. 
Gaišu akcentu šim brīdim pie -
šķīra latviešu skolas audzēkņi 
košos tautastērpos ar priecī-
giem ziedu pušķiem rokās, tie 
tika nolikti karoga pakājē. Sko-
las pārzines vietnieks Mārtiņš 
Zvaners dedzīgā uzrunā mudi-
nāja latviešus šajos nemierīga-
jos laikos smelties spēku no sen 
pārbaudītiem avotiem – no 
savas valodas un kultūras, no 
dzimtenes mīlestības, arī no 
tautā mītošās gudrības. Seko-
jošajā dievkalpojumā prāveste 
Anita Vārsberga-Pāža savukārt 
usvēra, ka mums jādara viss 
iespējamais, lai Latvija tiktu 
veidota uz Dieva pamatiem. 
„Ne  kādas citas garantijas mums 
nebūs,” viņa teica. „Tikai Tas, 

VILNIS
BAUMANIS

Latviešu spēka avoti
Latvijas Valstssvētki Vašingtonā

kas mūs radījis, var mūs pa -
sargāt.”

Svētku aktā, ko veikli vadīja 
jauneklīgais Aleksandrs Rāce-
nis, klātesošos sveica Latvijas 
vēstniecības padomniece Vineta 

Mekone. Viņa aicināja latviešus 
būt lepniem uz savu valsti, kas 
sekmīgi iekļāvusies Eiropas val-
stu saimē un nākamgad prezi-
dēs Eiropas Savienībā.

No kreisās: ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, svētku runātājs 
un PBLA balvas laureāts Dr. Guntis Šmidchens un PBLA 
ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa // FOTO: Pēteris Alunāns
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Latviešu spēka avoti
Latvijas Valstssvētki Vašingtonā

„Šobrīd svarīga ir pārliecība, 
ka neesam vieni,” viņa teica. 
Tad kā gaiši cerību vēstneši 
skatuvi piepildīja Latviešu sko-
las bērni, kas iepriecināja klāt-
esošos ar dziesmu un ar tau tas-
dejām. Vašingtonas draudzes 
pamatskolā šogad mācās 56 bēr-
ni un strādā ap 20 skolotāju 
pārzines Aijas Celmas-Evans 
vadībā.

Valstssvētku runu teica Vašing-
tonas universitātes (ASV Rie -
tumu krastā) profesors Guntis 
Šmidchens. Temats – „Dzies-
musvētki Baltijā 2013. un 2014. 
gadā.” Savas piezīmes viņš de -
vīgi papildināja ar videofil mām, 
rādot ainas no dziesmusvēt-
kiem Tallinā, Viļņā un Rīgā. 
Raibā virknē ekrānā pazibēja 
krāšņi tērpti koŗi, aizrautīgā 
pacilātībā dziedot patriotiskas 
dziesmas. Mazs lietuvju zēns 
simttūkstošgalvainai publikai 
apliecināja: „Mūsu mājas ir 
dziesmā!” Redzējām diriģentu 
Māri Sirmo ar kopkori Meža-
parkā, spodrinot Raimonda 
Paula himnu „Manai dzimte-
nei”, diriģentam skubinot dzie-
dātājus iedziļināties katrā dzies-

mas vārdā „līdz saknei”. Uz 
beigām ieskanējās Imanta Kal-
niņa valdzinošā „Lūgšana” ar 
Knuta Skujenieka mistiskajiem 
vārdiem. Šis dažu minūšu ga -
ŗais dziesmas fragments varbūt 
radīja vienu no Vašingtonas 
valstssvētku dienas visspēcīgā-
kajiem momentiem.

Profesoram Šmidchenam bal-
tiešu dziesmoto tradiciju temats 
ir tuvs, kā liecina viņa nesen 
klajā laistā grāmata The Power 

of Song: Nonviolent National 
Culture in the Baltic Singing 
Revolution. Videoierakstus ko -
mentējot, viņš dažkārt pats ie -
dziedājās līdzi. Kaleidopisko vi -
zuālo materiālu viņš pasniedza 
bez plašāka kopsavilkuma, bez 
īpašiem spēka vārdiem Latvijas 
valstssvētku reizē. Taču arī tad 
kļuva redzams, cik dziļi iesak-
ņojusies un cik līdzīga visās trīs 
Baltijas valstīs ir dziesmusvētku 
tradicija. Un kas par vienojošu 

spēka avotu ir milzu kopkoŗa 
dziedāta dziesma! Guntis Šmid-
chens jau vairāk nekā 20 gadu 
savā Vašingtonas universitātē 
vada Baltijas studiju program-
mu, kas dod iespēju Baltijas 
cilmes jauniešiem un citiem 
mācīties latviešu, lietuviešu un 
igauņu valodas, vēsturi un kul-
tūru. Par šo svētīgo darbu viņš 
šogad saņēma PBLA balvu – to 
viņam pasniedza Vašingtonas 
valstssvētku aktā.

Bija arī citi apbalvojumi: Lat-
vijas valsts Atzinības krusts 
Vašingtonas sabiedrībā rosīga-
jam Pēterim Blumbergam, ko 
viņam pasniegšot Valsts prezi-
dents Rīgā. Sumināts tika arī 
ALAs ģenerālsekretārs Raits 
Eglītis, kas Atzinības krustu 
saņēma pagājušogad. Amerikas 
Latviešu apvienības Atzinības 
rakstus saņēma daudzu organi-
zāciju darbinieks un koklēšanas 
meistars Valdis Kārklis, kā arī 
Vašingtonas draudzes Dāmu ko  -
mitejas „dvēsele” Solveiga (Sau-
 līte) Dubinska. Vietējās tau  tas-
deju kopas „Namejs” dejotāji go -
dināja savus vadītājus Albertu 
un Elgu Ozolus ar oriģinālām 
veltēm – mākslinieka Ginta 
Grīnberga metallā kaltu ziedu 
vainagu un smagu, tikai Lāč-
plēsim cilājamu zobenu.

Svētku aktu, kā allaž izkārtoja 
Vašingtonas latviešu kopor ga-
nizācija LOV, Anitas Jubertes 
vadībā. Noslēgumā viesi kavējās 
pie šampanieša glāzes un „pirk-
stiņuzkodām”, ko bija sarūpē -
jušas akadēmiskās organizācijas 
– Studenšu Korporāciju kopa 
un Vašingtonas Konvents.

Latviešu skola iepriecina skatītājus // FOTO: Pēteris Alunāns

Virsrakstā paustais patiešām 
apliecinājās visā Ņujorkas lat-
viešu Valstssvētku norisē. Svēt-
kus, kā vienmēr, svinējām Ņu -
jorkas latviešu ev. lut. draudzes 
Ziemeļu novada dievnamā Jon-
 keros, šogad – 15. novembrī. 
Notikums bija pulcinājis ievē-
rojami kuplu svētku saimi, ve -
dinot optimistiskam secinā ju-
mam, ka vēlēšanās būt kopā tik 
nozīmīgā dienā, kāda mums ir 
Latvijas neatkarības pasludi nā-
šanas diena, vēl arvien ir dzīva. 
Iespējams arī, ka par iemeslu 
bija svētku programmas divējās 
„naglas” – Ņujorkas latviešu 
sko las mazo bērnudārznieku 
priekšnesums, kas pašsaprotami 
garantē iesaistīto jauno ģimeņu 
un viņu radinieku līdzdalību, 
un svētku runas teicēja – mūsu 
acu priekšā uzaugusī un kopš 
bērnības latvietībā ieaugusī 
mērķ tiecīgā Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) priekšsēde 
Anita Bataraga.

Plaši izvērstā, ieceŗu un kon-
krētu veikumu uzskaitēm ba -
gātā svētku runa – gan par no -
žēlu pārāk steidzīgi nolasīta – 
bija uzmundrinoša un rosināja 
no  pietnām pārdomām. Un mums 
– vecākajai paaudzei – ļāva 
izjust lepnumu par to, ka mūsu 
vidū izaugusi latviete ar tik 
plašu intellektuālo tvērienu un 
spēju mums to pavērt tik bagātā 
un pareizā („bezakcenta”) lat-

ELEONORA
ŠTURMA

Par latvietības turpināšanos nav jāraizējas
viešu valodā.

Bet nav nekāds brīnums, ka 
latvietība ir Anitas Bataragas 
būtības sastāvdaļa. Ņujorkiešu 
vidū neaizstājamo kultūras un 
sabiedrisko darbu veicēju Andŗa 
un Māras Padegu ģimenē uz -
augusī Anita latvietību noteikti 
uzsūkusi osmozes ceļā. Svētku 
programmai pievienotajā auto -
bio grafiskajā lapiņā viņa pati 
apliecina, ka jau „no bērna kājas 
izgājusi latvisko ciklu latviešu 
skolā un draudzes nometnē 
Kastskiļos”. Pēc amerikāņu sa -
biedrībā aizvadītajiem augst-
skolas gadiem un darba peda-
goģijā, 1980. gadu beigās Latvijā 
iejundītā tautas Atmoda un 
„Dziedošā revolūcija” viņā ie -
degusi vēlmi atgriezties latviešu 
sabiedrībā ar mērķtiecīgu ap -
ņem šanos, kopā ar Robertu 
Bataragu nodibinātajā ģimenē 
audzinot bērnus, saglabāt lat-
viskās saknes un latviešu valo-
du. Likumsakarīgi ir sekojusi 
iesaistīšanās mazo bērnu – Īk -
šķīšu nometnes izveidošanā (arī 
Latvijā), darbošanās latviešu 
skolās (kā skolotājas, tā pārzi-
nes darbā), sadarbība ar Imanta 
Ziedoņa vadīto Kultūras fondu 
Latvijā, pārsūtot uz Latviju sim-
tiem trimdā izdoto latviešu grā-
 matu, iesaistīšanās ALAs Izglītī-
bas nozarē un tagad jau trešo 
gadu veicot ALA priekšsēdes 
uzdevumus.

Tā kā svētku runas teksts bija 
publicēts Laika 44. numurā, tad 
pieskaršos vienīgi tās ievadīju-
mam, kuŗā Anitas Bataragas 
domu gaita un ievītie citāti tū -
daļ mani uzrunāja. Piemi  nē da-
ma Latvijas neatkarības simtga-
des tuvošanos tuvējās kaimiņ-
zemēs uzvirmojušā kaŗa drau-
dīgajā ēnā, runātāja atkārtoti uz -
svēra, ka vienotība ir mūsu vie-
nīgais glābiņš. Saviļņojošs bija 
nolasītais Imanta Ziedoņa 1983. 
gadā sacerētais dzejolis par 
tauriņu kamolu, kuŗam jātuŗas 
kopā, lai cits citu, tas ir savējos,  
pasargātu un paglābtu no bojā-
ejas. 

Otrs ierosinošais citāts bija 
ņemts no Dr. Edgara Dunsdorfa 
uzrunas studentiem 1946. gadā 
– vēl Vācijas bēgļu nometņu 
posmā Baltijas Universitātes 
atklāšanā Pinnebergā, Vācijā. 
Tajā viedais profesors mudina 
uz vienotību Baltiešu tautu 
starpā un aicina ne brīdi ne -
stāvēt dīkā, bet nerimtīgi krāt 
zināšanas nākotnei.

Ja „pirmā nagla” – svētku 
runa – bija nopietnības kaln-
gals, tad „otrā nagla” – latviešu 
skolas bērndārznieku priekšne-
sums „Intervijas” (tieši pirms 
svētku runas) bija atjautīgs no -
pietnības pretpols, kaut balstīts 
nopietnā, ar Latvijas vēsturi 
saistītā tematikā, proti, „dzīvā 
lekcija” par Latvijas Valsts pre -

zidentiem. Jonkeru skolas bērn-
dārznieku priekšnesums bija 
„prieksnesums” burtiskā nozī-
mē, jo pieaugušu vīru svārkos 
(arī kleitā) ietērptie maziņie 
tēlotāji publikas priekšā tika 
uznesti, uzsēdināti uz tēva vai 
kāda cita pieaugušā pleciem; 
mazās sejiņas slēptas aiz tēlo-
jamā prezidenta fotoattēla „spo-
gulīša”. Vēsturiskā laika secībā 
tikām iepazīstināti ar Jāni Čak-
sti, Gustavu Zemgalu, Albertu 
Kviesi, Kārli Ulmani, Gunti 
Ulmani, Vairu Vīķi-Freibergu, 
Valdi Zatleru un Andri Bērziņu. 
Lielākie skolas zēni viņus pa 
kārtai intervēja. Atbildes bija 
lakoniskas, pa lielākajai daļai 
dziļā nopietnībā sacīts „jā”vai 
„nē”. Protams, atstāstījumā tas 
neliekas nekas sevišķs, bet as -
prātīgās skolotājas Līgas Balo-
des izrāde, tiešamībā baudīta, 
priecēt priecēja.  

Kā ik gadus, svētku norisi 
ievadīja Ņujorkas skautu ienes-
tie karogi un goda sardze, un 
draudzes vecākā mācītāja Laŗa 
Saliņa garīgais ievads. Pēc ko -
pīgi nodziedātās ASV himnas 
ekrānā skatījāmies Valsts prezi-
denta Andŗa Bērziņa apsveiku-
mu ārzemju latviešiem Latvijas 
96. gadadienā un kopā ar dzie-
dātājiem Rīgā nodziedājām 
„Dievs, svētī Latviju!”. 

Sekoja Latvijas pilnvarotā vēst-
nieka Apvienotās Nācijās Jāņa 

Mažeika patlabanējos notiku-
mos balstīta uzruna un Latvijas 
Goda konsula Ņujorkā Daŗa 
Dēliņa, kā arī Ņujorkas Latviešu 
organizāciju padomes prieksšē-
des Baibas Rudzītes Pinnes ap -
sveikumi. Viņa arī paziņoja 
PBLA balvas laureātu – rosmī-
go kultūras un izglītības dar-
binieku Dr. Gunti Šmidchenu, 
kā arī ALA Atzinības rakstu 
saņēmēju – ņujorkiešu – vārdus: 
Nora Aivars, Pēteris Aivars, Ja -
nīna Briģis, Ilze Kancāne, Kris-
tīne Putene, Laris Saliņš, Inta 
Šķinķe, Jānis Šķinķis, Maija 
Šķinķe, Laura Zāmurs, Kārlis 
Zāmurs.

Svētku norisi lietpratīgi vadīja 
tautastērpā ģērbtā jauniete Laila 
Lapiņa. 

Pēc īsa starpbrīža sekoja sarī-
kojuma „trešā nagla” – svētku 
koncerts, kuŗā mūzicēja trīs 
jaunās paaudzes mākslinieki no 
Bostonas – apdāvinātie vijol-
nieki Aija Rēķe un Svens Skrī-
veris un pianiste Sintija Stūre. 

Kuplā svētku saime vēl ilgi 
kavējās pie bagātīgā uzkodu 
galda Jonkeru nama lejas zālē, 
priecādamies par no Latvijas 
atbraukušo jauno ģimeņu līdz-
dalību.

Sarīkojumu rīkoja Latvijas 
pārstāvniecība Apvienoto Nā -
ciju organizācijā un Ņujorkas 
Latviešu organizāciju padome.
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Latvijas dzimšanas diena godam 
nosvinēta Sanfrancisko!(Turpināts no 1. lpp.)

Svētkos tradicionāli tika pa -
sniegtas Artura Jullas fonda sti-
pendijas, kā arī Amerikas lat-
viešu apvienības Atzinības rak-
sti, ko saņēma Rūta Brūniņš un 
Ausma Savelis. Sarīkojuma va -
dītāja Ziemeļkalifornijas lat-
viešu biedrības (ZKLB) priekš-
sēde Taira Zoldnere arī pasnie -
dza ZKLB Atzinības rakstu un 
izteica sirsnīgu pateicību lat-
viešu sabiedrības vārdā Ziemeļ-
kalifornijas latviešu draudzes 

mācītajam, prāvestam Kārlim 
Žolam par sirds siltumu, atsau-
cību un ilggadīgu nesavtīgu 
darbu latviešu sabiedrības labā 
ASV. 

Svētku dalībniekus ar kon-
certu iepriecināja Latviešu sko-
las audzēkņi (pārzine Māra Lin-
 de), pianiste Dace Samta, flau-
tiste Ieva Rubenis un Ziemeļ-
kalifornijas latviešu koris diri-
ģentes Zintas Zariņas vadībā. 
Koris šajā svētku reizē dziedāja 

īpaši skanīgi, un pierādīja, ka ir 
gatavs uzņemties XVI Rietum–
krasta Dziesmu svētku saimnie-
ku lomu 2015. gada septem brī.

Svētku viesu labsajūtu vēl pa -
pildināja lieliskais bufetes galds 
ar dažādiem gardumiem, ko 
bija sarūpējusi draudzes Dāmu 
komiteja. Kopējais svētku dalīb-
nieku atzinums bija viens – 
Latvijas dzimšanas dienu esam 
nosvinējuši godam!

LATVIJAS VALSTSSVĒTKU SVINĪBAS PASAULĒ
Latvijas valsts dibināšanas 96 gadu atceres sarīkojums

Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrībāGUNĀRS LIEPIŅŠ

Sniegotie Latvijas Valstssvētki Denverā VALDA LĒVENŠTEINA

Sestdien, 15. novembŗa pēc-
pusdienā sniga un putināja, bet 
tas neatturēja daudzos tautiešus 
un viņu viesus doties uz Kolo-
rādo Latviešu kultūras centru, 
lai vakarā kopā svinētu Latvijas 
valsts dibināšanas 96. gada-
dienu. Apmeklētāju skaits bija 
lielāks nekā iepriekšējos gados 
un snie dzās gandrīz līdz sim-
tam. 

Kad jaunieši tautastērpos bija 

ienesuši karogus un nodziedāta 
ASV himna, lūgšanu teica drau-
dzes mācītāja Helēne Godiņa.  
Viņa izlūdzās Dieva svētību 
mūsu tautai un uzaicināja visus 
kopīgi nodziedāt garīgo dziesmu 
“Dievs, sargi mūsu tēvu zemi!”.

Svinīgo aktu, kā tas bija darīts 
jau vairākos iepriekšejos Valsts-
svētkos, vadīja ilggadējais den-
verietis Gunārs Jākobsons. Viņš 
informēja klātesošos par paš rei-

zējo situāciju Latvijā gan no eko-
nomiskā, polītiskā, gan kultūrālā 
viedokļa. Viņš minēja svarīgākos 
notikumus šajā gadā: Pasaules 
koŗu olimpiadu Rīgā, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas – Gaismas 
pils – atklāšanu, kā arī 12. Saeimas 
vēlēšanas. Viņš paziņoja, ka šī 
gada PBLA balvu ir saņēmis Dr. 
Guntis Šmidchens, Baltijas stu -
diju profesors Vašingtona uni-
versitātē Sietlā, kā arī pasniedza 
ALAs Atzinības rakstus par ilg-
gadēju darbu latviešu sabiedrī-

bas labā diviem Denveras saimes 
locekļiem: Inārai Humeyump-
tewa un Rikam Jergensen. 

Tad sekoja svētku galvenā 
runa – rotkaļa Andŗa Rūtiņa 
priekš nesums, ko viņš sniedza 
gan mu  tiski, gan illustrējot visu 
uz ek  rāna. Senās rotas bija re -
dzamas, sākot no Akmens laik-
meta līdz tādām, kas gatavotas 
mūsdienās. Vairākas dienas 
pirms svinībām viņš bija pa -
vadījis vadot rotkal šanas stun-
das visiem, kas bija ieinteresēti 

Lai gan laika zobs ir samazinājis 
arī Floridas tautiešu saimi, 18. no -
vembra sarīkojums vēl vien mēr 
pulcina ievērojumu skaitu gan vie -
tējos, gan no tuvienes un tālienes 
sabraukušos tautiešus. St. Pēters-
burgas Latviešu biedrības namā 
svētku zāli šogad pildīja 86 svi-
nē tāji. Programma sākās, kad 
Daugavas Vanagu pārstāvji Ivars 
Rubīns un Juris Epermanis namā 
ienesa un pie skatuves novietoja 
ASV un Latvijas karogus. Tad at -
skanēja ASV himna un tika no  -
lasīta Latvijas Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa apsveikums ārze-
mēs dzīvojošiem tautiešiem, kas 
beidzās ar dziļi izjustu “Dievs, 
svētī Latviju!” nodziedāšanu. Mā -
cītājs Aivars Pelds vadīja korāļa 
“Daudz vētru mums reiz pāri gājis” 
dziedāšanu un ievadīja lūgšanu 
ar jautājumu “Ko brīvība nozīmē 
mums? Patiesi brīvi esam tad, 
kad pazīstam Jēzu Kristu”. Pēc 
lūgšanas Aivaram Peldam “bija 
jāliek galvā otra cepure”, kā DV 
priekšniekam. Par nesavtīgo dar  bu 
DV mērķu veicināšanā viņš pa -
sniedza DV Mūža biedra nozīmes 
Irēnei Ezeriņai, viņas brālim Hel-
 mutam Feifam un Olģertam 
Balodim. 

Par Tautas balvu, kas šogad 
bija piešķirta Dr. Guntim Šmid-
chenam, ziņoja Andris Ritums. 
Dr. Šmidchens jau vairāk kā 20 
gadus ir veicinājis Baltijas studiju 
izveidi Vašingtonas universitātē 
un ir iepriekš apbalvots ar Latvijas 
Republikas Atzinības krustu par 
draudzības veicināšanu starp ASV 

un Baltijas valstīm. Biedrības 
priekšnieks Gunārs Liepiņš no -
lasīja un pasniedza Latvijas Kul-
tūras ministres Daces Melbārdes 
atsūtīto Atzinības rakstu laikrak-
sta Laiks izdevējai Dacei Rudzītei. 
Otrs Atzinības raksts bija saņemts 
no PBLA Kultūras fonda priekš-
nieces Vijas Zuntakas-Bērziņas, 

 tuna, viešņa no Latvijas un mūsu 
svi  nību galvenās runas teicēja, 
uz  runāja Floridas St. Pētersburgas 
Latviešu biedrības tautiešus siltā 
18. novembra pēcpusdienā. Bet 
runātāja uzsvēra ka “divreiz lik-
tenis mūsu valstij izšķirīgos brī-
žos ir bijis labvēlīgs, paveŗot ie -
spēju nodibināt un atjaunot savu 

Runas otrā daļa bija veltīta laik-
raksta Laiks un tā dibinātāja Hel-
mara Rudzīša biografijai. Šogad, 
8. novembrī, avīze Laiks atskatījās 
uz 65 gadu pastāvēšanu. Viņa 
pie  bilda, ka avīzes redakcija visu 
šo laiku ir pūlējusies laikraksta 
slejās nodrošināt vietu sabied-
riskās domas brīvai izpausmei.

klātesošie viņas devumu augsti 
novērtēja. Dziedātāju pie klavie-
rēm pavadīja mūsu pašu ļoti ie  -
cienītais pianists, koncertmeis-
tars, mūzikas skolotājs un koŗa 
diriģents Vladimirs Hohlovs. Lai 
šie divi mākslinieki varētu maz-
liet atvilkt elpu, jo drīz viņiem 
bija jāstājas uz skatuves ar Bied-
rības kori, Dace Hohlova nolasīja 
vairākas Laimoņa Vāc zem nieka, 
Ojāra Vācieša un Vel tas Tomas 
dzejas. 

Visos sarīkojumos ļoti gaidīts 
un vienmēr silti apsveikts ir 
Bied rības koris. Mazliet mazākā 
sa  stāvā kā iepriekšējos gados, 
bet tikpat kvalitātīvi koris no  -
dziedāja J. Norviļa (J. Jaunsud-
rabiņa vārdi) “Piemini Latviju”, 
Jāņa Kalniņa (t.dz) “Dieviņš gā -
ja tīrumā” un J. Cimzes (t.dz) 
“Rīga dimd”. Mū  zikālā daļa bei-
dzās ar J. Mediņa (V. Plūdons) 
kopdziesmu “Tev mūžam dzī-
vot, Latvija”. Visas dziesmas pie 
klavierēm pavadīja Māra Ritu-
ma. Ja arī Floridā maz liet sa  ma-
zinājies tautiešu skaits, tad nav 
samazinājusies saimnieču kuli-
nārā māksla. Pēc koncerta visi 
klātesošie tika aicināti pie kafi-
jas galda, kur bija trīs, jā, trīs 
dažādu saimnieču svētku kliņ-
ģeŗi! Protams, bija arī sarkanvī-
na un baltvīna glāzes, un nama 
uzraugs Andris Norbergs sū -
dzējās, ka nevarēs namu noslēgt 
līdz deviņiem vakarā, jo visi 
klāt esošie, tuvie un tālie viesi 
un mākslinieki, jutās tik labi, ka 
ilgi negribēja šķirties.

DV pārstāvji, Ivars Rubīns un Juris Epermanis zālē ienes ASV un Latvijas karogus

sev pagatavot kādu latvisku rotu 
vai Nameja gre dzenu.  Mācekļu 
bija bijis vismaz kāds ducis. 

Svinības turpinājās Centra 
lejas telpās, kur vietējā tautas-
deju grupa Virpulītis Alekša 
Humeyumptewa vadībā iejūs-
mināja skatītājus, izpelnoties 
skaļus aplausus un dejas atkār-
tošanu. Bagātīgu svinību mie-
lasta galdu bija klājusi Raita 
Jergensena ar palīdzēm. Valsts-
svētki bija nosvinēti sirsnībā un 
draudzībā.

No kreisās: Riks Jergensen, mācītāja Helēne Godiņa, Andris 
Rūtiņš, Ināra Humeyumptewa un Gunārs Jākobsons.
// FOTO:  Valda Lēvenšteina

ar ko viņa pateicās Rudzītes kun-
dzei par ilggadīgo un neatlaidīgo 
darbu, uzturot trimdas saimes 
saites ar Latviju.” Latvijas valsts 
stāv augstāk par visu!” – ar šiem 
mūsu pirmā Valsts prezidenta 
Jāņa Čakstes vārdiem Ligita Kov-

valstiskumu”. Lai to uzturētu, ir 
nepieciešams “pavalstnieks, kas 
nevis tukši šķendējas par savu 
valsti un tās vadītājiem un 
polītiķiem, bet stingri turas pie 
pārliecības – valsts, tas esmu arī 
es pats. Cik tādu ir?”

Svētku mūzikālā daļa sākās ar 
vietējās mākslinieces, soprāna 
Aleksandras Ritumas devumu: 
A. Žilinska “Karogs” un A. Jur-
jāna “Lūgšanu” no kantātes „Tē  -
vijai”. Aleksandra pēdējā laikā ir 
ļoti izkopusi savu balsi, un visi 
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(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Piemin Zolitūdes traģēdijas 

upuŗus
Zolitūdes nelaimes vietā, Prie-

dai nes ielā 20, pieminēt traģēdi -
jas upuŗus 21. novembrī pulcējās 
vai   rāki simti cilvēku. Sākoties pie-
  miņas sarīkojumam, klātesošie 
vienojās kopīgā lūgšanā, aizlū-
dzot par traģēdijā bojāgājušiem. 
Lūgšanu vadīja pareizticīgo Baz -
nī   cas mācītājs, katru upuri no -
saucot vārdā. Pēc lūgšanas klāt -
eso šie nolika svecītes uz stilizēta 
altāŗa ar krustu.

Pieminēt bojāgājušos bija iera-
dušies arī Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un polici-
jas pārstāvji. Starp klātesošajiem 
bija arī Ministru prezidente Laim-
dota Straujuma (Vienotība) un Rī -
  gas domes vadība. Rīta pusē zie-
d  us traģēdijas vietā nolika Valsts 
prezidents Andris Bērziņš ar dzī-
v esbiedri.

Piemiņas dievkalpojumā Lat-
vijas ev. lut. Baznīcas Mežaparka 
draudzes mācītājs Ilmārs Rube nis 
uzsvēra, ka daudziem pēc šīs tra -
ģēdijas radās jautājumi par Die - 
va esamību, par to, kāpēc Viņš 
nav pasargājis, kāpēc nav ne  laimi 
novērsis vai cilvēkus  brīdinājis. 
Mācītājs atgādināja, ka visi cilvē-
ku darbi ir redzami, pat ja tie tiek 
darīti tumsā, un, ja vainīgie netiks 
atklāti, viņus tiesās Dievs. Tāpat 
viņš atgādināja, ka ir jādzīvo tāda 
dzīve, lai citi neciestu.

Dievkalpojuma nobeigumā 
prāvests Krists Kalniņš aicināja 
lūgt par Latvijas tautu, lai katrs 
spēj uzņemties atbildību, lai kat  - 
r am uzticētie darbi tiek izdarīti 
pēc labākās sirdsapziņas, lai tie 
nenodara kaitējumu citiem. Iz   -
skanēja aicinājums par valsts va  -
dību, lai tā zina, kas ir patiesība, 
jo, kur ir patiesība, tur mīt arī 
taisnība.

„Es lūdzu piedošanu par to, ka 
zaudējām savus darbiniekus, ne  -
spējām izglābt pircējus un ka 
mū  su veikala drupās gāja bojā 
glābēji,” - tā, atskatoties uz pagā-
jušogad notikušo traģēdiju Zoli -
tūdes lielveikalā Maxima, sacīja 
viens no grupas Vilniaus Prekyba 
mazākuma akciju īpašniekiem 
Igns Staškevičs. Lai arī pieminēt 
traģēdijas upuŗus Latvijā bija ie  -
ra  dies Maxima lielākais akcio-
nārs Nerijus Numavičs, viņš no 
plašsaziņas līdzekļu uzmanības 
izvairījās.

***
Zolitūdes traģēdijai 

veltīta  speciāla aploksne
Atsaucoties uz  biedrības Zoli-

tū de 21.11 lūgumu, Latvijas Pasts 
izdevis speciālo aploksni, kas vel   -
t  īta Zolitūdes traģēdijas upuŗu 

piemiņai. Aploksnes dizainā iz  -
mantots traģēdijā bojā gājušās 
mākslinieces Dainas Skadmanes 
veidota dizaina motīvs.

Speciālās aploksnes un zīmoga 
autore ir Dainas Skadmanes mā -
sa Anda Skadmane, un tā dizai -
nā izmantots Zolitūdes traģēdijā 
bojāgājušās Dainas Skadmanes 
darba “Vēja egle” fragments. Put-
nu attēli simbolizē cilvēku dvē-
seles. 

Aploksne izdota 800 eksem - 
p lāru metienā.

Pastmarku, aploksnes un zī  -
moga atklāšanas sarīkojumā  pie-
dalījās Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Viņš  pirmo simbolisko 
pasta sūtījumu adresēja Latvijas 
Mākslas akadēmijai, kur savulaik 
studējusi Daina Skadmane

***
Latvijas prezidents 
vizītē uz Gruziju

25. novembrī sākās Valsts pre-
zidenta Andŗa Bērziņa oficiālā 
vizīte Gruzijā. Līdz ar prezidentu 
uz Gruziju devās  arī  septiņi val-
dī bas ministri un vairāk nekā 70 
uzņēmēji. Tiekoties ar Gruzijas 
augstākajām amatpersonām, vis-
lie lāko uzmanību plānots pie vērst 
abu valstu ekonomiskajai sa  dar  b ī-
 bai, kā arī Gruzijas integ rācijai 
Eiropas Savienībā un NATO.

***
Stoltenbergs: 

Latvija būs nozīmīga 
spēlētāja drošības jomā

Latvijā vizītē bija ieradies NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stol ten-
bergs. Sarunā ar Valsts pre zidentu 
Andri Bērziņu augs tais viesis sa  -
cīja, ka  Latvijai pre zidentūrā Ei  -
ropas Savienības Padomē būs 
bū tiska loma reģiona drošībā. 
Lat vija ir nozīmīga NATO sabied-
rotā, un alianse augsti vērtē valsts 
ieguldījumu kollektīvajā drošī bā, 
tostarp Rīgā izveidojot NATO 
Stratēģiskās komūnikācijas iz -
cilības centru (NATO StratCom 
COE) un piedaloties misijā Af  gā-
nistānā.

NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs un Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš // 
Foto: LETA

Stoltenbergs arī norādīja, ka 
Krievija palielinājusi militāro 
aktīvitāti pie NATO robežām, tā -
pēc Alianses dalībvalstīm  jāpalie-
lina aizsardzības budžets, kā to 
plāno darīt Latvija. „Krievijas rī  -
cība, pārkāpjot Alianses gaisa un 
jūras telpu, ir riskanta un nepie-
ļaujama, tāpēc NATO arī turp-
māk aizsargās savus sabiedrotos 
no jebkuŗiem draudiem. Tā ir 
mū  su lielākā atbildība un ap -
ņem šanās - sargāt katru sabied-
roto. Tas ir iekļauts arī NATO 
līguma 5. pantā,” skaidroja Stol-
ten bergs.

NATO vadītājs norādīja, ka 
pēdējā laikā pieredzēta agresīva 
Krievijas rīcība pie NATO valstu 
robežām. Lai atbildētu uz šiem 
iz  aicinājumiem, NATO valstis pa -
  stiprina aizsardzības budžetus. 
Stoltenbergs pauda augstu vērtē-
jumu Latvijas apņēmībai palie-
lināt savu budžetu aizsardzībai 
līdz 2% no IKP līdz 2020. gadam. 
NATO ģenerālsektretārs apmek-
lēja Ādažu militāro bazi.

***
Pārrunā Baltijas reģiona 

drošību
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs tikās ar ASV valsts 
sek retāra vietnieci Viktoriju Nu -
landi. Tika pārrunāti reģionālie 
drošības jautājumi, tostarp Lat-
vijas robežas drošība, kā arī prio-
ritātes gaidāmajā Latvijas prezi -
dentūrā ES Padomē, īpaši attie-
cībā uz ES Austrumu partnerības 
valstīm un Transatlantiskā tirdz -
niecības un investīciju partne rī-
bas (Transatlantic Trade and In  -
vestment Partnership - TTIP) lī  -
gu ma noslēgšanu. Rinkēvičs iz -
tei ca pateicību par līdzšinējo ASV 
ieguldījumu Latvijas dro šībā, kā 
arī norādīja, ka valsts joprojām  
pakāpeniski palielina aizsardzī-
bas budžetu. Analizējot pašrei-
zējo situāciju Ukrainā, vien  prā-
tīgi tika atzīts, ka, snie dzot Uk  rai-
nai  atbalstu, jāveicina arī refor - 
m as demokratijas un tiesiskuma 
stiprināšanā.

Sarunu laikā 

Rinkēviča ieskatā būtiska Lat-
vijas prioritāte prezidentūras lai-
kā ES Padomē būs dialoga stip-
rināšana ar ES Austrumu part ne-
rības valstīm, īpaši ar Ukrainu, 
Moldovu, Gruziju.  Nulande pau-
da gandarījumu, ka Transatlan-
tiskā tirdzniecības un investīciju 
partnerība ir nozīmīga Latvijas 
prezidentūras prioritāte.

***
Lielbritanijas 

ārlietu ministrs Latvijā
Rīgā vizītē bija ieradies Lielbri-

tanijas ārlietu ministrs Filips Ha  -
monds. Augstais viesis tikās ar 
Lat vijas augstākajām amatperso-
nām.  Pēc sarunas ar  ārlietu mi  -
nistru Edgaru Rinkēviču Ha  -
monds sacīja, ka NATO ir Latvi-
jas drošības stūŗakmens, un Liel-
britanija vēlas strādāt kopā ar 
mums, lai īstenotu tās apņem ša-

nās, kuŗas  panāktas NATO ga -
lot ņu apspriedē Velsā.

„Šajos jautājumos mums ir 
jāstrādā kopā, lai risinātu tādas 
problēmas kā Krimas aneksija, 
se  parātistu apbruņošana, Uk  rai-
nas territoriālās neatkarības pār-
kāpšana, kā arī Krievijas kaŗa -
spē ka un ekipējuma nelegālā  pār -
vietošana,” norādīja Hamonds, 
piebilstot, ka ar Krieviju ir nepie-
ciešams dialogs, jo “ir jāatrod 
veids, kā  ar šo valsti sadzīvot”.

***
Baltijas Asamblejā

Saeimā 24. novembrī notika 
Baltijas Asamblejas (BA), Ziemeļu 
Padomes, Beniluksa parlamenta, 
Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžā-
nas un Moldovas (GUAM) Par -
lamentārās Asamblejas un Više - 
g radas valstu pārstāvju konsultā-
cijas. Tikšanās laikā pārrunāti 
drošības jautājumi Eiropā un 
Centrālāzijā, tostarp pašreizējā 
situācija Ukrainā, Ukrainas kri-
zes globālā un reģionālā ietekme, 
kā arī parlamentu uzdevumi de -
mokratijas, drošības un sta bi li-
tātes nodrošināšanā. 

***
Arģentīnā informē par 
Latvijas prezidentūras 

ES Padomē prioritātēm
Vēstnieks Imants Lieģis vizītē 

Arģentīnā piedalījās Arģentīnas 
latviešu organizētā svētku sarī-
kojumā par godu Latvijas prokla-
mēšanas 96. gadadienai. 

Valsts svētku svinības Draudzes 
namā Hurlinghamā, Arģentī -
nā. Draudzes valdes priekšsēdis 
Ilg  vars Ozols ( pa kreisi) un  ce -
  re  monijas vadītājs Dr. Andris 
Ozols

Latvijas vēstnieks Imants Lieģis 
tikās ar Arģentīnas Ārlietu mi -
nistrijas ārējo sakaru sekretāra 
vietnieci, vēstnieci Mariju Karo -
lī nu Peresu Kolmani. Sarunā 
Lieģis informēja par Latvijas 
prezidentūras prioritātēm ES 
Padomē, par Ukrainu, Krieviju 
un ANO, kā arī par divpusējo 
attiecību aktuālitātēm.

Vēstnieks akcentēja ne vien 
Latvijas prezidentūras prioritā -
tes Eiropas Savienības Padomē, 
bet arī nākamā gada jūnijā plā-
noto Eiropas Savienības - Latīņ-
amerikas un Karību valstu un 
valdību vadītāju (EU-CELAC) 
galotņu apspriedi Briselē.

***
Iespējams, apžēlos trīs 
notiesātos Al Jazeera 

žurnālistus
Ēģiptes prezidents Abdelfatahs 

as Sisi paziņojis, ka tiek apsvērta 

iespēja apžēlot trīs notiesātos Ka -
taras telekanāļa Al Jazeera žur -
nālistus, tostarp latviešu izcel - 
s mes austrāliešu žurnālistu Pēteri 
Gresti. 

Pēteris Greste

“Šis jautājums tiek pētīts,” in  -
tervijā telekanālim France 24 
norādīja Sisi. Jautāts, vai apžēlo-
šana tiks piešķirta drīz, prezi-
dents atbildēja: „Ja mēs nolem - 
s im, ka tas ir piemēroti Ēģiptes 
nacionālajai drošībai, tad to d a -
rīsim.” Pirms kāda laika Sisi pa -
rakstīja dekrētu, kas ļauj izdot 
ārvalstu pilsoņus, kuŗi apsūdzēti 
vai notiesāti Ēģiptē.

***
Igaunijas ministre 

par Krievijas agresiju
Krievijas aktīvitātes ir vērstas 

ne tikai pret Latviju un Igauniju, 
bet arī pret Rietumu demokra-
tiskajām valstīm, - tā pēc tikšanās 
ar ārlietu ministru Edgaru Rin-
kēviču  preses konferencē norā-
dīja Igaunijas ārlietu ministre 
Keita Pentusa-Rosimannusa,  ie -
radusies savā pirmajā vizītē Lat-
vijā. 

Keita Pentusa Rosimannusa

“Arī Eiropas Savienībai šajos 
jautājumos būtu nepieciešams 
saglabāt stingru stāju,” piebilda 
ministre, jau iepriekš norādījusi, 
ka Krievijas ietekmēšanai nepie-
ciešamas papildu sankcijas.

***
Piena ražotāji saņems 

kompensāciju
Eiropas Komisija apstiprinā -

jusi lēmumu piešķirt 28 miljonu 
eiro atbalstu Igaunijas, Latvijas 
un Lie  tuvas piena ražotājiem. At -
 balsts tiks novirzīts zaudējumu 
segšanai saistībā ar Krievijas aiz-
liegumu ievest šai valstī Eiropas 
Savienības lauksaimniecības pro-
 duktus. Plānots, ka Igaunija sa  -
ņems 6,9, Latvija - 7,7  un Lietu -
va - 14,1 miljonu eiro. Atbalsts 
aprēķināts, pamatojoties uz at  tie-
cīgo valstu piena kvotu izpildi 
2013./2014.gadā.

Lielbritanijas ārlietu ministrs 
Filips Hamonds un Latvijas ār  -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs



LAIKS 2014. ga da 29. novembris – 5. decembris10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

 “Čekas maisa skrējiens” // Zīmējums: Zemgus Zaharāns

akreditētais ārvalstu diplomā ti s-
kais korpuss, tostarp  starptautis-
ko organizāciju darbinieki, kā arī 
inteliģences pārstāvji, žurnālisti, 
sadarbības partneŗi un Ukrainā 
dzīvojošie latvieši.  Izstādes atklā-
šanā piedalījās arī pati mākslinie-
ce A. Bule. Īpaši šim notikumam 
viņa radījusi  divus mākslas dar - 
b us „Mūžam zied Ukrainas meži”, 
ko vēstniece A. Daudze uzdāvi-
nāja diplomātiskā korpusa vecā-
kajam, Baltkrievijas vēstniekam 
Ukrainā Volodimiram Veličko 
un Ukrainas Ārlietu ministrijas 
Eiropas departamenta direkto-
ram Aleksandram Aleksandro-
vičam.

***
Atēnās atklāj glezniecības

 un rotu izstādi
 „Tuvumā un tālumā”

Latvijas vēstniecība Atēnās 25. 
novembrī sadarbībā ar Lietuvas 
un Igaunijas vēstniecībām, kā arī 
ar The Image galeriju atklāja Bal -
tijas valstu mākslinieču gleznie-
cības un rotu izstādi „Tuvumā un 
tālumā”. Izstāde savedusi kopā 
trīs talantīgas mākslinieces, kas 
nu jau vairākus gadus savu radošo 
garu īsteno Grieķijā.

Latviju izstādē pārstāv glez no-
tāja Katerīna Biļdjuga-Lemodeti 
(Lemodeti),  dzimusi 1979. gadā 
Bauskā un pēdējos 16 gadus dzī-
vo un strādā Grieķijā. 1999. gadā 
viņa uzsāka  glezniecības no -
darbības pie grieķu mākslinieka 
Petrosa Kufovasiļa. Kopš māksli-
niecisko gaitu uzsākšanas K. Biļ -
djugai-Lemodeti ir bijušas divas 
personālizstādes Atēnās, viņa 
pie dalījusies arī vairākās starp-
tautiska mēroga grupu izstādēs.

***
Vidzemē adītas zeķes un 

cimdi svētku tirdziņā Vācijā
Ceļu uz Ziemsvētku tirdziņu 

Vācijā sācis busiņš ar vairākiem 
simtiem Vidzemē tapušu cimdu 
un zeķu pāŗu. Giterslo apgabals, 
kur Videnbrikas pilsētā Latvijas 
darinājumi nonāks, ir ilggadējs 
Valmieras sadarbības partneris 
daudzās jomās.

Jau otro reizi savus rokdarbus 
uz tirdziņu sūta arī tautas lietis-
kās mākslas studijas “Mazsalaca” 
rokdarbnieces. „Esam jau konsta-
tējuši, ka arī ārzemnieki novērtē 
dabisko materiālu. Izstrādājumi 
no vilnas tiek izpirkti vairāk. Ja 
kaut kur ir klāt sintētika vai kādi 
ir tikai no sintētikas, tie nāk 
atpakaļ. Tā ka mēs arī mācamies,” 
stāsta mākslas studijas rokdarb-
niece Rita Ertmane.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

jām” atklāšana. Vērienīgā atklā-
šana uzsāka arī Latvijas preziden-
tūras Eiropas Savienības  Padomē 
kultūras programmu ārvalstīs.

1. rindā no kr.: Vaira Vīķe-Frei-
berga, Latvijas vēstniece Beļ ģijā 
Lelde Līce-Līcīte; 2. rin dā: Lat-
vijas goda konsuls Ljēžā Daniels 
Vanofs, Ljēžas provices guber-
nātors Mišels Forē, Ljēžas uni-
versitātes rektors Alberts Ko -
rejs, Latvijas vēstniecības pirmā 
sekretāre Vita Timer mane-Mo-
ora, Beļģijas federālās valdības 
pensiju ministrs Da  niels Bake-
lēns, LNMM direktore Māra 
Lā  ce, Ljēžas guber  nātora M. Fo -
rē dzīvesbiedre 

Izstādes atklāšanā ar priekšla -
sī jumu “Eiropa - cīņas arēna vai 
mūsu kopīgās mājas” uzstājās 
Latvijas bijusī Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. „Mēs ne  -
drīkstam „iet brīvdienās”, mums 
arī turpmāk jādomā par mieru 
mūsu kopīgā „Eiropas mājā”,” uz -
svēra V. Vīķe-Freiberga. Turpi -
not iesākto temu, Ljēžas univer -
si tātes profesors Frānsiss Balass 
klātesošos iepazīstināja ar iz -
vērstu Latvijas vēstures pārskatu, 
nobeigumā uzsveŗot, ka mūsu 
kopīgās saknes ir šeit, Eiropā. 
„2004. gadā, kad Latvija pievie-
nojās Eiropas Savienībai, tā tika 
uzņemta kā sen neredzēta radi-
niece,” teica profesors F.  Balass. 
Izstādes atklāšanā vairāk nekā 
300 klātesošos uzrunāja Ljēžas 
pilsētas, Valonijas un Beļģijas 
franču kopienas apvienotā ār -
lietu dienesta (Wallonie-Bruxelles 
Inetrnational) pārstāvji, kā arī 
LNMM direktore Māra Lāce un 
Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde 
Līce-Līcīte.

***
Kijevā atklāta mākslinieces 

Agneses Bules izstāde
Par godu Latvijas Republikas 

proklamēšanas 96. gadadienai zi -
ņu aģentūras Ukrinform telpās 
Latvijas vēstniece Ukrainā Argita 
Daudze atklāja latviešu māksli-
nieces Agneses Bules izstādi 
„Lat viešu sapņi un mīti par lat-
viešiem”. Izstāde tika organizēta 
sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 
2014.

Ar savu klātieni sarīkojumu 
pagodināja Ukrainas valdības 
amatpersonas, pašvaldību un  
citu institūciju pārstāvji, Ukrainā 

Atklāšanā Laluvjēras pilsētas 
mērs Žaks Gobērs vērsa uzma nī-
bu uz to, kā beļģu 20. gadsimta 
30. gadu gleznām līdzās novieto-
tās Latvijas laikmetīgo māksli -
nie ku installācijas, fotografijas  
un video darbi veido dialogu, kā 
arī rosina pārdomas par atšķirī-
bām dažādu paaudžu skatpunk-
tos. Jankeleviči mūzeja kollekci -
jas glabātāja Valērija Formerī  at  -
zi na, ka mūsdienu mākslinie cis-
kās saiknes ar klasiskajiem dar - 
b iem palīdzēs publikai iepazīt un 
izprast arī latviešu laikmetīgo 
dar  bu idejas. Izstādes atklāšanā 
piedalījās arī Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja (LNMM) direk-
tore Māra Lāce, Laikmetīgās māks-
 las kollekcijas glabātāja Astrīda 
Rogule un Latvijas Vizuālās māks-
las departamenta vadītāja Ginta 
Gerharde-Upeniece. Izstādē, ku  -
ŗas veidošanā Jankeleviči mūzejs 
cieši sadarbojas ar LNMM, ap  -
ska  tāmi Ivara Drulles, Andŗa Eg -
 līša, Ievas Epneres, Kristapa Ģel -
ža, Andreja Granta, Kristīnes 
Kursi šas, Monikas Pormales, Kri-
ša Salmaņa, Miervalža Poļa un 
Viļņa Zābera darbi.

***
Īrijā atklāta 

14. latviešu nedēļas skola
Īrijā, Kārlovas pilsētā, atklāta 

14. latviešu nedēļas skola. Jauno 
skolu “Dzintara mākslas skola”, 
ko vadīs Inta Dreimane-Rieksti -
ņa un Daina Millere, izveidojusi 
Lein steras latviešu kultūrizglītī-
bas asociācija “Dzintars”. 

Līdz ar “Dzintara mākslas sko -
l as” atklāšanu latviešu nedēļas 
skolu skaits Īrijā pieaudzis līdz 
četrpadsmit.

***
Minsterē izdod latviešu 

bērnu sarakstītu grāmatu 
„Es un mana Latvija”

Minsterē  vienmēr ir bijusi sko-
la, un tur viss notiek, bet tagad 
izdota arī grāmata. To sarakstījuši 
pavisam jauni latvieši, tādi, kas 
ārpus Latvijas domā par savu tēv-
zemi. Grāmata  ir šī laika atspo-
gu ļojums.

Uzdevums bērniem bija uz  -
rakstīt un uzzīmēt to, ko viņi at  -
minas par Latviju, ko piedzīvojuši 
vasarās, vai tiem, kas Latvijā nav 
bijuši vai to neatceras, uzdots iz  -
prašņāt vecākus par Latviju. Kopā 
iznāca  17 bērnu stāsti un zīmē-
jumi. 

***
Atklāj Latvijas prezidentūras 

kultūras programmas 
sarīkojumu

Lježā notika izstādes “Iespaidi 
un parallēles. Beļģu un latviešu 
glezniecība no Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja (LNMM) un 
Ljē žas Mākslas mūzeja kollek ci-

pa daļām un noglabāja starp pa  -
lagiem un segām. Latvijai atgūs -
t ot neatkarību, Aina karogu atkal 
sašuva kopā un atveda uz dzim-
teni (attēlā). Dzimtas karogs plī -
voja tā kuģa mastā, ar kuŗu trim-
das latvieši ieradās uz pirmajiem 
atjaunotās Latvijas Dziesmu 
svētkiem.

***
Beļģijā atklāj izstādi “Iespaidi 

un parallēles. Laluvjēra – Rīga”
21. novembrī Laluvjērā Latvijas 

vēstniecība Beļģijā kopā ar trim 
māksliniekiem no Latvijas – Iva-
ru Drulli, Kristapu Ģelzi un An - 
d ri Eglīti – atklāja mākslas izstādi 
„Iespaidi un parallēles. Laluvjēra-
Rīga”. 

Izstādē desmit Latvijas mūs die-
nu mākslinieku veikums mijas 
ar deviņu beļģu mākslinieku 
gru pas Nervia pārstāvju darbiem

Miljonāru saraksta 
priekšgalā baņķieŗi

Pēc žurnālistu Lato Lapsas un 
Kristīnes Jančevskas, korporātīvo 
finanču kompanijas Laika stars 
un SIA Lursoft pētījumiem, trešo 
gadu pēc kārtas Latvijas 100 ba -
gātāko cilvēku saraksta pirmajās 
vietās ierindoti AS ABLV Bank 
īpašnieki Oļegs Fiļs un Ernests 
Bernis. Fiļa bagātība gada laikā 
augusi par 64 miljoniem eiro, sa  -
sniedzot 299 miljonus eiro. Berņa 
bagātība gada laikā augusi par       
64 miljoniem eiro, sasniedzot 296 
miljonus eiro. Šogad trešo vietu 
simtniekā saglabājis AS Rietu mu 
banka lielākais īpašnieks Leo nīds 
Esterkins, kuŗa īpašumu kop -
vēr tība gada laikā augusi par      
114 mil joniem eiro, sasniedzot 
256 mil jonus eiro. Ceturtajā vie -
tā ie   kļuvis otrs lielākais Rietu -    
mu bankas līdzīpašnieks Arka -
dijs Su cha renko – 131 miljons 
eiro, piek tajā vietā - kompanijas 
Mikrotīkls līdz  īpašnieks Arnis 
Riekstiņš – 80 miljoni eiro.

***
Amerikas latviešu atmiņas 

par dzimteni
Gandrīz 70 gadus daudzās lat-

viešu mājās Amerikā kā īpaša 
pie miņa glabājas dažādi priekš -
meti, kas nezinātājam pirmajā 
brīdī neliksies vērtīgi, taču tie 
glabā savu īpašnieku sevišķas at -
miņas - šīs lietas Otrā pasaules 
kaŗa beigās, bēgot no Latvijas, 
steigā un satraukumā līdzi pa  -
ņēma viņi paši vai viņu vecāki. 
Dokumentālā foto meistars Rei -
nis Fjodorovs latviešu atmiņas 
iemūžinājis Ņujorkas apkārtnes 
latviešu mājās, Ņujorkas Luterā-
ņu draudzes namā un Ņudžer sijā.

Padomju kaŗaspēkam ienākot 
Zemgalē, Ainas Ozolas māte no  -
ņē ma karogu no mājas, izārdīja 
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Pirms gada - 2013. gada 21. no  -
vembrī Kijevā sākās Maidans – 
Pašcieņas revolūcija. Pagrieziens 
Eiropas vēsturē.

Pagājis gads. Krievijas Federā-
cijas prezidents Vladimirs Putins 
vārda tiešā nozīmē  bēg no Bris ba-
nes, nesagaidot G20 saieta nobei -
gumu. Iemesls vai iegansts: viņam 
gribas izgulēties. Priekšā - deviņas 
stundas jālido līdz Vladivostokai, 
no turienes deviņas stundas līdz 
Maskavai un “pirmdien jādodas 
uz darbu.” Nabadziņš! “Man ne  -
pie ciešamas četras piecas stundas 
miega,” - it kā KF prezidenta gaisa 
lainerī Rossija nebūtu guļamista-
bas vai vismaz ērtas gultas? Te pat 
vistām jāsmejas. Brisbane Puti - 
n am bija pārdzīvojums. Nē, - ka -
tastrofa. Lieliskais Kanadas prem-
jērministrs Stefens Harpers, sa -
svei cinoties ar viņu, teica: “Pasniegt 
roku jums es varu, bet ejiet prom 
no Ukrainas!” Bez aplinkiem. Ri e-
  tumu pasaule Brisbanē faktiski 

Kremļa stratēģija pēc Brisbanes 
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

novērsās no Putina, pagrieza vi  -
ņam muguru.

Pa ceļam uz Brisbani Putins 
Vladivostokā ļāva sevi intervēt 
Vācijas TV kanāļa ARD žurnā  lis-
tam. Šajā intervijā, kas tika pār-
raidīta jau pēc Brisbanes saieta, 
Kremļa saimnieks kārtējo reizi 
pamatīgi samelojies. Kad vācu 
žur  nālists pieminēja Kijevas val-
dības pārmetumu, ka Krievija at  -
balsta separātistus ar ieročiem un 
sūta uz turieni savus militāristus, 
Putins nenosarkdams attrauca: 
“No kurienes viņiem ir gan bru -
ņutechnika, gan artilerijas sistē -
mas? Mūsdienu pasaulē cilvēki, 
kas cīnās un šo cīņu uzskata par 
taisnīgu, vienmēr atradīs apbru-
ņo jumu.” Vai tas nav cinisma 
kalngals?

Kremļa melu kampaņas ietva-
ros Maskavas valsts TV “Pirmajā 
kanālī” tika demonstrēts “sensā-
cionāls” satelīta uzņēmums, kas 
uzskatāmi rādot, ka Malaizijas 

aviokompanijas pasažieŗu lid ma -
šīnu notriecis (jādomā, uk  raiņu) 
iznīcinātājs, taču jau tai pašā die  -
nā šis šķietami autentiskais uz  ņē-
mums tika atmaskots kā rupjš vil -
tojums. Portālā www.Bellingcat.com, 
kas speciālizējies viltojumu at  -
mas  košanā, pierādīts, ka “sensā-
cio nālais” uzņēmums īstenībā ir 
neveikli salīmēti divi dažādi uz  ņē-
mumi, kur pat sajaukts Malaizi -
jas lidmašīnas tips Boeing 767, kas 
pa   vīd uzņēmumā, un tā ir mazā -
ka par notriekto Malaizijas lidma-
šīnu Boeing 777.

Ne tādas vien neķītrības tiek pe -
 rinātas Kremļa gaiteņos. Vācijas 
kanclere Angela Merkele, kas uz -
augusi komūnistiskajā Austrum-
vā cijā (t.s. VDR) un labi runā 
krieviski, Sidnejā brīdinājusi, ka 
Krievija vērpj intrigas Moldovā, 
Gruzijā un Serbijā.

Serbija, paziņots Briselē, tiks uz -
 ņemta Eiropas Savienībā, ja tā ne  -
pretosies kopīgām ES sankcijām, 

kas vērstas pret Krieviju. Kremlis 
apņēmies nepieļaut Serbijas uz -
ņemšanu Eiropas Savienībā un 
cenšas glorificēt Serbijas un Krie-
vijas ieroču brālību 19. gadsimtā 
un Pirmajā pasaules kaŗā. Ļoti 
zīmīgi, ka 16. novembrī Maskavas 
un visas Krievzemes patriarchs 
Kilills (Gundjajevs) un Serbijas 
pa   triarchs Irinejs Belgradā iesvē-
tīja pieminekli pēdējam Krievijas 
imperātoram Nikolajam II.

Ir aizdomas, ka Kremlis pa ap -
linku ceļiem cenšas iespaidot     
Un   gārijas premjērministru Vikto-
ru Orbanu, kas nesen pozitīvi iz  -
teicies par Putinu un asi kritizējis 
Eiropas Savienību, uzsveŗot, ka 
“tūks tošgadīgajai Ungārijai” ne -
esot jānes upuŗi “uz Eiropas Sa  -
vienoto Valstu altāŗa”. Orbans at  -
klāti pateica, ka “liberālajai demo-
kratijai nav vietas Ungārijā”.

Kā žurnālā The American Inte -
rest Endrū A. Michta raksta, ka 
Krievijas zemūdeņu sirojumi un 

kaŗa aviācijas darbība Baltijas jū -
ras reģionā ir iebiedēšanas tak -
tika, lai atturētu gan Zviedriju,  
gan Somiju no tieksmes kļūt par 
NATO dalībvalstīm.

Krievija pret Rietumiem: šajā 
konfrontācijā Putina režīms ie  -
guldījis milzu līdzekļus, sākot ar 
globālām intrigām un beidzot ar 
vērienīgu “informācijas kaŗu”.

Kremlim nepietiek ar mūsdie -
nu Gebelsa - Dmitrija Kiseļeva 
vadīto TV, radio un tīmekļa kon -
g lomerātu Russia Today (RT). Ta  -
gad Dmitrijam Kiselevam uzticēta 
arī jaunās ārzemju ziņu aģentūras 
SPUTNIK vadība. Šīs aģentūras 
ziņu biroji tikšot iekārtoti Viļņā, 
Rīgā, Tallinā un Kijevā un pēc tam 
arī Londonā, Parīzē, Berlīnē, Va  -
šingtonā, Rodežaneiro, Bueno s-
airesā, Kabulā, Deli un Pekinā. 
Jādomā, ka Kremļa juristi pa  cen-
tīsies “noformēt” šo biroju darbī-
bu tā, ka aizliegt to būs pagrūti...

Ik pa laikam gan Krievijas pre -
zidents Vladimirs Putins, gan vi    - 
ņ am tuvu stāvošie ļaudis nāk kla jā 
ar dažādiem paziņojumiem, vie -
dokļiem un versijām par to, kas 
notiek Ukrainā un kas vēl varētu 
notikt Eiropā un pasaulē. Ir acīm 
redzams, ka daļa publiski paustā  
ir domāts kā brīdinājums, daļa – 
iebiedēšanai, un ir teksti, kas pa  -
tiesībā domāti Krievijas iedzīvo-
tājiem, lai vairotu Putina populā-
ritāti viņu vidū. Jau labu laiku, 
vērojot Krievijas rīcību un mēģi-
not prognozēt notikumu attīstī -
bu, ir jāvērtē darbi, nevis runas. Ja 
vērtētu tikai sacīto, tad būtu jā  -
notic, ka Krievijas armijas kaŗavī-
ru un technikas Ukrainā nav un 
nekad nav bijis, ja nu vienīgi bijuši 
un varbūt ir daži bijušie kaŗavīri, 
kas paši pēc savas ierosmes de -
vušies uz Ukrainu u.tml.

Tomēr Putina cilvēku izteiku -
m os dažkārt pavīd pa atziņai, kas 
ļauj nojaust iecerēto nākotnes scē-
nāriju. Manuprāt, tāda ir Putina 
preses sekretāra Dmitrija Peskova 
intervija BBC žurnālistam Džo  - 
n am Simpsonam. Peskovs inter-
vijā pauda, ka Ukrainā esot ticis 
sa   rīkots valsts apvērsums šī vārda 
visplašākajā nozīmē un Rietumi 
to atzinuši, tādējādi radot prece-
dentu šādai rīcībai. Uz jautājumu, 
vai Latvijā varētu notikt apvēr - 
s ums, ko pret Latvijas valdību sarī-
 kotu Krievijā dzimuši cilvēki, Pu  -
tina preses sekretārs atbildēja: „Ja 
kāds noorganizētu valsts apvērsu-
mu un jaunā vara tiktu atzīta, tas 
būtu liels apdraudējums Latvijai. 
Jo, kad ir radīts precedents militā-
ra apvērsuma īstenošanai Eiro - 
pas sirdī un kad mēs radām pre -
cedentu, ka to var pieņemt par 
ofi ciālu varas nodošanu, tas ir liels 
apdraudējums visam kontinen-
tam. Un ikvienai valstij ir jābūt   
ļoti piesardzīgai, lai neļautu tam 
notikt.” Citiem vārdiem sakot, in  -

Meli un solījumi
tervijā pietiekami skaidri norā -
dīts – ja Latvijā tāds apvērsums 
(vai tā mēģinājums) notiktu, Krie-
vija nostātos tā rīkotāju pusē, at  -
zītu viņu tiesības un neapšaubāmi 
aizstāvētu krievu valodā runā -
jošos.

Vai ir pamats bažām, ka kaut 
kas tāds Latvijā var notikt? Pirms 
kāda laika Krāslavas novada do  -
mes priekšsēdis Gunārs Upenieks 
bažījās par prokrieviskām aktīvi-
tā tēm Latvijas pierobežā un pub-
liski paziņoja, ka viņaprāt Latgalē 
tiek gatavota augsne pārmaiņām. 
Upenieks stāstīja, ka prokrieviski 
aktīvisti dodas pie cilvēkiem uz 
mā   jām, dala brošūras, stāsta par 
iespējām, kādas rastos, ja Latgale 
tiktu pievienota Krievijai: „Viņi iet 
arī uz skolām, citām sabiedriskām 
iestādēm, dzirdēts par maksāju -
m iem, lai panāktu, ka vadošos 
amatos strādājošie cilvēki, dažādu 
darbavietu personāla vadītāji būtu 
viņu pusē.” 

Citi Latgales puses pašvaldību 
vadītāji gan nedomā, ka drošība 
būtu apdraudēta, vienīgi Daugav-
pils pilsētas galva Jānis Lāčplēsis 
kādā intervijā, vaicāts par pro-
krieviskām aktīvitātēm, atzina, ka 
ir iedzīvotāji, kuŗi it kā dzīvo pa  -
visam citā valstī un citā laikā un 
kuŗi interesējas tikai par to, kas 
notiek Krievijā un ko dara Putins. 
Jāpiebilst, ka Krāslavas domes 
priekšsēdis vēlāk apgalvoja, ka 
esot pārprasts un ka ik traki ne -
esot. Tomēr kaut kāda klusa rosība 
Latgalē notiek. Grūti spriest, cik 
tas ir nopietni un vai tie, kuŗi jau 
agrāk ir runājuši, ka Latgalei va -
jadzētu piešķirt vai nu autonomas 
territorijas, vai kādu citu īpašu 
statusu, šobrīd ne tikai runā, bet 
arī darbojas. Pavisam noteikti ir 
zi  nāms, ka vairāki Latvijas iedzīvo-
tāji no Ludzas puses ir devušies uz 
Ukrainu un kaŗo separātistu pusē, 
jo viņi ar to lepojas un publisko 

sevi sociālajos tīklos. 
Jācer, ka Drošības policija, kuŗai 

nesen iecelts jauns vadītājs, dara 
savu darbu un zina, kas patiesībā 
notiek. Manuprāt, pānikai nav 
pamata, bet jāuzmanās noteikti. 
Esam Eiropas Savienības (ES) un 
NATO dalībvalsts, un Putins to -
mēr nevarēs rīkoties tik vienkārši 
un droši, kā savulaik rīkojās Če  -
čenijā, Abchāzijā un Dienvid ose-
tijā, arī Ukrainā. Tomēr draudi ir 
un jāpiekrīt tiem, kuŗi ne reizi 
vien izteikušies, ka mēs itin bieži 
esam paši sev lielākie ienaidnieki. 
Aizvainojums, dusmas un vēlme 
nopelnīt par katru cenu nav labā-
kie padomdevēji, tāpat kā vien - 
al dzība un bezatbildība. Putins 
diez  gan droši varētu kaut ko pa  -
sākt, ja būtu pārliecināts, ka lie-
lākajai daļai Latvijas iedzīvotāju 
sava valsts ir vienaldzīga un ka 
daudzi Krievijas iejaukšanos Lat-
vijas valsts dzīvē uzskatītu par la -
bu un pareizu. Šobrīd tā nav, cil-
vēku attieksme pret Lāčplēša un 
Latvijas valsts dzimšanas dienu 
drīzāk liecināja, ka patriotisms un 
apziņa par piederību savai valstij 
pieaug.

Nepatīkami pārsteidz Latvijas 
polītiķu rīcība darbā ar likumu 
par LPSR Valsts drošības komite-
jas slepenajiem dokumentiem, – 
paredzētā VDK archīvu izpēte 
nenotiek, jo tai nav financējuma. 
11. Saeima pavasarī atklāja, ka ir 
pienācis termiņš, kad būtu jāveŗ 
vaļā tā sauktie čekas maisi. Saei -
m as deputātiem bija atšķirīgi vie -
dok ļi par to, ko darīt ar Latvijā 
sle penajiem Valsts drošības komi-
 tejas dokumentiem, kuŗos lasāmi 
gan darbinieku, gan aģentu vārdi. 
Saeima nolēma pieņemt kom - 
p romisa likumu: dokumentiem 
saglabāt slepenības statusu, taču 
ļaut tiem piekļūt speciāli šim dar -
b  am deleģētiem zinātniekiem. Sa -
 eima paredzēja, ka zinātniskajai 

komisijai darbs būtu jāsāk nākam-
gad un jāpabeidz simboliskā lai -
kā – uz Latvijas simtgadi 2018. 
gadā. Toreiz par šo likumu nobal-
soja 62 deputāti, atturējās vienīgi 
Saskaņas centrs. 

Drīz arī Laimdotas Straujumas 
valdība apstiprināja VDK izpētes 
komisijas 18 cilvēku sastāvu ar 
vēstures doktoriem Kārli Kangeri 
un Ritvaru Jansonu vadībā un 
paredzēja, ka turpmāko trīs gadu 
laikā komisijai tiks piešķirti 250 
tūkstoši eiro. Zinātnieki ķērās pie 
darba, apzinot, cik dažādās vietās 
glabājas VDK atstātais manto-
jums, ko būtu nepieciešams digi-
tā lizēt. Čekas ziņotāju kartotēka   
ir tikai neliela tā daļa, lai gan tieši 
šī kartotēka parasti izraisa visalie -  
lā ko interesi. Vēstures zinātņu 
doktors, VDK izpētes komisijas 
priekš sēža vietnieks Ritvars Jan-
sons domā, ka Latvijas Nacionā - 
la jā archīvā vien ir vairāk nekā   
152 000 lietu, kas saistītas ar VDK. 
Tāpat tur ir kompartijas doku-
menti, ir vairāk nekā miljons kar-
tīšu gan par represētajiem, gan  
par viņu represētājiem. Zinātnieki 
negribēja zaudēt laiku un nolēma 
sastādīt plānu, lai sabiedrībai būtu 
redzams, kā tiek izlietoti līdzekļi. 
Iecerēja arī starptautisku zināt-
nisku konferenci un jau augustā 
priekšizpētei lūdza piešķirt 40 
tūkstošus eiro. 

Komisijas kūrēšana bija uzticēta 
Izglītības ministrijai, taču izrādās, 
ta nekas nav darīts. Toreizējā izglī-
tības ministre Ina Druviete šo 
jautājumu novilcinājusi. Vēl 6. ok -
 tobŗa koalicijas padomes sēdē 
Druviete solījusi līdzekļus rast no 
ministrijas rezervēm, taču to neiz-
darīja, bet tagadējā ministre Mā  -
rīte Seile par šo komisiju un par 
faktu, ka financējuma tai nav, 
uzzināja no žurnālistiem. Ministre 
lūgusi Finanču ministriju steidza-
mi atrast naudu no līdzekļiem, kas 

domāti neparedzētiem gadījum-
iem, taču saņēmusi atteikumu. Ta   -
gad daudzi 12. Saeimas deputāti, 
kas par šo likumu balsoja 11. Sa  -
eimā, ir neizpratnē, – komisija ar 
viņu balsojumu ir izveidota, bet 
naudas tai nav.

Dīvaina ir bijusi arī ministrijas 
rīcība saistībā ar minētās komisi-
jas administrātīvo direktoru, kuŗa 
pienākums būtu no Izglītības mi  -
nistrijas puses kūrēt jautājumus 
par telpām un financējumu zināt-
niekiem. Valdība šim darbam au  -
gustā apstiprināja amatpersonu 
no ministrijas Augstākās izglītības 
un zinātnes departamenta, bet 
gandrīz tūlīt pat ministrija likvi-
dēja šo amatu un direktora ama - 
tā apstiprinātais cilvēks no darba 
aizgāja. Tad ministrija aizmugu-
riski, neapspriežoties ar komisiju, 
viņa vietā iecēla juriskonsultu no 
šā paša departamenta, kuŗš par 
saviem jaunajiem pienākumiem 
VDK izpētes komisijā uzzināja, 
at  griezies no atvaļinājuma, un jau 
septembrī lūdza viņu no tiem at -
brīvot. Tomēr ministrija viņu līdz 
šim nav atcēlusi. Pašlaik situācija 
ir šāda: lai arī likums un valdības 
lēmums paredz, ka komisija sāk 
darbu ar 1. janvāri, financējums 
šai VDK izpētes komisijai nāka -
mā gada budžetā nav paredzēts. 
Budžets tūlīt tiks nodots Saeimai 
apstiprināšanai, budžeta projekts 
tiek nosūtīts Eiropas Komisijai 
(EK) saskaņošanai, jo pēc krizes 
un lielajiem valstu tēriņiem tagad 
ES dalībvalstīm budžets ir jāsa-
skaņo ar EK. 

Manuprāt, šāda bezatbildība un 
paviršība Latvijas valsti un cilvēku 
ticību tai grauj vairāk nekā Putina 
un viņa atbalstītāju draudi un 
meli. Varbūt vēlētājiem ir laiks at  -
gā dināt ievēlētajiem tautas pār  -
stā v  jiem un viņu apstiprinātajai 
valdībai, ka solījumi ir jāizpilda?
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Eduarda Silkalna vārds laik-
rakstu Laiks un Brīvā Latvija la  -
sītājiem ir labi pazīstams, tieši 
tāpat kā savulaik laikraksta Aust-
rālijas Latvietis lasītājiem tālajā 
zemē. Dzimis Latvijā, skolas gai-
tas uzsācis bēgļu gados Vācijā, 
Saules nometnes pamatskolā 
Gēst hachtā, izglītību turpinājis 
Austrālijā. Pazīstams kā paida-
gogs Austrālijas skolās, vairākus 
gadus arī Minsteres Latviešu 
ģim  nazijā un citur. Literāta gai-
tas uzsācis kā dzejnieks, 1961. 
gadā publicējies kopkrājumā 
„Kvintets” ar tolaik jaunajiem 
au   toriem Ivaru Lindbergu, Gun-
daru Pļavkalnu, Kārli Ābeli, jun. 
un Ināru Brēdrichu. Rakstījis     
arī prozu, tostarp izdots romāns 
„No rīta” (1974). 

Tomēr jau kopš 1957. gada, laik-
raksta Austrālijas Latvietis iz   de -
vēja un galvenā redaktora Emī la 
Dēliņa mudināts, Eduards Sil -
kalns ir vērīgs jaunāko grāmatu 
lasītājs un vērtētājs. 1994. gadā 
tika izdots viņa kritiku krājums 
„Kritikas krāja”, kas ietveŗ Edu  ar-
 da Silkalna Austrālijas laiku un 
šodienas lasītājam sniedz vēr tī  - 
gu ieskatu latviešu trimdas rakst-
 nie cībā (grāmatniecībā). Savu-
kārt 2014. gada rudenī izdotais 
krājums „Par grāmatām un dzī-
vi” ietveŗ Eduarda Silkalna Lat  vi-
jas laiku. Tajā sakopotas laik rak-
stā Laiks un Brīvā Latvija (2007-
2014) publicētās recenzijas, un   
tā būtībā ir 101 recenzijas izlase. 
Ne vienmēr kritiķa vai literāro 
darbu vērtētāja darbs tiek no  -
vēr tēts, tomēr laikā, kad Latvijas 
izdevumos samērā maz ir kultū-
ras ziņu, tostap vēl retāka parā-
dība ir jaunāko grāmatu recen-
zijas, būtiski ir nezaudēt šo 
šķaut ni – vērtēt tagadnes, tikko 
tapušo literāro darbu, jaunāko 
literātūru. Jo, pirmkārt, šie vēr -
tējumi/recenzijas atklāj lasītāja/
recenzenta tā brīža „lasījumu” – 
kontekstā un salīdzinājumā gan 
ar procesiem un tendencēm pa -
šā rakstniecībā, gan arī katra 
rakstnieka daiļrades un indivi-
duālā rokraksta kontekstā; otr -
kārt, ar laiku šīs recenzijas, vēr-
tējumi kļūst par noderīgu mate-
riālu, pētījot kādu laikposmu. 

Šīs recenzijas kļūst faktiski par 
latviešu literātūras vēstures ne -
novērtētu sastāvdaļu un izziņas 
avotu, jo ļauj paraudzīties uz li  -
terāriem darbiem no diviem 
skatu punktiem:  vēsturiski – no 
to tapšanas laika, ko atklāj tālai-

„Viedu lasīšanu, moderno cilvēk!”
Eduards Silkalns. „Par grāmatām un dzīvi”. Grāmatu recenzijas 2007-2014 (Rīga, 2014)

ka recenzijas, gan no tagadnes 
(lasīšanas brīža) lasītāja skatī  ju-
ma. Nereti tagadnes lasītājam 
literāro darbu kritikas un vērtē-
jumi kļūst par būtisku orien tie ri, 
ceļa rādītāju plašajā grāmat nie -
cības klāstā, tāpēc kritiķa atbil -
dības pakāpe arī ir augsta. Kriti-
ķis var vārda vislabākajā nozīmē 
audzināt lasītāju, rosināt viņu 
domāt, pārdomāt, salīdzināt.

Par Eduardu Silkalnu kā la  -
sītāju un literāro darbu vērtētāju 
jāteic: erudīcija, cieņa pret rakstī-
to vārdu, protams, netrūkst arī 
kādu kritisku vārdu, tomēr tie 
vairāk liecina, ka to rakstītājs ir 
vēlējis labu autoram, vēlējies vi  -
ņam, iespējams, palīdzēt turp-
mā kā daiļrades ceļā, norādot uz 
kādiem misēkļiem, stila neglu-
du miem, sižetiskiem savērpu- 
m iem vai, gluži pretēji, uz bezsi-
žetiskumu, uz valodas neglu du m-
iem u. tml. Jāatzīst, ka Eduards 
Silkalns ir vērīgs lasītājs. Un visā 
šajā lasītāja un vērtētāja procesā 
jo nozīmīga ir arī paša Eduarda 
Silkalna pieredze – literārā, pai-
da goģiskā, vērtētāja, jo nu jau  
il  g āk par pusgadsimtu viņš ir 
bijis pats iesaistīts latviešu kul-
tūras dzīvē (gan svešumā, gan arī 
Latvijā). 

Krājumā „Par grāmatām un 
dzī vi” recenzijas sakopotas alfa -
bē tiskā secībā pēc rakstnieku  uz -
   vārdiem, ne chronoloģiski pēc   
to publicēšanas datumiem, kas 
norādīti katras recenzijas bei g ās. 
Recenzijas dalītas trīs daļās, no 
kuŗām lielākā daļa ir latviešu 
beletristika (69), citas latviešu 
au   toru grāmatas (22) un tulko-
jumi (10). Atšķirībā no pirmā 
re  cenziju krājuma jaunajā krā ju-
mā ietvertas recenzijas par Lat -
vijas rakstnieku Latvijā iz  do t iem 
darbiem (izņēmums ir Indras 
Gubiņas grāmata, kas iz   dota 
apgādā „Mežābele” Itakā), kā arī 
vērtēti Viļņa Baumaņa Lat  vijā 
izdotie darbi un atkārtoti Gunara 
Janovska, Ilonas Leimanes dar -
bu izdevumi, Jāņa Jaunsudrabi-
ņa dzejas izlase un Veronikas 
Strēlertes Kopotu rakstu sējums. 
Sadaļā pie citām grāmatām vietu 
raduši filozofiski, vēsturiski pē   tī-
 jumi, atmiņu un pieredzes re  mi-
niscences, kopoti raksti (V. Strē -
lerte, J. Krēsliņš, sen.), grāma -    
tas par vēsturiskām personībām 
(K. Zāle, M. Valters), būtiska ir 
vēsturiskā atmiņa – atmiņas par 
leģionāra gaitām un pieredze jau 
retrospektīvā atskatā. Šeit vērtē-
tajām grāmatām ir izteikti vēs tu-
risks, polītisks konteksts, bet 
bieži arī personiski piesātināts 
emocionālitātes fons. Atsevišķā 
sadaļā ir arī Latvijā izdotie dažā-
du tautu autoru darbu tulkoju-
mi, kas paveŗ plašākus apvārš-
ņus, iezīmējot gan ar Latvijas 
kul tūrtelpu saistītu autoru darb-
us (Ģ. fon Brinkena, Z. Fēgezaks 
u. c.), gan arī it kā „ārpusnie ku” 
skatījumu uz Latviju (J. Jeerits,    
B. Džerijs u. c.). 

Eduarda Silkalna recenzijas 
sniedz ieskatu, sava veida šķērs-
griezumu latviešu rakstniecība 
kopainā kādā noteiktā laikpos-
mā. Viņa uzmanības lokā no  nā-
kuši dažādu paaudžu autoru 
darbi, tostarp I. Vīksna, H. Gul-

bis, Z. Skujiņš, D. Avotiņa, Ē. Hān-
 bergs, A. Kolbergs, I. Ziedonis, 
A. Migla, J. Zvirgzdiņš, V. Rūm-
nieks, M. Rungulis, M. Zālīte,     
J. Lejiņš, G. Repše, M. Bērziņš,    
L. Muktupāvela, N. Ikstena,          
I. Ābele, E. Sniedze, O. Zebris,       
I. Melgalve, O. Ozols, J. Joņevs, 
V. Lācītis, L. Dreimane (Nemiers), 
L. Dreže u. c. No cienījama ve  -
cuma spalvas brāļiem un spal -
vas māsām līdz pat debitantiem 
un jaunajiem autoriem. Autoru 
vecuma amplitūda ir ievēroja -
ma - no piecpadsmit līdz deviņ-
desmit gadiem. Tas viss rakstī ta-
jos tekstos atklājas dažādos te -
matiskajos lokos, laikmetos, at -
tiecību savērpumos, stilistikā, 
žanriski, kā arī vēstījumā. Un re -
 cenzēto grāmatu lasītāju loks arī 
uzlūkojams par dažādu, sākot   
no vecākās lasītāju paaudzes ar 
savām lasīšanas tradicijām līdz 
pat bērnu un jauniešu auditori-
jai, kuŗi vēl meklē „savu lasām-
vielu”. Grāmatā publicētās Edu -
ar da Silkalna recenzijas arī ļauj 
ieraudzīt dažādas lasītāju mērķ-
auditorijas un adresātus.  

Tematiski Eduarda Silkalna 
„lasītās grāmatas” atklāj lauku 
ļaužu ikdienu Latvijas laikā, kol-
chozos un mūsdienās; dzimtu 
likteņus vairākās paaudzēs, kur 
vēstītājiem svarīgs bijis vēstu -
riskais konteksts, notikumi, pār-
maiņas utt.; atklājas latviešu lik-
teņgrieži (kaŗš, okupācija, izsū tī-
jums, DP nometnes, dzīve un 
vē  rojumi citās zemēs utt.); bū  tis-
ku grāmatu daļu veido kultūr-
vēsturiskas ievirzes darbi u. tml. 

Uzmanības lokā pamatos to  -
mēr ir cilvēku (kādu radību, būt-
ņu) likteņi un attiecības. Prozas 
tekstu darbības vide, sākot no 
Latvijas (daždažādos laikos), līdz 
Gruzijai, Austrālijai, ASV, arī kā -
 dām citzemēm un citpasaulēm. 

Vērtētie literārie darbi ir tra-
dicionāli vēstījumi, radoši (ne 
vienmēr veiksmīgi) meklējumi, 
ar sirreālisma iezīmēm, mīto -  
 lo ģijas elementiem, reliģiskām 
aso ciācijām, parafrazēm, sasau -
cēm. Tie nereti liecina, ka lasī-
tājam jābūt arī gana erudītam   
un zinīgam. Līdzās vairāk izklai-
des romāniem rodami arī pār-
domas rosinoši rēbusu teksti, – 
tāda atklājas Eduarda Silkalna 
lasīto grāmatu amplitūda. 

Pamatos Eduarda Silkalna uz -
manības lokā nonākuši romāni 
(tradicionāli vēstījumu un eks-
perimentējoši, futūristiski, šaus-
mu, fantazijas, burleskas, krimi-
nālromāni, stāstu izlase (Ē. Hān-
bergs) vai krājums (G. Repše,     
E. Sniedze), zooloģiskas minia-
tū ras (G. Repše), krimināla tra-
ģēdija (A. Kolbergs) un luga        
(G. Repše), dziesmuspēles un 
drā mas (M. Zālīte), dienas grā -
mata (G. Repše), filmas scēnārijs 
(A. Kolbergs), viena vārsmota 
teika (poēma, V. Baumanis), 
„jau nā gadsimta pasakas” (J. Ein-
felds), „ceļojumi telpā” (I. Gubi-
ņa), vēstules (K. un I. Skujenieki), 
dzejoļi (J. Jaunsudrabiņš, I. Vīks-
na – izlase, K. Skujenieks – izlase, 
I. Ziedonis), apceres (A. Līce), 
kopoti raksti (Z. Skujiņš, V. Strē-
lerte), dzejas un prozas antolo-
ģijas. 

Eduarda Silkalna lasītie un 
vērtētie teksti ir gana atšķirīgi: 
grodi savērpti sižeti, bezsiže tis-
kas domu un zemapziņas plūs-
mas (modernais cilvēks, frag-
mentārisms, domātais un nojau-
šamais), dokumentālais fons, 
izteikti vēsturiski romāni (J. Le  -
jiņš, A. Migla, V. Rūmnieks, O. 
Zebris), netrūkst mūsdienu teh n  o-
 loģiju iespēju un baiļu utt. Bū -
tisku nozīmi tautas atmiņas 
uzturēšanā iegūst gan literāri 
darbi, gan arī vēsturiski biogra-
fiski pētījumi par vēsturiskām 
personībām (Z. A. Meierovics,    
E. Benjamiņa, I. un G. Kokari,     
A. Čaks, K. Zāle, R. Blaumanis), 
kuŗos dokumentālitāte savijas ar 
literāriem ekskursiem. Ļoti spē-
cīgu strāvojumu sniedz lat vie  šu 
likteņgaitu vēstījums (A. Žī  gure). 

Eduards Silkalns kā lasītājs (ar 
pieredzi un uzkrātu erudīciju) 
izprot un saprot ne visu, ko gri-
bējis vēstīt rakstnieks. Recenzi -
jās viņš pašironiski reizumis pa -
smaida pats par sevi, tomēr ne  -
baidās skaidri pateikt, ka nu ir 
par daudz eksperimentu, ka la  -
sītājs tiek vests pārliekos labirin-
tos un spiests minēt mīklas un 
zīmes, nespējot izlobīt ne tekstu 
sižetisko, ne jēdzienisko jēgu.   
Un kā vārdā tas viss tiek darīts? 
Viņš meklē arī atbildi – „kāpēc 
mūsdienās vērojama tāda aiz -
rau šanās literātūrā ar krāšņi iz  -
fantazēto, tomēr reālajā dzīvē ne -
iespējamo?” Mēģina šķetināt au  -
toru tekstu savērpumus, jo au -

INGUNA 
DAUKSTE-SILASPROĢE

tori nereti pamet arī „dažu labu 
dziļāk domājamu domu”. 

Eduards Silkalns vai katrā re -
cenzijā atrod kādu gluži perso-
nisku reminiscenci, asociāciju, 
allūziju, un tas viņu nevis dis-
tancē, bet tieši tuvina recenziju 
lasītājiem, interesantiem. „Lai-
kam jau romānam, tāpat kā cil-
vēkam, jāļauj vienkārši būt un 
jāizbauda tā esamība. Ne visu 
cilvēku dziļākās dvēseles dzīles 
viegli izprast, ne visi cilvēki savā 
rīcībā ir mērķtiecīgi un viena 
lējuma,” saka Eduards Silkalns.

„Par grāmatām un dzīvi” kopā 
ar „Kritikas krāja” savā veidā var 
pat dēvēt par kritiķa Eduarda 
Silkalna kopotiem rakstiem, kas 
sniedz pamatīgu kopainu dažā-
dos latviešu literātūras posmos 
un zemēs, un tas ir būtisks un 
paliekams pienesums gan ta -
gadnē, gan nākotnē. Un tā ir 
tikai daļa no vēl plašākā veiku-
ma, jo ir sava veida kritiku izlase. 
Eduards Silkalns savu zīmuli 
asina arī turpmākiem vērtēju - 
m iem, jo iesāktais jāturpina. Top 
jauni vērtējumi un „lasījumi”, 
kas, jācer, atkal pēc gadiem taps 
par kritiku sējumu. Jo jautājums 
nav atbildēts, kur paliek kriti -
kas, kad tās uzrakstītas, – jā, laik-
 rakstu lappusēs, tīmeklī... Bet 
tikai tad, kad tās iegulstas grā-
matu vākos, ir iespējams ierau-
dzīt paveikto. Tāpēc paldies arī 
„Laika Grāmatas” izdevējai un 
grāmatas redaktorēm Ligitai 
Kovtunai un Rutei Runcei.  

MEKLĒJIET MŪSU KONTUS:

www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija
www.draugiem.lv/brivalatvija

APVIENOTĀ UN

BRĪVĀ LATVIJABRĪVĀ LATVIJA

ESAM PIEEJAMI GAN DRUKĀTĀ, 
GAN DIGITĀLĀ VERSIJĀ

Vēlaties uzzināt par tautiešiem 
Lielbritanijā?

www.latviesiem.co.uk

„Zvaigznes” grāmatas varat iegādāties,
 sazinoties pa e-pastu tirdzniecība@zvaigzne.lv 

vai rakstot „Grāmatu klubam” Rīgā, 
Biķernieku ielā 19, LV-1039 

un zvanot tālr. +371 67801708



LAIKS 132014. ga da 29. novembris – 5. decembris

Kad priekšsajūtas
Tev pieskaŗas
Un neongaismas
Skatlogā
Uzrunā un aicina tā, 
Ka zīlēt tikai vari,
Kā izprast tās un sevī iegaismot, 
Tad pieskaries arī tu:
Un priekškars Tavā ziemā atvērsies
Visgaŗākās nakts laikā.

Pieskaries
Un uzliec savas rokas
Uz saviem pleciem citam.
Tas palīdzēs -
Un nebūsi tu priekšā kārta drāna,
Kas teātŗos tik atvērsies!
  
Atveries
No lēnas pazemības,
No piedāvātas mīlestības,
Lai priekšsajūtas

Jūti šoreiz tā.
 Tās pāri tiltam bazārā
Nav pērkamas,
Bet gaidīšanā dāvātas
Kā atnākšana Tevī
Un Tavā svetā Dievnamā.

Priekšsajūtas
Atnes Tavu prieka vēsti šodien,
Lai rītā nestu:
Jaunas prieka sajūtas.

Priekšsajūtas 
Adventa laikā

ULDIS GRASIS

Jaunās Gaitas ziemas numurs
Ziemas numura pirmajā lap-

pusē Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas prezidenta Dr. Ojāra Spārīša 
atzinības raksts Jaunās Gaitas 
uz  turētājiem, veidotājiem un at -
balstītājiem par latviešu valodas 
un latviešu kultūras stimulē-
šanu. 

Literārajā saturā Ulža Bērziņa 
vienpadsmit dzejiskas prozas 
motīvi, Gundara Pļavkalna dze -
jo  lis rokraksta faksimilā, Jāņa 
Liepiņa „šubertiāde” Dziesmi-
nieks un leijerkaste un Eināra 
Zel ča romāna Abrene 2002 frag-
ments. Mākslas attēlos Osvalda 
Zvejsalnieka un Valerijana Da  -
džāna darbi; vāku rotā Brenča 

Sila glezna. Viedo vārdu sadaļā 
Scripta Manent Adams Michņiks 
un Sanita Upleja. Literātūrkriti-
kas katēgorijā Rolfs Ekmanis      
par Māŗa Čaklā dzeju, Juris Šle-
sers par Evas Eglājas-Kristsones 
Dzelzs  griezējiem, Maija Kalniņa 
par Margaritas Kovaļevskas vēs-
tu lēm un Ilona Salcēviča par 
Dzidras Zeberiņas mūža darbu. 
Vēl arī Sanda Laimes raganu 
dižpētījuma turpinājums, Daces 
Kreceres intervija ar mākslas ap -
gāda Neputns dibinātāju Laimu 
Slavu, Jāņa Aistara tēlojums no 
Dziesmu svētkiem Kanadā, Gun-
tas Amolas mūzikla Pūt, vējiņi 
apraksts, un turpinājums Rolfa 

Ekmaņa rakstam par radio rai-
dījumiem latviešu valodā. Sadaļā 
Dažos vārdos īsziņas un īsko-
men tāri par kultūras notiku - 
m iem un par aktuālitātēm gan 
Latvijā, gan visur. Kiberkambarī 
runa par mūziklu Cukurs. Her-
berts Cukurs. Pieminamas arī grā-
 matu recenzijas: Jānis Liepiņš 
par Ilgoņa Bērsona Segvārdi un 
segburti, Juris Šlesers par Māras 
Celles Meiteni no Mežaparka, 
Māris Brancis par Pēteŗa Zirnīša 
Ķūķis stāsta Burtnieku ezera tei -
k as un Gundars Ķeniņš Kings 
par Journal of Baltic Studies 
rudens numura saturu. 

Visu šo bagātību par nieka 

nau du (USD 10 jeb EUR 8) varat 
iegādāties, rakstot Jurim Žagari-
ņam: e-adrese juris.zagarins@gmail.
com - vai piezvanot (413)732-3803. 
Divu gadu abonements tāpat 
maksā nieka naudu (USD 76 jeb 
EUR 60). Pavisam parocīga ir 
iespēja maksāšanu (un, lūdzu, 
ievērojiet, arī ziedošanu!) no  -
kārtot ar kreditkarti mājaslapā 
http:/jaunagaita.net, kur arī pie-
ejams pilns Jaunās Gaitas archīvs 
no 1955. gada līdz pagājušā gada 
ziemas numuram. 

Jaunās Gaitas abonements ir 
lieliska Ziemsvētku dāvana kat-
ram, kas latviešu valodā lasa un 
latviešu kultūru ciena.

JURIS ŽAGARIŅŠ

Ģimenes ārstam un fitotera-
peu tam Artūram Tereško īpaša 
reklāma nav vajadzīga.  Viņš ir 
vis notaļ iecienīts ārsts, kam cil -
vēki uzticas. Turklāt daudzas 

Staigājot  pa 
Dieva dārziem

(droši vien pat visas) receptes, 
metodes un ieteikumus viņš iz  -
mēģina vispirms pats. Arī indī-
gas zālītes, piemēram, zilo kur-
pīti. Ņēma un izmēģināja.

Artūra Tereško zāļu tējas ar 
labiem rezultātiem jau gadiem 
lieto ne vien Latvijā  dzīvojošie, 
bet arī atbraucēji no citām val - 
s tīm. Lieto un slavē. Pamatoti.

Taču ne jau visi zina, ka Artūrs 
Tereško raksta grāmatas. Pro-
tams, par sev tuvu tematu – par  
dažādiem augiem un zāļu tējām. 
Pavisam nesen grāmatnīcās pa  -
rādījās atkārtoti (pirmais izde-
vums  bija pirms desmit gad -
iem) izdotais bestsellers „Dieva 
dārza ārstniecības augi”. Nupat 
iznākušo grāmatu autors veltījis 
savas vecmāmiņas Mikolinas 
Šidlovskas piemiņai. Jau bērnībā 

viņš no vecmāmiņas smēlies 
daudz gudrību par augiem un to 
īpašībām.

„Dieva dārza ārstniecības au -
gi”, manuprāt, ir grāmata, kuŗai 
vajadzētu būt katrā mājā. Jo tā ir 
ļoti interesanta neklātienes eks-
kursija dabā, iepazīšanās ar au - 
g iem un to izmantošanu. Grāma -
tā  ir daudz labu padomu, kuŗos 
ir vērts ieklausīties.  Arī kaut  ko  
uzzināt par Dr. Artūra Tereško 
veselības tējām. To patiešām ir 
daudz – trīsdesmit. Dažādām 
kaitēm un problēmām. Ir arī tē  -
jas ikdienas lietošanai, ārstnie cī-
bas eļlas, nātres saknes pulveris...

Grāmatas ievadā autors raksta: 
„...Es mēģināšu iet un rādīt ceļu, 
jo, staigājot pa ziedošiem Dieva 
dārziem kopš bērnības, esmu tos 
labi iepazinis.”

ARMĪDA PRIEDĪTE

Pēc Latvijas kultūras ministres 
Daces Melbārdes un Radošo sa -
vienību padomes ierosinājuma 
un ar Nacionālās Kultūras pa  -
domes atbalstu  iedibināts jauns 
apbalvojums – Izcilības balva 
Lat vijas kultūrā. To nolemts pie-
šķirt reizi gadā ne vairāk kā trim 

Pirmo reizi piešķirtas 
Izcilības balvas Latvijas kultūrā

pretendentiem par veikumu, kas 
ieguvis starptautisku un nacio-
nālu rezonanci un ietekmējis 
kultūras procesu Latvijā. Kultū-
ras ministre paudusi gandarī  ju-
mu, ka šādu ievērojamu sasnie-
gumu,  kas pasaulē daudzināju -  
ši Latvijas vārdu, šogad ir bijis 

daudz, laureāti izraudzīti no 26 
izvirzītajiem pretendentiem. 

Ir paziņoti pirmie Izcilības bal-
vas laureāti. Tie ir tenors Alek - 
s andrs Antoņenko, kinorežisors 
Jānis Nords un mūzejs „Žaņa 
Lipkes memoriāls”.  

Aleksandrs Antoņenko ir dzie-
donis ar starptautisku slavu un 
apbalvojumiem, iecienīts un gai-
dīts uz slavenāko operteātŗu 
skatuvēm. Dziedot slavenākajos 
operteātŗos, viņš arvien ir bijis 
arī Latvijas sūtnis  pasaulē,  ar 
sa  vu līdzdalību greznojis arī 
šīsvasaras grandiozo koncertu 
„Dzimuši Rīgā”, piedalījies kon-
certzāles Cēsis atklāšanas kon-
certā, Z. Liepiņa „Transcen den-
tā lās oratorijas” pirmatska ņo-

jumā Rīgā.
Jāņa Norda filma „Mammu, 

es tevi mīlu” piedalījusies ne  skai-
tāmos kinofestivālos, guvusi bal-
vas Belīnes starptautiskajā ki - 
no festivālā un vēl citos forumos, 
vai rojusi ticību Latvijas kino-
mākslas nākotnei.

Savukārt „Žaņa Lipkes memo-
riāls” – neparasts, drosmīgi un 
ta  lantīgi izveidots sabiedriski no -
 zīmīgs mūzejs - ieguvis starptau-
tisku profesionāļu atzinību, 
ro sinot  apmaiņu  ar domām par 
piemiņas vietas oriģinālo risi-
nājumu un vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanu.

Balvas tiks pasniegtas 22. de -
cembrī Kultūras akadēmijas na -
mā Zirgu pasts.Aleksandrs Antoņenko

Jānis Nords

Žaņa Lipkes memo riāls
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Pasniedz Triju Zvaigžņu ordeņus
18. novembrī LR Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Valsts augstākos apbalvojumus

Nu un,  kas tad ir? varētu teikt, 
jo Minsterē vienmēr ir bijusi  
skola,  un tur viss notiek, ak vi - 
ņ iem pat grāmatas iznāk...  Tomēr 
šī ir  interesanta grāmata, jo  to 
sa   raksta pavisam jauni latvieši, 
tādi, kas ārpus Latvijas domā par 
savu tēvzemi, kā jau var noprast 
pēc virsraksta. Tas ir šī laika 
atspoguļojums. 

Minsteres latviešu bērnu no  -
darbības pašreiz  sadalās visādos 
projektos:  ir skoliņa, ir mazie 
de  jotāji “Dancītis”, ir svētdienas 
skoliņa, ir latviešu tīmekļa kursi 
no Latvijas. Katrā projektā pieda-
lās mazliet atšķirīga bērnu gru-
pa. Viens šāds projekts ir saistīts 
ar grāmatu lasīšanu un notiek   
ar Latvijas atbalstu, jo no Latvijas 
pienāk 25  grāmatas, pat ne tikai 
bērniem, arī viņu vecākiem. Tā 
ir Bērnu un jauniešu  žūrija – 
Lat vijas nacionālās bibliotēkas 
biedrības projekts kopš 2009. ga -
da, kuŗā minsterieši piedalās nu 
jau  trešo gadu. Tas pats par sevi  
ir jauki, ka Kultūrkapitālfonds 
vei cina, lai to, ko māsīcas vai 
brā lēni lasa Latvijā, var palasīt 
arī latvieši ārzemēs, visi  dabū - 
 j am nesen Latvijā iznākušas grā-
matas, kas piemērotas dažādām 
vecuma grupām.  No tām veido-
jas jau maza  bibliotēciņa.

Šo projekta daļu pieskata divas 
bērnu mammas – Dina Krastiņa 
un Inga Pētersone. Kādu dienu 
Dinai  ienāca prātā doma –  kā 
būtu, ja mūsu bērni arī paving-
rinātos rakstīšanā un izveidotu 
grāmatiņu par sevi un Latviju?  
Domāts, darīts! Uzdevums bēr -
n  iem ir uzrakstīt un uzzīmēt to, 
ko viņi atminas par Latviju, ko 
pie  dzīvojuši vasarās, bet tiem, 
kas Latvijā nav bijuši vai neko 

neatceras, uzdod izprašņāt vecā-
kus par  Latviju.  Kopā sanāk 17 
bēr nu stāsti un zīmējumi. Bet kā 
tādu dažādu lielumu un krāsu 
papīru kaudzi salikt kopā?

Rodas vēl viena “publiskā - 
privātā sadarbība”.  Izrādās, ka 
Mins terē gadiem ilgi ir Preses 
biedrība, kas gan pēdējā laikā 
mazliet nīkuļo.  Preses biedrības 
kasierim Viktoram Kangerim ie -
 nāk prātā, ka varētu no pāri pa  -
likušajiem līdzekļiem atbalstīt  
šīs grāmatiņas nodrukāšanu. 
Atkal domāts, darīts!

Inga Pētersone un Dina Kras-
tiņa savāktos materiālus sakopo 
un rūpīgi noved līdz grāmatas 
formai.  Šis tas ir palabots, bet, 
ļoti patīkami, viss nav  pārtaisīts. 
Rezultāts ir skaists, atraisīts, ra -
došs un īsts. Grāmata iznāk 50 
eksemplāru metienā, un to pre-
zentē 2014. gada 15. novembrī 
Valsts svētku akta ietvaros. Katrs 
dalībnieks saņem eksemplāru  
no Preses biedrības.

Daži izvilkumi no grāmatas 
„Es un mana Latvija”

Ievads
Šis ir vēstījums par to, cik ļoti 

mīļa katrai mazajai sirsniņai ir 
Latvija, cik nozīmīga katram ir 
sava vietiņa un lietiņa Latvijā,  
cik ļoti skumju pilna ir katra 
šķiršanās ar Latviju, cik ļoti gai-
dīta ir katra atkalredzēšanās un 
satikšanās ar Latviju, cik svarīga 
mums ir latviešu valoda un lat-
viskā dzīvesziņa, veidojot dzīvi 
ārpus Latvijas.

Mana Latvija ir vieta, kur katru 
vasaru braucam ar ģimeni at  -
pūsties... Esmu priecīgs braukā-
ties sniegā ar pannu, kas pie - 

sieta pie mašīnas! Reinis, 7 g.
Man ļoti patīk Daugava... ar lai-

vu pavizināties pa Daugavu vai 
aiz braukt līdz kādai Dauga vas 
saliņai ar katamarānu. Terēze, 14 g.

Intervija ar tēti
Kuŗā pilsētā tu dzīvoji?
Bērnībā dzīvoju Ādažos, bet 

no tā laika es maz atminos. Pēc 
tam mēs dzīvojām Gulbenes 
rajona Līgo ciemā, vēlāk jau Rī  -
gas rajona Murjāņos kolchozā 
“Boļševiks”. Ap 1989. gadu mēs 
pārcēlāmies uz Skrīveŗiem. Pēc 
dienesta armijā vienu gadu vēl 
nodzīvoju Skrīveŗos un pēc tam 
dzīvoju Aizkrauklē. Kopš 2000. 
gada dzīvoju Vācijā, Minsterē.   
Lenarts, 10. g.

Jūra
Ūdenī izskatās kā spīdumi, bet 

tā ir saule, kas spīd augšā. Jo, kad 
saulīte iet gulēt, tad ir krāsainas 
debesis. Bet, kad tā ceļas, ir zilas 
debesis. Latvijā jūra ir gaŗa... pat 
no Vācijas uz Latviju var tā tikt...
Laura, 6. g.

Mēs braucam uz “Kalna Mie-
riņiem” pie Cēsīm. Tā ir māja ar 
ļoti lielu dārzu. Tas nozīmē, ka 
tie ir lauki.  

Manam brālim Kārlītim ļoti 
patika mazais kaķītis, ko viņš 
stipri samīļoja. 

Man ļoti patika braukt ar ma  -
zo traktoru. Arī manam brālī -
tim Kārlītim patīk traktori. Kad 
viņš laukos apsēdās uz traktora, 
viņš nevienu vairāk negribēja 
laist savā vietā un skaļi brēca!     
Es vienmēr gaidu vasaru, kad 
brauksim uz “Kalna Mieriņiem”. 
Lukas  (ar vienu s! un bez ū), 10 
g.,  Kārlis,  2 g. (sašvīkāja Luka 
rakstīto!).

“Es un mana Latvija”
Minsterē iznākusi jauna gramata „Es un mana Latvija”  

Latvija
Kad es dzirdu vārdu Latvija, es 

vienmēr atceros visas smukās 
lietas... Jāņi – vislielākie svētki un 
arī visskaistākie. Ģimenes, kuŗas 
turas kopā un ir stipras kopā. Tā 
ir mana Latvija, un tā arī paliks. 
Pēteris, 14 g.

Kā izskatījās tajā mājā?  (jautā 
mammai)

Uz sienām bija mīkstās tapētes, 
kuŗas bija brūnganā krāsā. Tās 
mīkstajās vietās varēja piespiest 
ar pirkstu un vērot, kā musturis 
atgūst sākotnējo formu.... Un lie-
lajā istabā bija sekcija “Aina”.  
Man patika tā bāra vieta sekcijā, 
kur varēja atvērt plauktu un to 
izmantot par mācību galdu. Un 
mums bija sunītis Čita. Man ļoti 
nepatika ravēt bietes, bet mam -
ma katru gadu pieteicās ravēša-
nai. Tad mums bija kopā ar mam-
 mu jāravē gaŗās vagas. Linda, 7 g.

Līgo
Man mīļā Latvija asociējas ar 

Līgo svētkiem. Tik skaistu svēt -
ku nav nekur. Latvijā man ir pa -
likuši daudz draugu. Tur dzīvo 
arī mana mīļā vecvecmāmiņa. 
Sabīne,14. g.

Mana Latvija
Latvijā man ir omes un opji, 

māsīcas un brālēni, suns Foksis, 
papagailis un vēl kaķis Lote. Tā   
ir mana Latvija – radi un draugi! 
Ar ģimeni ejam arī sēņot. Es jau 
pazīstu indīgās sēnes. Man garšo 
sēņu mērce. Martins, 4 g. (bez ņ 
un š!)

Mana Latvijas māja
Ābelē pie manas mājas iekārtas 

manas šūpoles. Latvijā man ļoti 

patīk mani draugi, mājas un 
mani dzīvnieki. Patriks, 5. g.

Mūsu sunītis
Mūsu sunītis dzīvo Latvijā, un 

viņu sauc Dženija. Viņa palika 
dzīvot pie mecītes, jo viņai ir liels 
dārzs. Man ļoti patīk Latvijā, un, 
kad es izaugšu, es braukšu uz 
Latviju. Es gribu tur dzīvot un 
strādāt. Luīze, 7 g.

Pie jūras Tūjā
Tur mēs spēlējamies ūdenī ar 

bumbu. Jauki ir spēlēties kopā ar 
brāli un māsu. Niks, 8 g.

Pie krustmātes
Es biju vasarā pie manas krust-

mātes. Viņa dzīvo Zvārtavas pa -
gastā. Pēcpusdienās mēs gājām 
krustmātei līdzi uz govju kūti. 
Mēs drīkstējām palīdzēt viņai   
pie slaukšanas. Arta, 9 g.

Pie omes un opja
Opis mani ved uz mežu, kur 

dzīvo rukši. Mēs dodam meža 
rukšiem kartupeļus, bietes un 
kukurūzu. Mans opis ir med-
nieks, un viņam ir bise un 
“bobiks”. Rukši sūta mums savas 
bildes uz datoru. Opim ir tāds 
fotoaparāts. Tomass, 4 g.

Rembate
Latvijā es dzīvoju mazā pagas-

tā – Rembatē. Tur ir liela pļava, 
kur omei ganās gotiņas. Mēs ar 
omi gājām pārsiet gotiņas.

Man pietrūkst kaķa, kuŗš pali-
cis Latvijā. Manu kaķi sauc Rino. 
Kaķis tracina omi, jo es neesmu 
tur. Arnita, 10 g.

ZUZE KRĒSLIŅA-SILA

Ordeni saņem LR Goda konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs, sabiedriskais darbinieks ASV Pēteris Blumbergs, foto mākslinieks Gunārs Janaitis // FOTO: Imants Urtāns
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Daugavas Vanagus dibināja 
1945. gada 28. decembrī Cēdel-
ge mas gūstekņu nometnē Beļ-
ģijā. Leģendārais pulkvedis Vilis 
Janums (1894–1981) kļuva par 
organizācijas pirmo vadītāju. Tu -
 vojoties šā notikuma 70 gadu at  -
cerei, Daugavas Vanagu Minste-
res kopa aicina iemūžināt pulk-
ve ža Januma piemiņu Latvijas 
Okupācijas mūzeja Nākotnes na  mā. 

Pulkvedis Vilis Janums savus 
kaŗavīrus sauca par dēliem un 
sadzīvoja ar viņiem kā tēvs vis -
traģiskākajos apstākļos Otrā pa  -
saules kaŗa gaitās. Pulkvedi go -
dāja un mīlēja par viņa kaŗava-
doņa spējām un par cilvēcību. 
Pulkvedis Janums paveica gan -
d rīz neiedomājamo – viņa kaŗa-
vīri ne tikai uzvarēja teju bezce-
rīgās kaujās, bet saglabāja dzī-
vību viņa tālredzības dēļ. Izdzī-
vo jušie dēli Pulkvedim uzticēja 
vadīt Daugavas Vanagus, kas 

Iemūžināsim Daugavas Vanagu dibinātāja 
pulkveža Januma piemiņu 

Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes namā
kļu va par lielāko latviešu patrio-
tisko un labdarības organizāciju 
trimdā.

Ar Minsteri saistās pulkveža 
Viļa Januma mūžā pēdējais ak  -
tīvais posms, ne tikai vadot Dau-
 gavas Vanagus un Latviešu ko   pī-
bu Vācijā, bet vēl vairāk – gādājot 
par nākotni. Bez viņa aizbildī -
bas Augustdorfas/Minsteres Lat-
viešu ģimnazija (1946–1998) ne -
būtu piedzīvojusi 53 darbības 
ga  dus svešā zemē, audzinot jau -
n  as dēlu un mazdēlu paaudzes 
latviskā garā. “Minstere jānotur” 
bija Pulkveža aicinājums, kam 
nevajadzēja argumentācijas un 
pierādījumu un uz ko ar saviem 
ziedojumiem atsaucās Daugavas 
Vanagi, to nodaļas, draudzes, or -
ganizācijas, biedrības, komitejas 
un individuālie labvēļi. 

Pulkvedis ir atgriezies Latvijā 
un pelnīti atdusas Brāļu kapos. 
Daugavas Vanagu Minsteres ko -

pa aicina ikvienu atcerēties viņa 
mūža devumu, iemūžinot Pulk-
veža piemiņu Latvijas Okupā ci-
jas mūzeja Nākotnes namā. Mū -
zeja jaunā, mūsdienīgā ekspo zī-
cija arī turpmāk Pulkveža maz-
dēlu un mazmazdēlu paaudzēm 
stāstīs un mācīs gan par Latvijas 
valstij un tautai nodarītajiem no -
ziegumiem, gan par tautas pre -
to šanās garu un cīņām par brī-
vību.

Sadarbībā ar Latvijas Okupā-
cijas mūzeju esam noteikuši di  -
vus mērķus. Savācot EUR 10 000, 
Pulkveža piemiņu iemūžināsim 
jaunās ekspozīcijas atskatā uz 
pirmo neatkarības posmu – sa  -
daļā “Latvijas tauta”. Savukārt, ja 
savāksim EUR 17 000, Pulkveža 
piemiņai veltīsim Trešās tautas 
atmodas sadaļu “Neatkarības 
pra sības”. 

Sēklas nauda: Pulkveža meita 
Velta Januma EUR 1000; DV 

Minsteres kopa EUR 500; Lat -
vie  šu kopība Vācijā EUR 660; 
Aija Ebdene EUR 500; Valters 
Nollendorfs EUR 500.

Daugavas Vanagu 
Minsteres kopa

***
KĀ UN KUR ZIEDOT? 
Ar pārskaitījumu uz mūzeja 

kontu (atzīmēt: Pulkveža Janu -
ma piemiņai): 

Latvijas Okupācijas mūzeja 
biedrība Reģ. nr. 40008018848. 
AS “SEB banka” Rīdzenes filiāle, 
Reģ. nr. 4000315174, SWIFT 
kods UNLALV2X, konta Nr.: LV 
67UNLA0002 400700517. OMB 
ir sabiedriskā labuma organi  zā -
cija. Nodokļu maksātāji Latvijā 
ziedojumus var likuma robežās 
atskaitīt no ienākumiem. 

Ar čeku vai naudas pārvedu-
mu pie mūzeja pārstāvjiem ār -
zemēs (atzīmēt: Pulkveža Ja  -

numa piemiņai.):
ASV čeki rakstāmi uz OMFA un 

sūtāmi: OMFA, c/o Ilze Resnis, 
10930 Nollwood Drive, Chardon, 
OH 44024, USA. Ziedojumi li -
kuma robežās atskaitāmi no ASV 
ienākumu nodokļiem. 

Kanadā čeki rakstāmi uz LRDF 
(Latvian Relief and Development 
Fund) un sūtāmi: Dagnija Staško, 
16 Elterwater Ave, Nepean, ON 
K2H5J2. Ziedojumi likuma ro -
be žās atskaitāmi no Kanadas fe  -
derālajiem ienākumu nodok - 
 ļ iem.

Austrālijā: Ināra Graudiņa, 
141 Darley Road, Randwick, 
NSW 2031.

Lielbritanijā: Inese A. Smith, 
36 Fairmount Drive, Lough bo-
rough,LE11 3JR.

Latvijas Okupācijas mūzeja 
mājaslapa: 

www.okupacijasmuzejs.lv.

Šogad dienas gaismu beidzot 
ieraudzījusi ar vēsturi saistīta 
grāmata latviešu valodā „Debesis 
tik tumšas”, kas paveŗ jaunas lap-
puses Daugavpils ebrēju baisajos 
likteņstāstos. Grāmatas autors, 
Lietuvas ebrējs Sidnijs Aivenss 
(īstajā vārdā Šaike Ivenskis) pēc 
vācu iebrukuma Lietuvā 1941. 
gada jūnijā ar ģimeni devās bēgļu 
gaitās, mēģinot sasniegt Krievi-
jas robežu cerībā, ka Daugavpilī 
radīs glābiņu no ebrēju masveida 
vajāšanām. Diemžēl apsolītā ze  -
me lika smagi vilties. Viņa tēvs 
Moše Ivenskis – Ebrēju bankas 
pārzinis – pa ceļam tika atšķirts 
no dēliem un nošauts, pats Sid-
nijs bija nolemts nāvei un tikai 
par brīnumu palicis dzīvs.

6. novembrī Daugavpils audi-
torijai grāmatu prezentēja tās 
izdevēja, ASV un Eiropas latvie-
šu laikrakstu Laiks un Brīvā Lat-
vija galvenā redaktore Ligita 
Kov tuna un mecenāti – Ameri-
kas latvietis, zinātnieks Uldis Ro -
 ze un Daugavpilī dzimušais zi  -
nāt nieks Pēteris Bolšaitis. Savos 
iespaidos un atmiņās dalījās arī 
Daugavpils Ebrēju kopienas val-
des loceklis un Mūzeja direktors 
Josifs Račko, kas vairākus gadus 
sarakstījies ar pašu grāmatas au -
toru. 

Ligita Kovtuna klātesošajiem 
nolasīja dažus grāmatas frag-
mentus, ļaujot iejusties patiesā 
vēstures stāstījumā un radot vēl-
mi noteikti pārlapot ievērojamo 
izdevumu. Lauku bibliotēku at  -
balsta biedrības vadītāja Biruta 
Eglīte atzina, ka cilvēki ar vājā-
kiem nerviem var arī netikt līdz 
grāmatas pēdējai lappusei, tik 
reāls ir šis stāsts, kas nāk no pa -
ša notikumu aculiecinieka mutes, 
taču to noteikti būtu vērts iepa-
zīt. Lasītājus uzrunāja jau pats 

Sidnijs Aivenss stāsta par 
Daugavpils ebrēju baiso likteni

INESE MINOVA

grāmatas vāks, par kuŗa māks  li-
niecisko apdari parūpējusies 
Daiga Brinkmane. No izdevē - 
j iem Biruta Eglīte saņēmusi 700 
grāmatas eksemplārus, kas jau 
tuvākajā laikā būs pieejami gan-
d rīz ikvienā Latvijas bibliotēkā. 

Uldis Roze pastāstīja, ka Sid-
nija Aivensa atmiņu stāsts ie  -
priekš publicēts jau četrās valo-
dās, taču beidzot ir pieejams arī 
latviešu lasītājiem. Viņš atzīst, ka 
par holokaustu Latvijā ir ļoti  
maz izdevumu, cilvēki nelabprāt 
runā par šo sāpīgo temu, turklāt 
tikai retajam izdevies izdzīvot 
šajā katastrofā jeb šoā, kā to dēvē 
ivritā.

Sidnijs Aivenss ir viens no šiem 
retajiem, tieši tāpēc viņa stāsts ir 
īpaši vērtīgs. Autors nebija stei-
dzies ar savu atmiņu izdošanu 
un izvairījies no šablonisma, kas 
nereti piemīt atmiņu rakstītā - 
 j iem. „Debesis tik tumšas” ir kā 
autora dienasgrāmata, kur noti-
kumi sakārtoti chronoloģiskā 
secībā, un tos caurvij dažādi stās-
ti, arī par mīlestību, draudzību 
un cieņu. Būtiski, ka autora stā s-
tītais saskan ar citu holokausta 

upuŗu atmiņām. Daugavpilī vā -
cu geto nonāca arī Lietuvas eb -
rējs Haims Kurickis ar ģimeni, 
pārdzīvotos notikumus viņš vē  -
lāk aprakstījis savā grāmatā „Iz  -
dzīvot un pastāstīt šo stāstu”.   

Grāmatas ievadā vēsturnieks 
Andrievs Ezergailis raksta, ka 
Sidnija Aivensa memuāri latviešu 
lasītājus varētu saistīt vairāku ie -
meslu pēc. Vēsturniekiem vēr tī-
ga ir atspoguļotā Otrā pasaules 
kaŗa notikumu ķēde, kas Aiven - 
s am sākās 1941. gada 22. jūnijā 
un turpinājās līdz kaŗa beigām. 
Autora atmiņas sniedz tiešas lie-
cības par holokausta pirmajiem 
soļiem Latvijā, īpaši Daugavpilī. 
Taču kopumā tas ir stāsts par 
genocīdā izdzīvojušo ebrēju, kā 
viņš nonācis Daugavpilī, kur 
viņa dzīve vairākkārt karājās 
mata galā, un kā viņam laimējies 
izdzīvot. 

Pētījot ebrēju vēsturi Daugav-
pilī, Josifs Račko uzgājis Sidnija 
Aivensa adresi un ar viņu sazi-
nājies. Abu sarakste ilgusi vairā-
kus gadus, grāmatas autors bijis 

patīkami satraukts, ka Daugav-
pilī ir vēsturnieku grupa, kas 
vēlas pētīt ebrēju vēsturi. J. Rač-
ko stāsta, ka Aivenss nav pratis 
krievu valodu, tāpēc abi sazi nā-
jušies ivritā. Šaike Ivenskis bija 
vienīgais izdzīvojušais viņa ģi -

menē. Viņš nokļuvis pirmajā 
Daugavpils ebrēju šaušanas ak -
cijā, kas norisinājās 9. jūlijā 
Dzelzceļnieku dārzā. Šaike bija 
nāvei nolemto ebrēju rindas bei-
gās, un, kad pienāca viņa kārta, 
bedres jau bijušas pārpildītas, 
tāpēc šaušana atlikta uz nākamo 
dienu. Tā bijusi viņa pirmā, bet 
ne vienīgā brīnumainā izglāb ša-
nās. Aivenss atstājis liecību ne 
tikai par vāciešu, bet arī par lat-
viešu lomu pirmajā ebrēju iznī-
cināšanā. Josifs Račko uzsveŗ, ka 
šī iemesla pēc dažiem latviešiem 
būs grūti lasīt šo grāmatu, taču 
katastrofas pētnieki ļoti labi zi -
not, ka tā bijusi tikai pavēļu iz -
pildīšana.    

Šaike Ivenskis 1948. gadā pār-
cē lās uz ASV un nomainīja savu 
vārdu uz Sidnijs Aivenss (Sidney 
Iwens). Viņš apmetās Viskonsi-
nas pavalstī, kur strādāja par 
revidentu vietējā metallapstrādes 
uzņēmumā. 2010. gadā 86 gadu 
vecumā viņš aizgāja aizsaulē.  

Uldis Roze, Ligita Kovtuna un Josifs Račko // FOTO: Inese Minova

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat 
iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis Sastādījusi DAIGA KALNS (ASV) 

Pa labi
1. Viena no auglības dievībām 

acteku mītos. 3. Valsts Afrikā. 5. 
Gavilniece maijā. 7. Dabas parā   -
dī  ba. 9. Acu slimība. 11. Nesamie, 
sai ņi. 13. Instrumentāls skaņ -
darbs. 15. Zemkopji, lopkopji 
Mon golijā. 17. Dziedināties, ve  -
seļoties. 20. Sēklu iesēšanās zemē 
no paša auga. 22. Aizbāžņi, puļķi. 
23. Kaklarota. 24. Viena no profe-
sijām tekstilrūpniecībā. 27. Slave-
na šokolādes firma A-Eiropā. 30. 
Kādas ES valsts galvaspilsēta.

Pa kreisi
2. Lēcienā gaisā apmests kūlenis. 

4. Tēls Mocarta operā „Dons Žu   -

āns”. 6. Tēls R. Štrausa operā „Salo-
 me”. 8. Debess dievs, pērkona vald-
nieks etrusku mītos. 10. Atvē lēt, 
dot vaļu. 12. Personības aplie cinā-
jums. 14. Zirga iejūga piede rums. 
16. Sāļa šķidruma lāse no acs. 18. 
Impulsīvs, ātrs. 19. Vienal dzīga, 
ne   laipna attieksme. 21. Vēl reiz, no 
jauna. 25. Čaugans, iz  bur bējis (sniegs, 
ledus). 26. Rets. 28. Dokumenti, 
kas apliecina tā īpaš nieka personu. 
29. Likt šķidrum am tecēt, tecināt. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 44) 
atrisinājums 

Līmeniski.  1. Marta. 7. Afiša. 
10. Loen grīns. 11. Heine. 12. Ēde-

ne. 13. Rente. 14. Bažas. 17. Tenis. 
20. Emma. 22. Akls. 24. Kārtula. 
25. Pilots. 26. Norise. 27. Naidīgs. 
28. Gadi. 29. Nest. 31. Susla. 34. 
Ausis. 40. Polka. 41. Ilkss. 42. 
Lieks. 43. Grumbulis. 44. Sasit. 45. 
Ezers.

Stateniski. 1. Minhene. 2. Ro nis. 
3. Alveja. 4. Helēna. 5. Ogles. 6. 
Pī    pene. 7. Asorti. 8. Irāna. 9. Al  -
berts. 14. Balodis. 15. Žūksnis. 16. 
Serbija. 17. Taupīga. 18. Nianses. 
19. Safrāns. 21. Muita. 23. Lāsts. 
28. Goppers. 30. Tiesīgs. 32. Uz   -
augt. 33. Laikus. 35. Upsala. 36. 
Izlase. 37. Gliks. 38. Skābs. 39. 
Ķelne.  

Vācbaltu pēctece baronese Valtrauta fon Tīzenhauzena, kuŗas 
vectēvam savulaik Liepājā piederējusi juvelieŗu un galda piederu -
mu fabrika, pag. gs..90. gadu sākumā no Liepājas uz Vāciju aizveda 
nogāzto Ļeņina pieminekli, lai to pārdotu un par iegūto naudu 
sniegtu atbalstu liepājniekiem. Vācijas zvanu lietuve no bronzas 
ļeņinekļa izkala 500 zvaniņus, kuŗi joprojām tiek tirgoti (minimālā 
cena – 260 eiro), un baronese jau 25 gadus gādā liepājniekiem hu  -
māno palīdzību. 

Latvijas Universitātes (LU) Rododendru audzētavā Babītē ra -
dītas septiņas jaunas rododendru šķirnes – ‘Kristaps Morbergs’, kas 
veltīta LU dižmecenātam Kristapam Morbergam viņa 170. dzimša-
nas dienā, ‘Elza Radziņa’ un citas. Tās nesen reģistrētas Starptautis-
kajā rododendru šķirņu reģistrā un saņēmušas Anglijas Karaliskās 
dārzkopības biedrības sertifikātus. Profesora Richarda Kondratoviča 
vadībā izveidotas un starptautiski reģistrētas jau 93 ziemcietīgas  ro -
dodendru šķirnes, kas atbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. 

Daugavpilī no 24. līdz 29.novembrim notiek Starptautiskā 
Dzejas brauciena festivāla sarīkojumi, kuŗos piedalās Jans Kauss 
(Jan Kaus) no Igaunijas, Mīa Toivio (Miia Toivio) no Somijas, Kārlis 
Vērdiņš no Latvijas un Gunnars Vērness (Gunnar Wærness) no Nor-
vēģijas. Dzejas lasījumi un atdzejojumi skan četrās valodās. 

Ogres, Skrīveŗu, Kokneses, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Ērgļu 
novadā no 24. līdz 28.novembrim no pulksten 7:00 līdz 22:00 no - 
tiek Nacionālo bruņoto spēku (NBS) taktiskās mācības, – apvienojot 
sauszemes, gaisa un jūras spēkus. 

Salaspils novada dome,  Dobeles novada dome un Jēkabpils pil-
sētas dome Rīgā notikušās konferences „Eiropas Sociālais fonds – 
Tev” laikā saņēma Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas 
fonda pateicību par sekmīgu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 
īstenošanu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā. Konference pul -
cēja vairāk nekā 110 nevalsts organizāciju, pašvaldību un valsts 
iestāžu pārstāvjus, nozares ekspertus un uzņēmējus. 

Valkas, Bauskas, Iecavas un  Madonas novada audžuģimeņu 25 
bērniem svētku dienās ar labdarības biedrības Palīdzēsim.lv atbalstu 
bija iespēja apmeklēt Rīgu. Savukārt ekskursijas pa ievērojamākām  
vietām nodrošināja sadarbības partneŗi no biedrības Ascendum, kas 
īsteno projektu „Gaŗā pupa”. Projekta mērķis ir sniegt lauku bērniem 
bezmaksas pieeju kultūras vērtībām. Gīda pavadībā viņi izstaigāja 
Vecrīgu, iepazinās ar tās skaisto architektūru, apmeklēja  Dekorātī-
vās mākslas un dizaina mūzeju, noskatījās Leļļu teātŗa izrādi „Divas 
Lotiņas”, nobeigums norisinājās  Gaismas pilī.  

Latgales plānošanas reģiona rīkotā konkursā „Latgales reģiona 
uzņēmēju gada balva 2014” nominācijā „Gada jaunais komersants” 
par uzvarētāju atzīts Rēzeknes pašvaldības uzņēmums SIA „Aus - 
t rumlatvijas koncertzāle”, ko apsaimnieko Latgales vēstniecība 
GORS. Tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm ne tikai Lat-
galē un Latvijā, bet arī citās  Baltijas valstīs. GORS  ir ne tikai jauna 
akustiskā koncertzāle, bet arī daudzfunkciju centrs. 2013. gadā tajā 
notika 119 dažādi kultūras sarīkojumi, un reģistrēto apmeklētāju 
skaits ir sa  sniedzis gandrīz 100 000.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Valmieras Pārgaujas ģimna-
zi jā 19. novembrī pulcējās 9. 
kla šu skolēni no 18 Valmieras 
rajona skolām, lai piedalītos 
m  ā   cību olimpiadā “Pazīsti Lat -
viju”. Olimpiadas iniciātori un 
atbalstītāji ir Daugavas Vana  -gi. 
Sakarus ar skolu un olim piadas 
programmu uzsāka un vadīja 
Daugavas Vanagu Vana  džu 
priekš niece Latvijā Klāra Mētra.

Par olimpiadas tapšanu un 
organizēšanu stāstīja Vēstures un 
polītikas metodiskās apvienības 
vadītāja, Pārgaujas ģimnazijas 
skolotāja Māra Gavare. 

„Olimpiadā piedalījās 22 ko  -
man das, katra ar trīs dalībnie-
kiem. Šāda olimpiada notiek pir-
mo reizi. Izvēlējāmies devīto kla-
si, jo viņiem pirmajiem pavasa - 
rī būs eksāmens vēsturē. Neliels 
tren  iņš viņiem nāks tikai par 
labu. Ideja par olimpiadas rīko -
šanu radās organizācijai Dau ga-
vas Vanagi, un tā arī nodrošina 
balvu fondu – 300 eiro. Savukārt 
organizēšanu uzņēmās vēstures, 
sociālo zinību un ģeogra fijas sko lo-
tāju metodiskā apvie nība. Ko   pī-
giem spēkiem, iesaistot Val  mie -
ras mūzeju, mums izdevās izvei -
dot olimpiadas programmu, ku -
ŗā iekļāvām jautājumus, kas sai s-
t īti ar vēsturi, ģeografiju, valsts 
pārvaldi un citiem jautājumiem 
par Latviju.” 

Uzrunājot olimpiadas dalīb -
nie kus un skolotājus, Daugavas 
Vanagu globālais priekšnieks 
Andrejs Mežmalis skaidroja: 
“Mūsu organizācijas mērķis ir 

Skolēnu olimpiada „Pazīsti Latviju” Valmierā

veicināt patriotismu, lai nodro -
ši nātu mūsu tautas izdzīvošanu 
ilgtermiņā. Lai nodrošinātu šī 
mērķa izpildi, Daugavas Vanagi 
īpaši atbalsta jauniešiem veltītas 
norises. Līdzīgus konkursus rī  -

ko jam arī citās Latvijas skolās. 
Tas liek jauniešiem uz mirkli 
apstāties un padomāt, kas ir Lat-
vija un ko tā viņiem nozīmē. 
Man ir ļoti žēl, redzot tos jau - 
n  iešus, kas pamet Latviju un mek -

lē labāku dzīvi ārzemēs. Es re -
dzu daudzas iespējas, kur jau - 
n iem cilvēkiem darboties pašu 
zemē. Galvenais, viņiem vajag 
ie   audzināt patriotismu un dot 
labu izglītību.” 

Olimpiadas komandām bija jā  -
sagatavo atbildes uz sešiem jau  -
tājumiem par Latvijas vēsturi un 
ģeografiju. Pēc katra jautājuma 
atbildes izvērtēja piecu skolotāju 
žūrija. Kamēr skolēni piestrā -
dāja pie nākamā jautājuma, at  -
bildes tika izvērtētas un punktu 
skaits tika parādīts uz liela ekrā-
na. Tādējādi skolēniem bija zi -
nāms, cik sekmīgi viņi atbildē-
juši uz katru jautājumu.  

Saskaitot kopējo punktu skaitu, 
tika atzītas trīs labākās koman-
das. Trešo vietu dalīja Valmieras 
Viestura vidusskolas 1. un 3. ko  -
manda. Otro vietu nopelnīja 
Val mieras Valsts ģimnazijas 1.
ko  manda, bet pirmo vietu olim-
piadā ieguva Valmieras Pārgau-
jas ģimnāzijas 1. komanda, kuŗas 
dalībnieki bija Renāte Taurīte, Ka -
 rīna Melbārde, un Artūrs Ķelpe.

Pēc sacensībām katram dalīb -
niekam tika pasniegts atzinības 
raksts un grāmata par vienu no 
Latvijas Brībības cīnītājiem un 
Lāčplēša ordeņa kavalieŗiem. 
Trīs labākās komandas  saņēma 
arī naudas balvu. 

Īpašs gods jauniešiem bija sa  -
ņemt atzinības rakstu un arī grā-
matu no olimpiadas iniciātoru 
un atbalstītāju rokām. Tie bija 
Daugavas vanagi Andrejs Mež-
malis, Klāra Mētra, Andris Stak-
lis un ģenerālis Juris Vectirāns.

Skolotāji pauda prieku, ka 
olim piadā piedalās visas Val  mie-
ras rajona skolas. Dažas  bija pat 
pieteikušas divas komandas.. 
“Zau dētājs nebūs neviens, arī   
tie, kas nebūs līdeŗpozicijās. Visi 
skolēni iegūs jaunas zināšanas, 
kā arī ikviens dalībnieks saņems 
pateicību par dalību olimpiadā – 
grāmatu par kādu vēstures temu 
no Daugavas Vanagu organizā -
cijas,” sacīja M.Gavare.

Skolotāja pauda cerību, ka 
olim piada “Pazīsti Latviju” kļūs 
par ikgadēju tradiciju.

ANDRIS STAKLIS

Skolēnu komandas piepildīja zāli

Pirmās vietas ieguvējus apbalvoja DV pārstāvji, (No kreisās): 
Renāte Taurīte, Karīna Melbārde, Klāra Mētra, Andrejs Mežmalis, 
Juris Vectirāns, Artūrs Ķelpe
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

Mākslas galerija "Livonija" pērk:
Par augstām cenām pērkam apaļas un ovālas dzintara krelles no 
necaurspīdīga dzintara, latviešu mākslinieku – Milta, Skulmes, 

Tones, Kalniņa, Liberta, Tīdemaņa u.c. gleznas, porcelāna, māla, 
koka darinājumus, mākslas grāmatas un latviskas senlietas.
Tālrunis ASV: 727-421-9658      e-pasts: art@livonija.lv

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

Pērku māju, dzīvokli vai zemi. 
E-pasts: 20151111@inbox.lv, 
tālr.: 20151111

PĒRK

LABA DĀVANA  DRAUGIEM UN RADIEM ASV un LATVIJĀ!

Losandželosas vīru koŗa turneja Latvijā,
kur varat redzēt un dzirdēt vīrus

14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa, Lestenes Brāļu kapos 
un AVE SOL koncertzālē.

DVD cena US $20 (sūtīšana ieskaitīta gan ASV, gan Latvijā)
čekus rakstīt uz “LA Latvian Mens Choir”

Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505

Pasūtīšanai zvanīt
ASV: 818-585-5748 vai 310-347-1385

Latvijā: Ilzei Kalniņai: 29-786-519
e-pasts: uzdziedasim@yahoo.com

Varat uzdāvināt draugiem Latvijā (PAL formātā), 
iepriekš samaksājot ar US čeku.

“Uzdziedāsim, brāļi!” DVD Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

JAUNAS SVĒTKU DĀVANAS no Ņujorkas latviešu kora
Grāmata „Dziesmu laivā sasēduši” 
(2012) – viss par Ņujorkas
latviešu kori no dibināšanas brīža. 
Cena – $20. 
Bijušajiem un esošajiem koristiem –
bez maksas.
Sīkāka informācija pie Gitas Padegas 
22 Minturn Street,
Hastings on Hudson,
NY 10706
e-pasts: jgpadegs@aol.com
Tel. 914-478-0134

Koŗa jaunais kompaktdisks (2012)
sadarbībā ar koŗiem „Balsis” un „Austrums”. 
Latviešu komponistu (Ē. Ešenvalds, V. Pūce 
un A. Kalniņš) Ziemsvētku kantātes.
Katram diskam klāt apraksts par kompo-
nistiem, diriģentiem, orķestri un solistiem 
latviešu un angļu valodā. 
Cena – $15.
Sīkāka informācija par visiem diskiem
pie Guntas Aldzeres
pa telefonu 516-466-9453 vai 516-225-9353
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(Turpināts 19. lpp.)

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

Mūžībā pie mūsu Kunga ir aizgājusi
mūsu mīļā mamma, vecāmāte un vecvecmāmiņa

Dr. JAUTRĪTE VERMELIS,
dzimusi LIEPIŅŠ

Dzimusi 1922. gada 21. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2014.gada 17.oktobrī Unadilla, Ņujorkā, ASV

Ar mīlestību viņu piemin:
ILGVARS UN KAREN, GUNARS UN ANGELĪNA, ĒRIKS UN JANET

MAZBĒRNI: KATRĪNE UN CLAY, IMANTS UN BECCA, KRIŠJANIS,
ELĪZE, ANDREJS UN MERIDETH, EMĪLIJA, BRANDONS, ĒRIKS

MAZMAZBĒRNI: BRANTLEY, ADDILYNN, CLAYTON JACOB (CJ)

Jēzus sacīja: Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas Man tic, dzīvos arī, ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam.
(Jaņa.ev. 11:25)

ERNA’S LIFE by Janice Whelan 
(Author) and Erna P. Roberts (Contributor)

Now at 96, Erna Roberts shares her 
experiences growing up in Latvia and her 
family’s struggles during WWII before their 
immigration to the United States. It is the 
timeless story of a mother and her young 

children overcoming many obstacles to survive.

This book is written in English.
This book is available on Amazon and Barnes & Noble.

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

Irving St, Brookline, MA)
7. decembrī 12:00-15:00 Ziem-

svētku tirdziņš. Siltas pusdienas, 
daiļamatniecības izstrādājumi, ro -
tas, grāmatas, Ziemsvētku kar-
tītes, cepumi, piparkūkas, medus 
u.c. Galdiņi pieteicami pie Lias 
Dilbas, tālr.: 508-788-0358, e-pasts: 
liadilba@gmail.com.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

6. decembrī 10:00 -15:00 gads-
kārtējais Ziemsvētku tirdziņš.

7. decembrī pēc dievk. 10:45 
-14:00 Ziemsvētku tirdziņa tur-
pinājums. Abās dienās siltas lat-
viskas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrī-

bā (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123)

6. decembrī 12:00-17:00 Ziem-
svētku tirdziņš, sekos saviesīgs 
vakars. Ir jau laiks domāt par pī -
rāgiem un piparkūkām! Ziem-
svētku tirdziņā piedalīsies BAL-
TICSHOP, kā arī daudzi citi 
mūsu pazīstamie izcilie māksli-
nieki un rokdarbnieki. Būs mūzi-
ka, priekšnesumi un bērnu stūrī-
tis. Nobaudiet latviskas pusdie-
nas un piestājiet krogā nogaršot 
baltiešu alu. Izmēģiniet laimi lie-
lajā loterijā! Izloze notiks 16:00. 
Nepalaidiet gaŗām šo vienreizējo 
un jauko dienu! Ieejas maksa $1.

Paziņojums – rēgulārā Filadel-
fijas latviešu pensionāru sanāk-
sme decembrī nenotiks. Tās vietā 
būs Ziemsvētku eglīte 13. decem-
brī 12:00. Iesāksim eglīti ar svēt-
brīdi, dziedāsim Ziemsvētku dzies-
mas, apmainīsimies ar dāvanām 
un paēdīsim kopējās pusdienas, 
kuŗas viesiem maksās $5. Ieteiktā 
līdzņemamo dāvanu vērtība, sā -
kot ar $5. Ne tikai pensionāri, bet 
visu vecumu viesi laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas DV namā (115 W 

183rd St, Bronx NY 10453)
6. decembrī 12:00-17:00 no -

tiks Daugavas Vanadžu rīkots 
Ziemsvētku tirdziņš. Visi laipni 
aicināti baudīt  latviskas pusdie-
nas, kā arī dzērienus bārā. Pār-
došanā būs Laimas šokolāde, Han-
 zas/Melngaiļa maize, šprotes, pe -
lēkie zirņi u.c. produkti svētku 
galdam. Varēs iegādāties latviskas 
senlietas no „Dagmāras skapja” 
un iepazīties ar E. Šturmas grā-
matu kofeŗa saturu. Automašīnas 
var novietot pagalmā.

Paziņojums – šogad Daugavas 
Vanadzes izkārtojušas iespēju 

iepirkties TO GO preces; skābus 
kāpostus latviešu gaumē, frika-
deļu zupu plast. burciņās, ko ir 
ērti aizvest uz mājām.

Jonkeru baznīcā (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705)

 14. decembrī  10:00 Ņujorkas 
Latviešu koris ielūdz uz AD -
VENTA KONCERTU. Program-
mā: Ilonas Rupaines „Kantātes” 
pirmatskaņojums, Ingmāra Zem-
zaŗa IMANUEL, TU AUGSTAIS 
DIEVS, Valža Zilveŗa ZVAIG-
ŽŅU GAISMĀ, Kārļa Lāča 
ZIEMASSVĒTKU KANTĀTE. 
Piedalās Ņujorkas latviešu koris, 
Bronksas kamerorķestris, solisti, 
diriģenti – Andrejs Jansons un 
Laura Padega Zamura. Visi laip-
ni aicināti uz koncertu un uz 
Adventa azaidu! Ieeja $25.– un 
bērniem līdz 13.g.v. ieeja brīva. 
Svētku tirdziņā varēsiet iegādāties 
skaistas dāvanas – ŅLK tvartus, 
Ziemeļnovada dāmu komitejas 
grāmatgalda veltes. Būs izvēle no 
citiem tirgotājiem. Maize, pīrāgi, 
našķi! www.nylatvianconcer-
tchoir.org, aijap@yahoo.com Tel: 
516319-9491

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

No 26. līdz 30. novembrim 
ALJAs 62. kongress Sietlā. Info: 
www.SeattleKongress.2014.org 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

2. decembrī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

2. decembrī 11:00-12:00 būs 
atvērta bibliotēka.

6. decembrī 13:00 Ziemsvētku 
tirdziņš, kuŗu kopīgi rīko drau-
dze un Daugavas Vanagi. Tiks pār-
doti dažādi svētku cepumi. Pus-
dienās karsta zupa un noslēgumā 
vērtīgu mantu izloze. Tas viss 
tikai par $15 labprātīgu ziedoju-
mu! Visi mīļi gaidīti!

13. decembrī 14:00 Ziem svēt ku 
eglītes sarīkojums ar svētku eg  les 
iedegšanu, mielošanos ar paš nestu 
groziņu labumiem. Ieradīsies arī 
Ziemsvētku vecītis ar lielu dā  va nu 
maisu! Par svētkiem atbilstošiem 
sildošiem dzērieniem katram jā -
gādā pašam. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $5.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress. 
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 

MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00, dievg. katrā dievk. 30. no -
vembrī 11:00 Adventa 1. svētd. 
dievk. 7. decembrī 11:00 Adventa 
2. svētd. dievk., draudzes Ziem-
svētku tirdziņš 12:00-15:00 dr. 
namā. 14. decembrī 11:00 Ad -
venta 3. svētd. dievk., draudzes 
Eglīte. 21. decembrī 11:00 Ad -
venta 4. svētd. dievk. Māc. Kas-
pars Bērziņš.

• 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. 
14. decembrī pēc dievk. Ziem-
svētku eglītes sarīkojums. Ziem-
svētku vecītis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta. 
Dr. māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un Margarete 
Thompsen. Info: www.detdrau-
dze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. Visi dievk. no -
tiek 14:00. Pēc dievk. vienmēr ka  -
fijas galds ar groziņiem.

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut.dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 30. novem-
brī 11:00 1.Adventa dievk. ar 
dievg., prāv. Kārlis Žols.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida 
Kruč kova, 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. no -
tiek 11:00.  30. novembrī 11:00 
1. Adventa dievk. angļu valodā 
ar Sv. vakarēdienu. 7. decembrī 
11:00 2. Adventa dievk. 14. de -
cembrī 3. Adventa dievk., skolas 

eglīte. Māc. Ieva Dzelzgalve.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo, MI 49996). 30. novembrī 
10:00 laju vadīts dievk. Kafija.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru svēt-
dienu 11:00 dievk. Apvienotās 
draudzes dievnamā. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 20. decembrī 13:00 Ziem-
  svētku dievk., sekos draudzes 
eglīte. Māc. Daina Salnītis, dr. pr. 
A.Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.

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

• Mineapoles –St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 29. no -
vembrī 6:30 (no rīta) draudzes iz  -
braukums uz Demoinu, Aijovā. 
30. novembrī 11:00 1. Adventa 
dievk.; sadraudzība. 6. decembrī 
11:00-15:00 Ziemsvētku tirdziņš. 
7. decembrī 11:00 dievk., iesvētes 
mācība, sadraudzība. 11. decem-
brī 19:00 vakara Bībeles stunda. 
14. decembrī 11:00 dievk. ar kori 
un skolas programmu, skolas eg -
līte, pusdienas. 18. decembrī 11:00 
rīta Bībeles stunda. 21. decembrī 
11:00 dievk., bērnu uzruna, svētd. 
skola, sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. 7. decembrī 15:00 latv.centrā 

II Adventa dievk. 10. decembrī 
19:00 latv.centrā valdes sēde. 11. 
decembrī 13:00 latv. centrā pensio-
nāru saiets. 14. decembrī 15:00 
latv.centrā III Adventa svētbrīdis 
un Ziemsvētku eglīte.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ).

 30. novembrī dievk. nenotiek. 
7. decembrī 11:00 Īstbransvikā 
Adventa koncerts – spēlē Una Tone; 
draudzes eglītes sarīko jums, gro-
ziņu pusdienas. 14. decembrī 12:30 
Leikvudā dievk. ar dievg. 21.de -
cembrī 13:30 Īstbransvikā dievk. 
ar dievg. Māc. Ieva Pušmucāne-Ki-
 neyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com.

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

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

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

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 30. no -
vembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš.

• 7. decembrī 10:30 Salas bazn. 
dievk. Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties Salas dāmu ko -
mitejas gatavotos gardumus – pi -
parkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, Jāņu 
sieru, galertu. Būs arī pelēkie zirņi, 
Laimas šokolādes, grāmatu un 
daiļamatniecības galds. Sekos iz -
loze un pusdienas. Visi mīļi lūgti 
un gaidīti!

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus-
ta dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā meita

JANINA BOŽENA DIMANTS
Dzimusi 1970. gada 1. maijā Mineapolē,

mirusi 2014. gada 6. novembrī Mineapolē, Minn
Mīlestībā paturēs

VECĀKI JĀNIS UN BOŽENA DIMANTS
MĀSAS ANNA UN HALINA POST AR COLIN

MAZBĒRNI SOPHIA, ANDJE, DMITRI UN ELENA

D I E V K A L P O J U M I

JURIS N. UPMANIS
Dzimis 1930. gada 15. maijā Valkā, Latvijā,

miris 2014. gada 9. oktobrī Daytona Beach, FL, USA

Mūsu mīļais filistrs
inženieris

EIŽENS ĀBOLIŅŠ
Dzimis 1917. gada 12. septembrī Taškentā, Krievijā,

miris 2014. gada 11. novembrī Bethany, Pensilvānijā, ASV

MEITAS IRĒNE UPMANIS
UN DAINA DE ANGELO AR VĪRU MANNY

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
Mamma un Omīte

BIRUTA SKRASTIŅŠ VISOCKIS,
dzimusi EGLĀJS

Dzimusi 1923. gada 12. decembrī Rīgā,
mirusi 2014. gada 4. oktobrī Rochester, New York

Tēvs, Vectēvs, Krusttēvs, Draugs

EGILS AULECIEMS
Dzimis 1925. gada 4. novembrī Valmierā,

miris 2014. gada 28. oktobrī Cottage Grove, MN
Zemes klēpī guldīts 2014. gada 4. novembrī Crysta Lake kapsētā Mineapolē

Par vinu sēro
MEITA EDĪTE UN KĀRLIS

MAZMEITAS VALĒRIJA UN DIĀNA
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Piemiņā viņu paturēs
DĒLU MĀTE SKAIDRĪTE AULECIEMS

DĒLI PAUL AULECIEMS, KARL AULECIEMS
MAZBĒRNI LAUREN, AMANDA, BREANNE, ETHAN

UN ZACHARY, GRANT, ESTELLE AULECIEMI
KRUSTMEITA INGRID DREIMANN

DRAUGI JĒKABS UN VELTA LIELKOKI

Saulīt, mana māmulīte,
Abas vienu baltumiņu;
Paskatos saulīte(i) –
Raugu savu māmulīti.

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm;
Plaši lauki, zaļi meži,
Zili jūŗas ūdentiņi.
(T. dz.)

Nu vakardīnas
Atmiņas vīn paliks,
Bet reitdīna – 
Tik cerība un sapnys
(Anna Dimants)

8. decembrī 14:00 Adventa laika 
dievk., skolas eglīte. Visos dievk. 
piedalās prāv. Oļģerts Sniedze un 
diakone Linda Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 21. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk. ar dievg., ka -
fijas galds. 

• 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. 
Visi dievk. notiek sestdienās 
12:00. 20. decembrī Ziemsvētku 
dievk., kafijas galds.

• 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). 
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 30. no -
vembrī Adventa 1. svētd. dievk. 
ar dievg. 7. decembrī 10:30 Ad -
venta 2. svētd. dievk. ar dievg. 
14. decembrī 10:30 Adventa 3.
svētd. dievk. angļu valodā ar dievg., 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
pie kamīna lejas zālē. 20. decem-
brī 17:00 Adventa svecīšu dievk., 
dziedās ’’Siguldas balsis’’. Sekos lat-
  viešu skolas un draudzes ko  pējā 
eglīte nama zālē, groziņu vakars.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: (35 Furman St, Schenectady, 
NY12308). 21. decembrī 14:00 dievk. 
ar dievg., dz.grāmatas. Prāv. O. Snie-
 dze, diakone L. Sniedze-Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street S, 
St. Petersburg, FL 33707), Bībe les 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. 30. novembrī 11:00 Bībe-
les stunda. 4. decembrī 13:00 bied-

rības namā šā gada aizgājušo 
piemiņas svētbrīdis.  Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
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. Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.
net. Info: www.dcdrau dze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT) 29. novembrī 
13:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg. 13. decembrī 13:00 
Adventa dievk., sekos draudzes eg -
līte. Diak. Indriķis Kaņeps, dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

• Vilmingtonas latv.ev.lut.dr.: 
Good Shepherd Church (1530 
Foulk Rd.- Rt.261) 7. decembrī 
15:00 dievk., sekos kafijas galds.

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

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

Ferris Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth. 

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

nīca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct, 

Saratoga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church 

of the Cross (4465 H Str, Sacra-
mento).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 

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

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes nu  muram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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IAAF Slavas zālē 
uzņemts leģendārais 

Jānis Lūsis
Mūsu laikraksta iepriekšējā  nu -

murā ziņojām, ka Starptautiskās 
Vieglatlētikas federācijas (IAAF) 
Slavas zālē uzņems latviešu le  ģen-
dāro šķēpmetēju Jāni Lūsi. Svi-
nīgā ceremonija notika 21. no -
vembrī Monako Chapiteau de 
Fontvieille cirka teltī. Uz skatuves 
pa vienam uzaicināja uzņemšanai 
Slavas zālē nominētos veterānus. 

darbinieks  Valdis Ņilovs. Vienu 
no pasaulē smagākajiem ultra-
maratoniem, kur distance iet pa 
neapstrādātu zemi, šķērso vīna 
dārzus, olīvu birzis, stāvas nogā-
zes un sportisti paceļas pat 1200 
m augstumā virs jūras līmeņa, 
Valdis veica 26 stundās, 57 mi  nū-
tēs un 32 sekundēs, izcīnot augsto 
10. vietu. (Uzvarētāja rezultāts – 
22.29:29). Finišēja Spartā pie Leo-
nīda statujas un pieskārās tā kā  jai. 
Tā ir tradicija kopš 1983. gada – 
ultramaratona pirmsākumiem. 

vienām sacensībām, kad kāja bija 
piepampusi. Arī ar pēdiņām tie 
bija par lielu. Nodomāju: viss, 
nekas nesanāks! Labi, ka igauņu 
skrējējs deva vērtīgu padomu. Dis-
tancē neuzberzu nevienu tulznu. 
Jāskrien bija pa asfaltu, bet vie  tām 
arī pa bruģi, zemi un ak  me ņainu 
segumu kalnos. Augstākais – 
1060 metru virs jūras līmeņa. 
Skati pavērās pasakaini: zilais 
jūras līcis, vīnogu plantācijas un 
iespaidīgas kalnu grēdas.” 

Spartatlons ir viens no smagā-
kajiem ultramaratoniem pasaulē. 
Valdim lūzuma punkts bijis 80. 
kilometrā, kad kājas sākuši raut 
krampji un nelīdzējis līdzpa ņem-
tais magnija preparāts. Arī masāža 
ne. Tad Valdis pārgājis ātrā soļu 
gaitā. Līdzko distancē sācies kā -
pums, krampji pazuduši. Mokošs 
bijis arī karstums, jo dienā gaiss 
iesilis līdz 30 gradiem. Naktī pie-
 ņēmies aukstums. Valdim palīdzē-
jusi speciāla elastīga un pufīga 
stērbele, ko viņš uzlicis uz ausīm. 
„Biju tā nomaskējies, ka kon trol-
punktā prasīja, vai esmu sieviete 
vai vīrietis. Naktī skriet patika: 
ceļš iezīmēts ar gaismām, miegs 
nenāca. Mundrumu uzturēja kola 
un žāvēto augļu batoniņi. Bija 
skrējēji, kuŗi ceļmalā pasnauda,” 
stāstīja Valdis.

Finišā noskaidrojās, ka Valdim 
„spīdējusi” pat bronzas medaļa. 
Trešās vietas ieguvējs bijis tikai 
par vienu stundu un 18 minūtēm 
ātrāks. Uzvarēt gan nebūtu bijis 
reāli, jo italietis distanci noskrēja 
22 stundās. „Nekas, nākamgad 
es noteikti braukšu atkal, Valdis 
saka. „Jākrāj nauda, jo uzturēšanās 
un dalība Grieķijā izmaksāja 450 
eiro. Lai tiktu uz šo ultramara-
tonu, aizņēmos”.

Pēc pievārētā spartatlona Valdis 
Ņilovs nedomāja ilgi atpūsties. 
Baltijas augstākā kalna Muna-
meģa pakājē 88 ultramaratonisti 
piedalījās Haanja 100 Ultra sacen-

Diāna  Švanka kļūs 
par piekto Latvijas 

golferi NCAA 
augstākajā līmenī

Šī gada starptautiskā amatieŗu 
golfa turnīra Latvian Open uz -
varētāja Anna Diāna Švanka no -
slēgusi līgumu ar Kempbela 
universitāti un kļuvusi par piek -
to Latvijas golfa spēlētāju Na -
cionālās kolledžu sporta asociā-
cijas (NCAA) augstākajā līgā.

kādas citas ASV augstskolas pie -
dāvājumu, taču par labu Kem-
bela universitātei bija tās golfa 
programmas līmenis un nodro-
šinātā stipendija, kas segs visus 
mācību un uzturēšanās izdevu-
mus, gan arī augstskolas sniegtā 
izglītības kvalitāte sportistes iz  vē-
 lētajā fizioterapijas speciā li tātē.

Iespēju iekļūt augsta līmeņa 
ASV augstskolas vienībā  Švankai 
vairoja sekmīgi aizvadītas ie -
priekšējās sezonas. Šogad viņa 
pirmoreiz karjērā kļuva par Lat-
vijas un Lietuvas prestižāko starp-
  tautisko turnīru Latvian Open 
un Lithuanian Open uz  va rētāju. 
Savukārt junioru līmenī Švanka 
ir uzvarējusi ne tikai Latvijas un 
Lietuvas, bet arī Igaunijas un 
Polijas meistarsa cīkstēs.

Izdevuma Golfweek ASV augst-
skolu golfa rangā Kempbela 
universitātes sieviešu komanda 
ieņem 56. vietu 262 augstskolu 
konkurencē. Universitāte iekļauta 
NCAA Big South grupā.

Kristera Gudļevska 
plāni

Nacionālajā hokeja līgā (NHL) 
iepriekšējā sezonā debitējušais 

Kristers Gudļevskis pašlaik spēlē 
Amerikas hokeja līgas (AHL) 
klubā Sirakūzu Crunch, kur vārt-
sargs ir apņēmies krāt pieredzi 
un arvien uzlabot meistarību. 
Līgums NHL kluba Tampabejas 
Lightning sistēmā viņam ir vēl uz 
gadu. Svarīgākais ir jautājums, 
vai ar katru gadu izdodas kļūt 
labākam. Sirakūzās viņam vis-
vai rāk pietrūkst ģimenes, taču 
saziņā palīdz mūsdienu techno-
loģijas. 

Gudļevska ieskatā vārtsargiem 
nepietiek ar treniņiem vien, lai 
sasniegtu augstu meistarību, jo 
vajag arī psīcholoģisko sagata-
votību, ko nav viegli panākt. 
Tādēļ var gadīties, ka vārtsargs, 
kas pirms spēles tikai padzēris 
kafiju, nospēlēs labāk, nekā 
kollēga, kas pirms sacensībām 
centīgi gatavojies. 

***
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 

klubs Bufalo Sabres, ko pārstāv 
latviešu uzbrucējs Zemgus Gir-
gensons, izcīnīja otro uzvaru pēc 
kārtas, ar rezultātu 4:1 (0:0, 3:1, 
1:0) savā laukumā pārspējot 
Sanhosē Sharks. Pirmo reizi šajā 
sezonā Sabres komanda izcīnījusi 
uzvaru divās spēlēs pēc kārtas. 
Girgensons uz ledus pavadīja 

17:44 minūtes, kuŗu laikā metie-
nus pa vārtiem neizdarīja, veica 
viena spēka paņēmienu, uzvarēja 
30 procentos iemetienu, 1:35 mi -
nūtes pavadīja vairākumā, bet 3:18 
minūtes mazākumā. Spēli latvie-
tis noslēdza ar pozitīvu lietderības 
koeficentu “+1”. Sab res vārtsargs 
šajā cīņā Maikls Neu virts guva 
savainojumu, tā  pēc pirmajā pe -
riodā vārtos viņa vietu ieņēma 
Jonass Enrots. Lai Bufalo koman-
dai būtu vārtsargs, ko laist lau -
kumā gadījumā, ja arī ar En  rotu 
kaut kas notiktu, spēlei sa  ģērbās 
neviens cits kā... Sabres vārtsargu 
treneris Artūrs Irbe (attēlā)

Irbe savu pēdējo profesionālo 
cīņu aizvadīja 2007. gadā, bet 
pēdējo reizi NHL laukumos viņš 
spēlēja 2004. gadā. Leģendārais 
latviešu vārtsargs stāstīja, ka Teds 
Nolans lūdzis viņu saģērbties 
spēlei, nevis šajā pozicijā ielicis 
kādu no laukuma spēlētājiem. 
“Teds teica: “Arčij, kāpēc gan tu 
nevarētu būt mūsu rezerves 
vārtsargs katram gadījumam?” 
Es teicu: “Ted, es neesmu vilcis 
formu septiņus gadus.” Viņš 
atbildēja: “Tam nav nozīmes. 
Tagad atkal būsi,” sarunu ar 
Nolanu atstāstīja Irbe.

18 gadus vecā Rīgas Valsts 1. 
ģimnazijas audzēkne uz ASV 
pārcelsies līdz ar mācību sākumu 
2015./2016. gada sezonā. Latvi -
jas Olimpiskās vienības (LOV) 
jaunatnes sastāvā iekļautajai 
Švankai bija iespēja izvēlēties arī 

Artūrs Irbe aizvien gatavs pa  lī-
dzēt komandai

Uz goda pjedestala. No kr.: marokānis Hikams el Gerūžs, soms 
Lase Virens, latvietis Jānis Lūsis, vācietes Heike Drekslere un 
Marita Kocha, polis Roberts Koržeņevskis

Visi apbalvotie pulcējās vien-
kopus un saņēma statuetes, kā 
arī pateicību par ieguldījumu 
vieglatlētikā.

Sviedros un sāpēs 
noskrieti

246 kilometri 
Mūsu laikrakstā ziņojām par 

supermaratona – spartatlona sa -
censībām, kuŗās piedalījās arī 
Latvijas pārstāvji – seši skrējēji, 
līdz finišam tika četri. Labāko 
rezultātu sasniedza Rīgas veikala 

Šo pašu ceļu jau 490 gadu pirms 
mūsu ēras mērojis Feidipīds, lai 
dotos pēc palīdzības pirms kaŗa 
ar persiešiem. Sākotnēji gan dis-
tance vedusi arī pretējā virzienā, 
uz dienvidiem – no Maratonas 
uz Atēnām.

Par savām izjūtām grūtajā skrē-
jienā Valdis dalījās iespaidos žur-
nālā Ir. Ar redakcijas laipnu at -
ļauju par tām pastāstām arī mūsu 
lasītājiem. Pirms starta Valdis ner -
vozējis. Vēl iepriekšējā vakarā  sā -
pējusi potīte. Apavi nederējuši. 
Valdis atceras: „Nopirku tos pēc 

Spartatlonā finišē Valdis Ņilovs

Uz goda pjedestala

Haralds Silovs

sībās, lai 15 apļos noskaidrotu āt -
rākos 100 km distancē. Finišu sa -
sniedza 62 skrējēji. Uz  varas izcī-
nīja igauņu ultramaratonisti Raits 
Rataseps – 8.16:20 un Maris Boi-
 kovs – 10:34:45). Valdis Ņilovs 
izcīnīja piekto vietu – 8.48:40.

Kochai sudrabs 
Eiropas junioru 
meistarsacīkstēs

Latvijas svarcēlāja Rebeka 
Kocha Kiprā, Limasolā,  izcīnīja 
sudraba medaļu Eiropas junioru 
meistarsacīkstēs svara katēgorijā 
līdz 53 kilogramiem.

Divu disciplīnu summā Koha 
pacēla 176 kilogramus,  par kon-
tinenta junioru čempioni kļuva 
Krievijas svarcēlāja Irina Bai muļ-
kina ar 181 kilogramu.

miem. Koha sacensībās pacēla 
svaru visos sešos mēģinājumos. 

Skeletons
Pasaules skeletona līdeŗi gata-

vojas Pasaules kausa izcīņas se  zo-
 nai, kas ar pirmo no astoņiem pos-
miem sāksies Ziemeļamerikā. No 
8. līdz 13. decembrim sacen sības 
būs Leikplesidas trasē, ASV, no 15. 
līdz 21. decembrim – Kal gari, Ka -
nadā. Janvārī sezona tur pi nā sies Vā -
cijas trasēs Altenbergā un Kē  nigs-
zē, kā arī Sanktmoricā, Šveicē.

Eiropas kausa izcīņas posmā 
Lillehammerē no Latvijas startēja 
tikai Ivo Šteinbergs. Viņš  izcīnīja 
18. vietu. Šteinbergs abos brau-
cienos sasniedza 18. rezultātu un 
summā uzvarētājam Krievijas 
braucējam Ruslanam Sabitovam 
zaudēja 3,38 sekundes. Startēja 
28 dalībnieki, no kuŗiem 20 āt -
rākie veica divus braucienus. 

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds Si -

lovs Seulā izcīnīja otro vietu sa  vās 
sezonā pirmajās Pasaules kausa 
izcīņas sacensībās. Distancē ar ko -
pējo startu (16 apļus) Silovs fi -
nišu sasniedza pēc astoņām m  i -
nūtēm un 12,35 sekundēm, kas 
viņam nodrošināja 80 punktus 
Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā. Uzvarēja italietis Andrea 
Džovannīni, kas bija pusotru 
sekundi ātrāks (8:10,78). Discip-
līnas kopvērtējumā Silovs pēc 
diviem posmiem ir piektajā vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Piecu dalībnieču konkurencē 
raušanā Kocha bija otrā labākā, 
paceļot 80 kilogramus smagu 
stieni, savukārt Baimuļkina izvir-
zījās vadībā ar 83 kilogramiem. 
Grūšanā Kocha pievarēja 96 kilo-
gramus, kas disciplīnā arī bija 
otrais labākais rezultāts aiz Bai-
muļkinas paceltajiem 98 kilogra-


