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Krišjāņa Barona latviešu skolas kori diriģē Silvija Kļaviņa-Barshney // FOTO: O. Cakars

Detroitas latviešu organizāciju pārstāvji. No kreisās: Daina Blitte, Inta Staklis, Tatjana Vītiņa, Vaira 
Rozentāls, ALAs Izglītības nodaļas vadītāja Andra Zommere, Līga Jēkabsons un Dainis Rudzītis
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www.laiks.us

OĻĢERTS CAKARS

TATJANA VĪTIŅA

Latvijas Valsts svētki Čikāgā

Kas mēs esam Latvijai? 

Latvijas valsts 96 gadu svētku 
svinībās Čikāgā, Ciānas draudzes 
telpās, 2014. gada 15. novembŗa 
pēcpusdienā bija pulcējies vairāk 
nekā 300 priecīgu apmeklētāju 
un dalībnieku. Aivara Oša de  ko-
rētā draudzes Lielā zāle ātri pil-
dījās ar svētku dalībniekiem, 
vēlīniem viesiem pat pietrūka 
sēdvietu.

Svētku aktu un koncertu rīkoja 
Čikāgas latviešu organizāciju ap -
vienība (ČLAO), sarīkojumu va -
dīja tās priekšsēdis Jānis Vilciņš.  

Akta sākumā Krišjāņa Barona 
Latviešu skolas koris ieņēma 
vietu uz paaugstinājuma. Jaunā 
audze – skauti un gaidas un sko-
las audzekņi Dārijus Baginskis, 
Isabelle Gundruma, Laila Rība, 
Dārija Baginska, Sofija Circene 
un Miķelis Brunovskis ienesa 
Amerikas Savienoto Valstu un Lat-
vijas karogus. Sākumā nodzie-
dājuši ASV himnu, vienojāmies 
mūsu “Dievs, svētī Latviju!”

Šogad atkal sadziedājās visi trīs 
Čikāgas koŗi – Kr. Barona skolas, 
Ciānas ev. lut. draudzes un Či -
kāgas vīru koris. Silvijai Kļaviņai-
Barshney diriģējot, koŗi dziedāja 

tautasdziesmu “Skaista mana 
brāļa sēta”. Iespaids bija priecīgs 
un pacilājošs, redzot lielo skolas 
pulku tik sirsnīgi un nopietni 
gavilējot kopā ar saviem vecve-
cākiem... Dziesmu pie klavierēm 
pavadīja Sarma Aļļe.

Svētbrīdī mācītāja Gundega 
Puidza, norādot uz Dieva aici nā-
jumu 5. Mozus grāmatā par Viņa 
nolikumu tālāku nodošanu sa -
viem bērniem, uzsvēra, ka arī 
mums mūsu vēsture, tradicijas, 
Latvijas mīlestība vispirmām 
kārtām ir jācenšas nodot tālāk 
mūsu bērniem. Vairāk nekā par 
pieminekļiem jārūpējas par bēr-
niem, tos atbalstot un mācot 
mīlēt savu tautu, valodu un val-
sti. Svētbrīdi beidzot, “Dievs, 
sargi mūsu tēvu zemi!” bija mūsu 
kopējā lūgšanas dziesma. 

Jānis Vilciņš apsveica Latvijas 
goda konsulu Ilinojā Robertu 
Blumbergu par Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieka pakāpes apbal-
vojumu.

Pateicies par apsveikumu, R.
Blum  bergs sveica čikāgiešus 
18. novembŗa svētkos. “Lai arī 
šodien esam satraukti par Krie-

vijas agresiju Ukrainā, būsim 
Baltijā vienoti, tad varēsim justies 
drošāk.” Konsuls iepazīstināja ar 
svētku viesi – Vašingtonas Uni-

Latvijas Valsts 96. gadadienai 
veltītajā dievkalpojumā 16.
novembrī šādu jautājumu uzde-
va Detroitas svētā Pāvila luterāņu 
draudzes mācītāja Aija Graham. 
Vai ir tā, ka cilvēki Latvijā uz 
tiem, kuŗi savas mājas atraduši 
ārpus dzimtenes, skatās tikai kā 
uz vieglāka ceļa meklētājiem? 
Latviju šobrīd atstājuši daudzi 
cilvēki. Katram no viņiem savs 
stāsts, kāpēc to darījuši, bet arī 
šie cilvēki ir un paliek Latvijas 
daļa. Latvija viņiem nav tikai 
atmiņas, no ciemošanās atvests 
rupjmaizes klaipiņš, konfektes 
“Gotiņa” un ziņu izlasīšana inter-
neta vietnē. “Mūsu, aizbraucēju, 
saikne ar Latviju nedrīkst palikt 
tikai emociju līmenī,” atzīst mā -
cītāja Aija Graham. Aija ieguvusi 
teologa un žurnālista izglītību 
Latvijā. Detroitas draudzē uzsā-
ka darboties kā ērģelniece, dia-
kona Friča Sīpola palīdze un trīs 
gadus kalpojusi kā pilna laika 
mācītāja, iegūstot draudzes uzti-
cību un atbalstu. Draudzei pavei-
cies, ka dievkalpojumos un kon-
certos ir iespēja dzirdēt jauno, 
talantīgo ērģelnieku un pianistu 

Rūdolfu Ozoliņu. Rūdolfs, līdzīgi 
kā Aija, Amerikā mājas atraduši 
samērā nesen. Rūdolfs studējis 
mūziku Luiziānas un Indianas 
universitātēs. Pagājušajā gadā 
Mičiganas Valsts universitātē 
viņš ieguva Mākslas zinātņu dok-
tora gradu, turpina koncertēt un 
strādāt pedagoģisko darbu. 
Latviešu sabiedrība vienmēr ir 
priecīga klausīties viņa augsti 
profesionālo sniegumu.

Aija un Rūdolfs  ir lielisks pie-
rādījums, ka cilvēka zināšanas 
un talants var reālizēties visur 
pasaulē, vienlaikus ienesot svai-
gu elpu trimdas latviešu organi-
zācijās. Savukārt nav vairs retums 
arī tādi gadījumi, kad Amerikā 
dzimušie Aijas un Rūdolfa vien-
audži dodas uz Latviju, lai tur 
studētu vai strādātu. Tāpēc patī-
kami dzirdēt, ka trimdinieku 
pēcnācēju vidū atgriežas interese 
par latviešu valodu. 

Lai labāk un uzskatāmāk 
saprastu, kas notiek ar latviešu 
valodu, tradicijām un vērtībām 
trimdā, var papētīt, kā laika gaitā 
mainās latviešu skolas ASV. 
Situāciju savā svētku uzrunā det-

roitiešiem ieskicēja Amerikas 
Latviešu apvienības Izglītības 

nozares vadītāja Andra Zom-
mere. Pirmās latviešu  skolas 

ver sitātes St. Luisā Fulbright sti -
pen diātu Krišjāni Bušu un pa -
teicās visiem čikāgiešiem un Či -
kāgas latviešu kopām – Čikāgas 

Ziņām, Latviešu radio raidījumu 
komitejai.  



LAIKS 2014. ga da 6. decembris – 12. decembris2

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

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

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

LASĪTĀJU BALSISLatvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Jautājums Jauno Laika 
māksliniecei Zanei Neimanei

„Raugiet mani saprast!”

Nule saņemtais 15. – 25. 
novembŗa Jauno Laiks Nr. 5 un 
Laiks nr. 43 kopizdevums, kā 
vienmēr, lepojas ar krāsainām 
fotografijām un titullapām. 
Jauno Laika lappusēs atkal 
varam lasīt nopietnus jauno 
autoru domu šķetinājumus, bet 
titullapa šoreiz iet citā virzienā. 
Zem tumšsarkaniem burtiem 
glītā slīprakstā iespiestā „Svei-
cam Valsts svētkos!” iegleznota 
ar zaļu lapiņu un tumšsarkanām 
ogām greznota pankūku grēda, 
kuŗā iesprausts sarkanbaltsar-
kans karodziņš. Tiešām, izskatās 
jocīgi, bet, manuprāt, te humors 
nevietā; pāris manu draugu pat 
saskatīja tīšu kaitējumu. Kaut 
arī esmu par preses brīvību, to -
mēr tāda triviāla attieksme pret 
dārgām asinīm izcīnītās Lat-
vijas brīvības simbolizējumu – 
18. novembri – šīs svinīgās die-

nas nozīmīgumu nopulgo.
Pretstatā otra titullapa, kas 

veltīta šī laikraksta 65 gadu 
jubilejai, varētu šķisties kom-
ponēta visdziļākā nopietnībā, 
un man – Laika autorei ar tur-
pat 55 gadu „izdienu” – vaja-
dzētu par šo veltījumu priecā-
ties, nevis pukoties. Titullapas 
apakšdaļu piepilda cienījamā 
fotomeistara Gunāra Janaiša 
fotografēts Helmara Rudzīša 
vairāk nekā 65 gadu gājumā 
izdoto vēsturisko Laiku izklā-
jiens pievilcīgā sakārtojumā, it 
kā reprezentējot veco, harmo-
nisko, uz papīra iespiestās masu 
informācijas laikmetu. Vecā un 
jaunā pretnostatījumam lapas 
augšdaļu aizņem jaunās māksli-
nieces zīmēta mūsdienīgo masu 
informācijas un saziņas līdzekļu 
un amerikāniskās dzīves atri-

būtika. Vienīgā nelaime, ka te 
preses brīvības aizsegā humora 
vietā iezagusies vulgāritāte un 
pat aizvainojums, proti – citu 
priekšmetu vidū starp uzskicēto 
kabatas telefonu un kokakolas 
pudeli precīzi attēlots (holovīna 
krāmu bodītēs nopērkams) 
tumš sarkanu lūpu vieplis ar 
baltiem augšzobiem un mēdī-
šanās pozīcijā izkārtu divkārtīgi 
sarkanbaltsarkanu mēli. Tiešām 
gribētos zināt – kas ar to domāts! 
Varbūt jūtamies tik „vareni”, ka 
visiem parādām mēli?

Rakstu šīs rindas ne tik vien 
presonisko izjūtu, bet arī vai-
rāku citu ņujorkiešu un dažu 
bostoniešu mudināta.

ELEONORA ŠTURMA
Ņujorkā

Ļ. cien Eleonora!
Atbildot uz Jūsu vēstuli, lieku 

virsrakstā klasiķa Gunara Ja -
novska savulaik teiktos vārdus, 
ko nākas jo bieži lietot, dis ku-
tējot ar saviem sarunu bied-

riem. Jebšu katēgoriskas into-
nācijas ļoti izvairos lietot un 
uzklausīt.

Atbildēšu savas kollēģes Za -
nes vietā, jo es jau biju tā, kas 
aicināja viņu, Latvijas Mākslas 

akadēmijas maģistranti, Laika 
maketētāju un patriotisku, zi -
nīgu, mūsu avīzes dzīvē patiesi 
ieinteresētu jaunu latviešu māk-
slinieci, veidot noformējumu 
Laika un Brīvās Latvijas svētku 
numuriem, un to akceptēju līdz 
ar citiem redakcijas darbinie-
kiem. Kad darbs bija gatavs, 
nodomāju – redz, cik varbūt 
nedaudz bērnišķīgi, bet neno-
liedzami sirsnīgi, pat intimi 
jauns cilvēks izjūt savu saikni ar 
Latvijas valsti un attiecības ar 
to! Kaut kādu „tīšu kaitējumu” 
vai „triviālu attieksmi” izslēdzu 
pašā iedomas iedīglī – jo, uz -
sveŗu, diendienā strādāju kopā 
ar Zani un labi zinu, cik svarīgs 
viņai ir darbs redakcijā un kāda 
ir visas viņas ģimenes attieksme 
pret savu valsti un tās simbo-
liem. Otru titullapu no visas 
sirds uzskatīju par veiksmīgu – 
nodomāju, tikai jauns cilvēks 
var tik neordināri un izteik-
smīgi „salikt kopā” aktuālo un 
vēsturisko, moderno ar klasisko 
informācijas vizuālā uztvēruma 
nozīmē. Par to mēli – nav jau 
viņa tai sarkanajā krāsā, ko 
mēdzam saukt par Latvian red, 
tas pirmkārt. Otrkārt – īstenībā 
tas ir rokgrupas Rolling Stones 
simbols. Un nekas vairāk kā 
simbols – Amerikas jaunlaiku 
popsimbols – jau ar to nav ticis 
domāts. Es šai vizuālajā stāstā 
„izlasīju” vien to, kā līdz ar 
modernās pasaules atribūtikas 
dominanti  dzīvo un pastāv – 65 
gadus! – vienas nelielas tautas 
kopības ASV asinsrite. Arī kol -
lāžas proporcijas „runā” savu. 
Tāds, lūk, mans „lasījums”.

No sirds atvainojos mūsu 
cienījamai autorei un labvēlei, 
kā arī visiem tiem, kuŗus mi -
nētais vizuālais sižets ir aiz -
skāris! Ceru, ka sapratāmies. 

Cieņā –
LIGITA KOVTUNA
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LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJS 
PATEICAS UN AICINA 

Dainis Miezājs (Kanada). Ziema. 1985.

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

VALTERS
NOLLENDORFS, Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis

Latvijas valsts 96. gadadienu 
Latvijas Okupācijas mūzejs 
sveic ar gandarījumu par ie -
priekšējā gadā paveikto un ar 
apņēmību līdz Latvijas simt-
gadei iekārtot mūsdienīgu eks-
pozīciju un izvērst pilnvērtīgu 
mūzeja darbu mūzeja Nākotnes 
Namā.

Latvijas 
Okupācijas 

mūzeja darbs
Pagājušajā vasarā mūzejs dar-

bojās trīs vietās: savās pagaidu 
telpās bijušajā ASV vēstniecībā, 
vecajā ēkā Latviešu strēlnieku 
laukumā un bijušās KGB jeb Če -
kas Stūra mājas pirmajā stāvā 
un cietumā. Apmeklētāju skaits 
kopā krietni pārsniedza 100 000. 

Apmācītu gīdu vadītas ekskur-
sijas Stūra mājā vien apmeklēja 
27 000. Mūzejā sevišķu uzma-
nību saistīja parallēles Latvijas 
okupācijai ar nesenajiem noti-
kumiem Ukrainā. Rit tālāk visi 
citi mūzeja darbi: notiek skolo-
tāju semināri un skolēnu nodar-
bības; mūzeja krātuves papildi-
nās ar vērtīgiem materiāliem; 
notiek publiski priekšlasījumi, 
grāmatu atvēršanas. Turpinās 
darbs pie mūzeja atbalstītāju no -
drošinātās jaunās ekspozīcijas 
sagatavošanas, lai to ievietotu 
Nākotnes Namā. Vēl šogad, at -
zīmējot 70 gadus kopš došanās 
bēgļu gaitās, publikai būs pie -
ejama lielformāta datorizēta 
skā rienjūtīga karte, kuŗā no mē -
neša uz mēnesi varēs izsekot 
drāmatiskajiem notikumiem 
1944./45. gadā, kā arī apskatīt 

dokumentus, fotografijas un 
līdz ņemtos priekšmetus. 

Nākotnes Nams 
Slavenā architekta Gunāra Bir-

kerta projektēto mūzeja pārbūvi 
un piebūvi Nākotnes Namu par 
saviem līdzekļiem mūzeja vaja-
dzībām ceļ Latvijas valsts. Sa -
režģīto iepirkuma konkursu dēļ 
ēkas sākotnējais pabeigšanas ter -
miņš nu jau nokavējies par 3 ga -
diem. Tagad tas noteikts 2016. ga  -
da rudenī. Tai pašā laikā mūzejs 
jau ir tagad gatavs sākt Nākotnes 
Namā ievietot jauno ekspozīciju 
un izvērst pilnvērtīgu darbību. 
Tas telpu trūkuma un šaurības 
dēļ nebija iespējams ne vecajā 
ēkā, ne pagaidu telpās bijušajā 
ASV vēstniecībā. Labā ziņa: p  ē-
 dējie projektēšanas darbi ir gan-
drīz galā. 2015. gada pavasarī 

tiks izsludināts konkurss celt-
nie cībai. 

Atbalsts Latvijas 
Okupācijas 

mūzeja darbam
Ar pateicību atzīmējam, ka 21 

gada pastāvēšanas laikā mūzeju 
atbalstījuši 6245 ziedotāji, kuŗi, 
pārrēķinot eiro, kopā ziedojuši 
EUR 6 239 699. Bez šī atbalsta 
mūzejs nebūtu tapis un varējis 
pastāvēt. 2015. gada vasarā ce -
ram visu ziedotāju vārdus ievie-
tot kapsulā, ko guldīsim Nākot-
nes Nama pamatā. Ir vēl iespēja 
pievienoties, ziedojot gan mū -
zeja iekārtošanai Nākotnes Namā, 
gan mūzeja darba paplašinā ša-

nai. Ziedojumi ir palīdzējuši un 
palīdz mūzejam paust vēsturisko 
patiesību par Latvijas valsts un 
tautas skarbajiem likteņiem 
okupācijas laikā. Tas ir it sevišķi 
svarīgi tagad, kad Latvijai atkal 
draud lielās austrumu kaimiņ-
valsts agresija. Nākamgad gri-
bam izvērst publiskās vēstures 
darbu un paplašināt mājas lapu, 
lai skaidrotu, kas notika ar Lat-
viju 1940. gados. Jūsu atbalsts 
mums palīdz to darīt atbildīgi 
un lietpratīgi. Apmeklējiet mū -
zeja mājas lapu: <www.omf.lv>, 
lai iepazītos ar jaunākajiem no -
tikumiem mūzejā un iespējām 
ziedot. ASV to var darīt ar 
nodokļu atlaidēm: OMFA c/o 
Ilze Resnis, 10930 Nollwood 
Drive, Chardon, OH 44024.

Archibīskapes elect konsekrā-
cijas dievkalpojums paredzēts 
svētdien, 2015. gada 19. aprīlī, 
plkst. 14 Milvokos (WI), Mount 
Zion luterāņu baznīcā.

Vēlēšanu procesu beidzot, šī 
gada oktobrī, vēlēšanu komisija 
konstatēja, ka prāv. Lauma Zu -
šēvica ieguvusi 140 no iespēja-
mām 205 balsīm un ir ievēlēta par 
Latvijas ev. lut. Baznīcas ārpus 
Latvijas Bīskapi. LELBĀL Virs-
valde rezultātu apstiprinājusi, par 
viņas amata apzīmējumu nosa-
kot „archibīskape”. Bīskape ir vis-
pārējs garīgais amats, toties „ar -
chibīskape” ir specifiskais admi-
nis trātīvais amata apzīmējums, 
kuŗu piešķiŗ Baznīcas Virsvalde.

Līdzšinējais archibīskaps El -
mārs E. Rozītis vēlreiz nekan di-
dēja, un viņa pilnvaras beigsies ar 
jaunās archibīskapes amatā ie  ve-
šanu. Vēlēšanu komisija izteic at -
zinību ievērojamiem garīdz nie-
kiem, kuŗi arī kandidēja – prāv. 
Dr. Andrim Abakukam un prāv. 
emer. Dr. Fritz T. Krist ber gam.

JURIS CILNIS,
LELBĀL Virsvaldes

viceprezidents,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdis

LELBĀL archibīskapes elect 
Laumas Zušēvicas konsekrācijas 

dievkalpojums

Archib. Rozītis un archib. elect Zušēvica pēc LELBAs sinodes 
noslēguma dievkalpojuma, 2014. gada 26. oktobrī Milvokos
// FOTO: Pēteris Burģelis

Informācija par pārvietojamo pasu 
darbstaciju janvārī, Sanktpētersburgā, 
Floridā.

Sākot ar 2012. gadu, Latvijas vēstniecība 
ASV piedāvā Latvijas valstspiederīgajiem 
(tiem, kuŗiem ir piešķirts personas kods) 
iespēju saņemt Latvijas pilsoņa un 
nepilsoņa pasi dažādos ASV reģionos. 
Šim nolūkam ir iegādāta pārvietojamā 
pasu darba stacija. Iespējams pieteikties 
gan pirmreizējai pases saņemšanai, gan 
jaunas pases saņemšanai.

Pārvietojamās mobilās pasu stacijas darbs 
notiks no 15. līdz 17. janvārim Sankt-
pētersburgas (Floridas) latviešu centrā  

(9th Avenue, St Petersburg,FL 33706). 
Lai pieteiktos apmeklējumam Sanktpē-
tersburgā, nepieciešams nosūtīt doku-
men tus uz Latvijas vēstniecību līdz 2015. 
gada 5. janvārim.

Plašāka informācija par pieteikšanos 
pasu nomaiņai atrodama vēstniecības 
mājaslapas Konsulārās informācijas sa -
daļā: www.latvia-usa.org

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties 
ar vēstniecības konsulāro nodaļu pa 
tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, 
vai izmantojot e-pastu consulate.usa@
mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecība ASV

Latvijas vēstniecības ASV paziņojums:
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Diriģents Andris Nelsons – Bostonas 
simfoniskā orķestŗa skaņu burvis

22. novembŗa koncerts Simfonijas hallē, Bostonā

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Ziemsvētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 15. decembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Ir pagājuši 96 gadi, kopš 
drosmīgi un inteliģenti cilvēki 
sapulcējās lietainā 18. novembŗa 
dienā un pasludināja Latvijas 
neatkarību. Šis bija laiks, kad 
Latvijas valsts vārds vēl bija tikai 
sapnis. Sapnis par neatkarīgu un 
eiropisku valsti, kuŗā pirmo reizi 
tās likteni varēs lemt pati latviešu 
tauta. Diemžēl šis sapnis tika 
pār rauts Otrā pasaules kaŗa laikā, 
kad lielai daļai latviešu nācās 
doties trimdā ar neziņu, vai vēl 
kādreiz būs iespēja atgriezties 
savā Tēvu zemē.

Tāpat kā tālajā 1918. gadā, tā 
arī 1965. gadā trimdas latvieši 

Gaŗezers – Latvijas 
neatkarības lolotājs

jau 50 gadus
sanāca kopā Dienvidmičiganas 
štatā un nodibināja Latviešu cen-
tru Gaŗezers. 

Kopš Gaŗezera pirmās vasaras 
ir pagājuši nu jau 50 gadi, gandrīz 
puse no Latvijas pastāvēšanas 
laika. Kad Latvijā 50 gadus plī-
voja padomju karogs, Gaŗezers 
bija tā vieta, kur latviešiem sanākt 
kopā no visas Ziemeļamerikas 
un uzturēt latvisko garu un 
izglītību.

Aizvadītovasar tika nosvinēta 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 50. 
mācību vasara, kas parāda, ka 
saikne ar Latviju šeit, Amerikā, 
turpinās un ir nesaraujama. Sko-

las solos nu jau sēž trešā latviešu 
paaudze, kas turpina nest savu 
vecāku un vecvecāku kultūras 
mantojumu. “Kas ir Gaŗezers? Es 
esmu Gaŗezers!” – ar šādu saukli 
nākamgad atzīmēsim Gaŗezera 
50. jubileju jūlija sākumā. Ik  kat-
ram būs iespēja izbaudīt latviešu 
kultūru, sākot no folkloras līdz 
pat rokgrupai “Pērkons.” Kā arī 
pieredzēt vienreizēju pirmizrādi 
jaunajai Māras Pelēces dokumen-
tālajai filmai par Gaŗezeru un tā 
vēsturi. Sīkāka informācija par 
50 gadu jubileju atrodama Gaŗ-
ezera tīmekļa lapā www.garezers.org

Gaŗezers – Dievam un Latvijai!

Bostonas greznā vēsturiskā 
Simfonijas halle ar tās 2 625 
sēdvietām bija pilnīgi izpārdota 
22. novembra vakarā, kad Bos-
tonas simfoniskā orķestŗa mū -
zikas direktors Andris Nelsons 
uznāca uz skatuves, lai nodiri-
ģētu savu rudens sezonas pēdējo 
koncertu. Neatņemamu vietu 
koncertā ieņēma ievērojamais 
Tanglewood festivāla (Bostonas 
simfoniskā orķestŗa vasaras mū -
zikas festivāla) 126 balsu jauktais 
koris.

Koncertu ievadīja amerikāņu 
mūsdienu komponista bosto-
nieša Džona Harbisona (John 

gadu jubilejas koncertam 2012. 
gadā kā veltījumu festivāla ini-
ciā toram un galvenajam diri-
ģentam Serge Koussevitzky. An -
dris Nelsons dinamiski izcēla šī 
skaņdarba īsos motīvus un to 
spraigo kontrapunktu. Koristi ar 
skaidru dikciju un ritmisku pre -
cizitāti nodziedāja tekstu, kas 
sastāvēja no leģendārā maestro 
asprātīgiem izteicieniem par 
mūzicēšanu A. Nelsona elegantā 
interpretācijā.

Nākamais skaņdarbs pro gram-
mā bija latviešu komponista 
Ērika Ešenvalda kompozicija 
“Lakes Awake at Dawn” (“Ezeri 

skaņdarbs uzskatāms arī par 
pirmo opusu, kuŗu A. Nelsons 
pirmatskaņojis ar Bostonas sim-
fonisko orķestri. Šī tēlainā darba 
sākumā skan latviešu dzejnieces 
Ingas Ābeles dzejas rindas (Edita 
Page tulkojumā) par satraucošām 
emocijām un vēlēšanos pēc tum-
sas sagaidīt gaismu, kas mūzikāli 
attēlots ar vokāli drāmatiskām 
un instrumentāli virpuļojošām 
pasāžām. Turpinājumā kompo-
nista paša sacerētie dzejas vārdi 
par ieklausīšanos ezera ūdeņos ir 
skaisti atspoguļoti virmojošās 
harmonijās. Opusa mistiskās bei -
gas izskanēja gaiši un klusināti 
Andŗa Nelsona smalkjūtīgā va -
dībā. Klausītāji sumināja diri-
ģentu, kori un orķestri ar ilgiem 
un sirsnīgiem aplausiem. Varēja 
tikai priecāties par Andŗa Nel-
sona vēlēšanos savā pirmajā kon-
certsezonā ar Bostonas simfo-
nisko orķestri pirmatskaņot vie -
na no ievērojamākajiem latviešu 
komponistiem jaundarbu. Kriti-
ķis Jeremy Eichler savā recenzijā 
Boston Globe par koncertu rak-
stīja: “Ešenvalda mūzikas atska-
ņo  šana ir radījusi vēlēšanos ta -
gad dzirdēt vēl arī citu kom-
ponistu mūziku no Latvijas un 
tās kaimiņu zemēm.” 

Sergeja Prokofjeva vērienīgajā 
opusā “Simfonija-koncerts čel-
lam un orķestrim” čellists Yo Yo 
Ma un Andris Nelsons bija uz 
viena viļņa. Mūzikālais dialogs 
solista un orķestŗa mūziķu starpā 
bija gan drāmatisks, gan intro-
spektīvs. Atkārtotos ostinato mo -
tīvus pirmajā daļā A. Nelsons 
novadīja ar ritmisku spriedzi, 
kamēr liriskie posmi tika veidoti 
ar smalku fantazijas izjūtu. Otrā 
daļa izcēlās ar dinamikas nian-
sēm un romantisku interpretā-
ciju. Yo Yo Ma spēlēja ar apbrī-
nojamu virtuozitāti, uzturēdams 
gandrīz pārcilvēcisku intensitāti 
līdz pat Koncerta trešās daļas 
mutuļojošajām beigām. Andris 
Nelsons no savas puses pievērsa 
uzmanību orķestŗa tembrālam 

skanējumam, kuŗa mainīgās in -
strumentālās krāsas līdzinājās 
krāšņam, daudzšķautnainam ka -
leidoskopam. Klausītāji sumi  nāja 
Yo Yo Ma un Andri Nelsonu ar 
vētrainiem, ilgstošiem aplau-
siem, kas pārauga labsirdīgā hu -
morā, pēc tam kad abi māksli-
nieki pēkšņi apsēdās uz skatuves 
grīdas un ar lielu sirsnību viens 
otram un orķestŗa mūziķiem iz -
rādīja atzinību par viņu paveikto 
darbu!

Programmas otrā daļā izska-
nēja Sergeja Rachmaņinova sim-
foniskā poēma orķestrim, korim 
un solistiem “Zvani” ar ameri-
kāņu dzejnieka Edgar Allen Poe  
dzeju Konstantīna Balmonta brī-
vā tulkojumā. Bostonas simfo-
niskais orķestris nebija šo opusu, 
ko Rachmaņinovs esot uzskatījis 
par savu mīļāko skaņdarbu, at -
skaņojis kopš 1979. gada, kad tas 
23. un 24. novembrī tika uzvests   
Edo de Waart (Edo de Vārt) 
vadībā. Šajā daudzveidīgu no -
skaņu mūzikā Andris Nelsons 
vēlreiz apliecināja savas spējas 
uzburt vienreizējas “skaņu aina-
vas” no dinamikas un tembrāliem 
mūzikas elementiem. Simfonijas 
halle, kas tiek uzskatīta par iz -
cilāko akustisko koncertzāli Ame-
rikā, bija ideāla vieta, kur saklau-
sīt un izbaudīt šo elementu nian-
ses A. Nelsona degsmīgā inter-
pretācijā. Visi trīs solisti – soprāns 
Victoria Yastrebova, tenors Pavel 
Černoch, basbaritons Kostas Smo  r -
i  ginas – un Tanglewood koris bija 
savu uzdevuma augstumos, dzie-
dādami ar perfektu izteiksmi un 
tīru intonāciju. (Pēc koncerta P. 
Černohs un K. Smorigins jūs-
moja par savu agrāko sadarbību 
ar Andri Nelsonu laikā, kad viņš 
bija diriģents Latvijas Nacionā-
lajā operā.) Koncerta pašās bei-
gās Andris Nelsons sirsnīgi no -
vēlēja klausītājiem un orķestŗa 
mūziķiem skaistu Pateicības die -
nu, ko Amerikā svin 27. novem-
brī, saņemdams neviltoti siltus 
aplausus no orķestŗa mūziķiem 

un klausītājiem.
Spriežot pēc apmeklētāju sa -

jūsmas un uzmanības koncerta 
laikā, kā arī vēlāk klausoties 
Bostonas klasiskās radio pro-
grammas par Andri Nelsonu un 
viņa spožajiem panākumiem ar 
Bostonas simfonisko orķestri šo -
ruden, kļuva skaidrs, ka tikai 
pāris mēnešu laikā A. Nelsons ir 
spējis Bostonas sabiedrībā radīt 
aizrautīgu interesi nevien par 
saviem koncertiem ar orķestri, 
kuŗi turpināsies 2015. gada ziemā 
un pavasarī, savu nesen ierakstīto 
jauno tvartu un citiem projek-
tiem, bet arī par simfonisko mū -
ziku kā tādu. Ar savām iedves-
motajām interpretācijām An -
dris Nelsons dziļi uzrunā klau-
sītājus un atklāj mūzikas da udzās 
brīnumainās dimensijas. Tāpēc 
katrs Andŗa Nelsona koncerts ar 
Bostonas simfonisko orķestri 
tiek gaidīts kā nozīmīgs un vitāls 
notikums Bostonas kultūras 
dzīvē. Pēc koncerta Andris Nel-
sons izstaroja lielu laimes sajūtu, 
runādams par to, cik viņam ir 
liels prieks sadarboties ar vienu 
no pasaules izcilākajiem orķes-
tŗiem – Bostonas simfonisko or -
ķestri un tā izcilajiem, atsaucī-
gajiem mūziķiem.

Atliek tikai sirsnīgi apsveikt 
Andri Nelsonu ar viņa brīniš ķī-
gajiem rudens sezonas koncer-
tiem, novēlēt visu to gaišāko nā -
kotnē un ar prieku gaidīt viņa 
turpmākos koncertus ar Bostonas 
simfonisko orķestri Bostonā 
(www.bso.org), kā arī Ņujorkas 
Karnegī hallē aprīļa vidū (www.
carnegiehall.org) un vasarā Tangle-
wood  festivālā (www.bso.org)! 

Tiem tautiešiem, kuŗi nevar 
apmeklēt koncertus, ir iespēja 
no  klausīties lielu daļu no Andŗa 
Nelsona vadītiem koncertiem ar 
Bostonas simfonisko orķestri: 
www.wgbh.org (internetā) vai 
99.5 FM WCRB (radio). Andŗa 
Nelsona un Bostonas simfoniskā 
orķestŗa pirmo CD var lejuplādēt 
un nopirkt, sākot ar 1. decembri.

DACE
APERĀNE

// FOTO: Stu Rosner

Harbison) opuss jauktajam korim 
un orķestrim – “Koussevitzky 
Said”, Choral Scherzo with Orch-
es tra. Džons Harbisons to bija 
sacerējis Tanglewood festivāla 75 

pamostas rītausmā”) jauktajam 
korim un orķestrim –  Bostonas 
un Birminghemas orķestŗu ab -
pusējais pasūtinājums, veltīts 
Andrim Nelsonam. Ē. Ešenvalda 
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Vaira Vīķe-Freiberga Arizonā

„Mēs esam kaŗa laika bērni, 
kuŗus laiks ir pārcirtis divās 
daļās” – šajos jubilāres Maijas 
Meirānes vārdos iegaismojas 
viņas laikmeta traģisms, 
divdzīvošana un divpasaule, 
nenoliedzot jauno vidi un 
apkārtni un bagātinoties no tās, 
tomēr sirdī ilgojoties pēc bijušā, 
pēc kādreizējām mājām, pēc 
vecvecāku stiprās rokas, maigā 
glāsta un gudrā vārda, jo neatstāj 
sajūta, ka visu laiku tiek iets ceļš 
no pagātnes. Būtiska ir 
atminēšanās: „Atmiņas ir kā 
caurstaigājamas durvis uz 
dārziem, / Caur tām paveŗas 
mierinošs vārdu baltums.”

Maija Meirāne (īst. v. Maija 
Šlesere, dzim. Krustāne) dzimusi 
1934. gada 20. novembrī Rīgā 
skolotāju ģimenē, mācījusies 
Rīgas 21. pamatskolā Sarkan-
daugavā. Jau kopš bērnības viņu 
saista grāmatu pasaule un 
lasīšanas prieks. „Ja vien būtu 
iespējams mūžā kaut ko nebijušu 
piedzīvot, es izvēlētos teiksmai-
nos Latvijas ģimnazijas laikus. 
[..] man bija deviņi gadi, un savā 
pirmajā dienasgrāmatā es ierak-
stīju, ka nemūžam citur negribu 
dzīvot kā tikai Latvijā!” Tomēr 
dzīvē un reālitātē viss notika 
gluži citādi. Maija kopā ar vecā-
kiem Latviju atstāja 1944. gadā 
deviņu gadu vecumā ar kuģi, 
kuŗā no Latvijas projām devās 
arī liels skaits vācbaltiešu. Tieši 
bēgļu nometņu laikā radusies 
iespēja iepazīt grafiku, jo dzī-
vojusi vienā barakā ar grafiķi 
Jāni Plēpi (1980. gadā  rediģēta 
un izdota grāmata „Jānis Plēpis”). 
„Bēgļu gaitas ne tikai atrāva no 
mājām, bet arī iznīcināja pašus 
dzīves pamatus. Bija nabadzība, 
bija skaistums, bija Libeka, bija 
pamatskola,” stāsta Maija. Un to, 
cik būtiska nozīme ir sakņo-
jumam, piederības sajūtai, atklāj 
Maijas teiktais: „Es zinu, ka mūsu 
senči bija ne tikai fiziski, bet arī 
garīgi stipri cilvēki.” Vācijā Maija 
turpina latvisko izglītību latviešu 
pamatskolā Lībekā un latviešu 
ģimnāzijā Neištatē. 1949. gadā 
viņa ar vecākiem dodas pāri 
okeanam uz ASV, turpina mā -
cības ģimnazijā Baltimorā, studē 
Merilendas Mākslas institūtā un 
Džona Hopkinsa universitātē 
valodas, 1966. gadā iegūst māk-
slas maģistres gradu Rodail endas 
Dizaina institūtā.

Maijas personībā, radošumā 
saplūst vairākas mākslas pasaules 
– skaniskā valodas pasaule, kas 
veido dzeju, krāsu valdzinājums, 
kas atklājas grafikās, kā arī 
analizējošā un vērtējošā pasaule 
– Maija ir arī mākslas zinātniece, 
bet tikpat būtiska ilgus gadus 
bijusi arī izglītojošā un audzinošā 
šķautne – Maija ir arī skolotāja, 
audzinot jauno paaudzi svešumā. 
Viņa strādājusi par mākslas 
skolotāju amerikāņu skolās 
Baltimorā un Bostonā, bet īpaši 
izceļams darbs latviešu skolās – 
mācījusi latviešu valodu un 
literātūru latviešu papildskolās 
Filadelfijā un Bostonā, vasarās 
Beverīnas vasaras vidusskolā, bet 
ziemās Bostonas latviešu sestdie-
nas skolā, kur vairākus gadus 

„Mēs izaudīsim raibu paklāju no mūsu balsīm”
Dzejniecei, grafiķei un mākslas zinātniecei Maijai Meirānei – 80

bijusi arī skolas pārzine. Zīmīgi, 
ka mūsu sastapšanas 2002. gada 
rudenī notika tieši šajā skolā, kad 
Maija ar mīlestību, klusā, skanīgā 
balsī stāstīja par šo vidi.

Pirmie literārie meklējumi 
attiecināmi uz vidusskolas laiku; 
publikācijas kopš 1960. gada 
parādījušās jauniešu žurnālā 
„Raksti”, „Jaunajā Gaitā”, studiju 
gados bijusi aizraušanās ar 
eksistenciālismu un dzejoļi tapuši 
arī angļu valodā, bet „sirdi 
izstāstīt varu vienīgi latviešu 
valodā.” 1988. gadā iznāca pir-
mais dzejoļu krājums „Dūm-
istaba” (apkopoti dzejoļi no 1977 
līdz 1987; PBLA Kultūras fonda 
balva), 2002. gadā Latvijā – dze-
jas krājums „Naktsvēstules” 
(dzejoļi no 1988 līdz 2001). Abas 
grāmatas grezno arī dzejnieces 
grafikas. Nu jau aizritējis krietns 
laiks, gribētos sagaidīt vēl kādu 
krājumu, jo ik pa laikam ir 
lasāmas dzejas publikācijas.

Maijas Meirānes dzejā Janīna 
Kursīte saskatījusi divus spēcīgus 
akcentus, kas viņu padara 
savdabīgu un redzamu citas 
latviešu dzejas vidū: pirmkārt, 
stiprs vizuālais akcents, dzeja 
šķiet kā uzgleznota vai uzzīmēta; 
otrkārt, skaniskais akcents – 
skaņu saspēles, kas veido bu -
ŗamvārdiem tuvus un radniecī-
gus tekstus. Tāpat Maija Meirāne 
dzejā ir viena no spilgtākajām 
latviešu topografiskās dzejas 
pārstāvēm, nereti dzejas rindās 
radot pat sakrālu Latvijas ainavu 
– „Pamazām / Rīga atveŗas kā 
grāmata. / Daugavā Dievs lej 
ūdeni, / kur mūsu dvēselei / 
nomazgāt spārnus.”

Maijas dzejā ļoti izteikta ir ai -
nava, dabas klātbūtne, tuvums 
un krāsas, jaušama smalka 
attieksme pret ārpasauli, rimta 
pieskaršanās. Viņas poētiskā 
pasaule rada tautasdziesmu un 
folkloras pasaulei. Dzejniece 
meklē stiprās ceļa zīmes, spēku 
rod latviskajā Dievatziņā, ētis-
kumā un skaidrībā, kaut reizēm 
nākas paslēpties prāta kambaros 
un aizcirst sev un citiem durvis 
uz ārpasauli, tomēr pamatos 
Maijas Meirānes dzejas pasaule 
ir sirds pasaule. Un viss dzīvotais 
laiks visā krāsainībā un nokrāsās, 
krāsu jaukumos iezīmē atziņu; 
„Mēs esam chronisti / šai īpatnējā 
ērā / kuŗu audis laiks.” Dzejniece 
apjauš kontrastus, pretstatus, 
tomēr vairāk vēlas harmonisku 
pasauli apkārt un sevī: „dienā es 
ļauju / visiem salauztiem brīžiem 
kā lāsēm / nolīt gar pirkstu gali-
em / vakarā izlasu / krāšņākos 
pelnrušķes zirņus / no pelavu 
sieta.”

Maijas dzejā lasītājs var rast 
harmoniju, līdzsvaru, mieru, bet 
tajā pat laikā sajust arī 
pamatīgumu un dziļu jēgu – 
„Kādreiz – mēs būsim koki”. Tajā 
atbalsojas arī pārdomas un 
smeldze par laiku, par tautu, par 
valodu un par mums pašiem šajā 
laikā, apzinoties, kur rodams 
spēks – zemē, savā zemē. Maijas 
spēks ir arī valodā un tās 
dažādajos slāņos, īpaši seniskajā. 
Īpašs ir arī teiktā vārda spēks un 
stiprums: „Starp vārdiem ir 

klusums / tie aizplūst / kā 
akvarelējot / mežu / ar nakti.” 
Maijas spēks ir arī atmiņās par 
tēva un mātes dzimto pusi, 
smaržīgajos zāļu un nezāļu 
vārdos, paražās, dziesmās, 
ticējumos un nostāstos, kas nāk 
no bērnības laika. „Dadži, 
magones, tupeņu laksti, viss ir 
saites ar zemi. Lai pieturētos, lai 
sajustu, kā magones zīda lapas 
atkal saņem manu pirkstu 
pārnesto strāvu un atdod to 
atpakaļ zemei. No kurienes nāk 
šis dīvainais zemes spēks? Rei-
zēm pati esmu pelašķe, skosta, 
usne.” Maijas dzeju nereti izjūtu 
arī kā gleznas, zīmējumus, aina-
vas, kuŗās sasaistās folkloras 
bagātības ar šolaiku vērtībām, 
bet pati dzeja iegūst personīgi 
izjustu pārdzīvojumu smeldzi. 
Simbolisku nozīmi iegūst arī abu 
dzejoļu krājumu nosaukumi: 
„Dūmistaba” – nāk no pašas 
dzīves, no senčiem, pat no visas 
latviešu tautas vēstures, „Nakst-
vēstules” vairāk ir atklāsmes, 
atzīšanas, pārdomu sarunas. 
Maija ar savu dzeju rosina 
apzināties vērtības, mantojumu, 
saknes, to, ka senču ticējumiem 
vēl tagadnē ir spēks, ka ar seno 
burvju vārdu spēku varam 
atvairīt ļaunas domas, tumsas 
varu, kas jo būtiski ir laikā, kad 
gaidām gaismu, esam ceļā uz 
Ziemassvētkiem. Tad gaisma un 
spēks pelēcīgas tumsas, miglas 
dominantē rodams pašos un 
pašu piederībā.

Maija ir sakārtojusi Valdas 
Dreimanes piemiņas grāmatu 
„Kad dzīvošu otru reizi” (2007), 
par šo veikumu ieguvusi PBLA 
Kultūras fonda balvu. 2007. gadā 
viņai piešķirta arī Ērika Raistera 
piemiņas fonda balva.

... es dziedu
Dieva otas pilienam
zieda vidū
zīmēm uz spāres spārna.

Dzīve sagādā jaukas satikšanās, 
kuŗas iegulst sirdī kā gaiši mirkļi, 

INGUNA 
DAUKSTE-SILASPROĢE

14. oktobrī Fīniksas pilsētā 
Arizonas pavalstī bija iera-
dusies bijusī Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga, lai runātu bijušās 
ASV augstākās tiesas ties-
neses Sandra Day O’Connor 
forumā „O’Connor House”. 
O’Connor House uzaicina 
pasaulslavenas personas 
sniegt savu uzskatu par 
cilvēci un tās dzīvi. Mums, 
Arizonas latviešiem, bija 
izdevība noklausīties mūsu 
valsts bijušās prezidentes 
izcilo un dziļi izsmeļošo 
runu un mazliet iepazīties 
arī ar pašu prezidenti. Mēs, 
seši latvieši, kopā ar vairāk 
nekā 200 cittautiešiem bau-
dījām ļoti interesanto priekš  -
lasījumu par cilvēci un tās 
vēsturi un pašreizējo stāvokli 

ANDRIS ZOMMERS, Arizonas latviešu kopas priekšsēdis

valstīs, kuŗās ir problēmas. 
Pēc runas klausītājiem bija 
iespēja uzdot jautājumus. 
Saprotams, visvairāk  jautā-
jumu bija par Ukrainu un 

cerot, ka šādas negaidītas tikšanās 
ir iespējamas atkal un atkal, arī 
Rīgā. Vēlam Maijai un viņas 
ģimenei spēku, gaišumu, ticību, 
bet Maijai īpaši jaunradošus ie -
dvesmas brīžus.

Baltijas valstu stāvokli sa -
karā ar Putina polītiku. Pub-
lika bija sajūsmināta par 
mūsu prezidentes atbildēm.

Vairai Vīķei-Frei ber gai ziedus pasniedz An  dris Zommers un 
Brigita Bilsena
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Pianists Rūdolfs Ozoliņš

Jānis Vilciņš // FOTO: S.Kļaviņa-Barshney

Šogad, atzīmējot 25 gadus kopš 
Baltijas ceļa un arī atminoties 75 
gadus kopš Molotova-Ribentropa 
pakta parakstīšanas, visu trīs Bal-
tijas valstu Čikāgas un ap  kārt nes 
iedzīvotāji kopā ar vēstniekiem, 
goda konsuliem, karogiem plī-
vojot, pulcējās Čikāgas centrā 
Daley Plaza. Piedalījās vairāk 
nekā tūkstotis cilvēku. 

„Šā gada 4. oktobrī 12. Saeimas 
vēlēšanās Čikāgā balsoja 275 pil-
soņi. Mūsu sabiedriskā dzīve tur-
pina darboties pilnā sparā. Kr. Ba -
rona skolā šogad ir 105 skolēni, 
tā ir lielākā latviešu skolā ASV. 
Pirmsskolu “Stariņš” apmeklē 18 
mazie latvieši. Februārī Čikāgas 
Latviešu radio atzīmēs 63 gadu 
darbību. Čikāgas Ziņas iznāk jau 
39 gadus. Nākamgad vairākas 
mūsu organizācijas svinēs  lielas 
jubilejas. Mūsu sarīkojumu kalen-
dārs ir vienmēr pilns. Ir prieks 
redzēt arī jauniebraucēju aktīvu 
līdzdalību,” atzīmēja J. Vilciņš.

Atzīmējot laikraksta Laiks 65 
gadu jubileju, Jānis Vilciņš klāt-
esošos iepazīstināja ar viesi – šī 
laikraksta izdevēju Daci Rudzīti 
un pieteica akta runātāju – laik-
rakstu Laiks un Brīvā Latvija 
galveno redaktori un izdevnie-
cības vadītāju Ligitu Kovtunu.

Ligita Kovtuna vispirms pa -
stāstīja par Kr. Barona skolai 
veltīto dāvanu – Latvijas vals-
tiskuma atjaunošanas sākuma 
gadu fotografiju kollekciju, kuŗas 

autors ir fotomākslinieks Gunārs 
Janaitis.

Runātāja savu stāstu iesāka ar 
Latvijas pirmo prezidentu Jāni 
Čaksti, kas savu uzmanību veltīja 
ne tikai saimniecībai, bet arī kul-
tūrai, mēģinot celt tautas paš-
apziņu, iedvest ticību, pulcēt in -
teliģenci, cīnoties pret pakalpīgā, 
pazemīgā, pakļāvīgā gara izpaus-
mēm. Turpinājumā L. Kovtuna 
minēja PBLA priekšsēža Jāņa 
Kukaiņa mudinājumu, ka mums 
ir jābūt garīgi stipriem tieši 
tagad.  

Dzejniece Māra Zālīte ir tei-
kusi, ka valsts garants ir Latvijai 
uzticīgie pavalstnieki. Tie, kas 
ikdienā, piemēram, maksā no -
dokļus, lai sanāktu 2% no iekš-
zemes koopprodukta valsts aiz-
sardzības vajadzībām. Tie nav 
ti  kai „svētku cilvēki”, viņi strādā 
un jūtas atbildīgi par savu darbu. 
Latvijas nākotne ir tautas rokās. 
Lai esam vienoti un nacionāli, 
mīlot mūsu Latviju!

Tālāk runātāja atskatījās laik-
raksta Laiks vēsturē – mūsu avī-
zei 8. novembrī bija 65 gadu pa -
stāvēšanas jubileja, kā arī uz tā 
iesācēja un izdevēja Helmara Ru -
dzīša dzīves gaitu, norādot, ka 
viņš var būt paraugs latviešu tau-
tai. 1944. gada septembrī Rudzītis 
atstāja Rīgu, Vācijā izdeva grā ma-
tas, atjaunoja izdevniecību Ņu -
jorkā un 1949. gada 8. novembrī 
kopā ar redaktoru Kārli Rabācu 
izsūtīja pirmo laikraksta Laiks 
numuru. Tā bija patiesības cīņa 

ar meliem, kā arī informācija, kā 
nodrošināt eksistenci un gara 
brīvību svešumā. 2000. gadā re -
dakciju pārcēla uz Rīgu. Tagad 
laikraksts vairs nav peļņas avots, 
bet ir ļoti vajadzīgs, lai uzturētu 
latvietības un garīgās brīvības 
apziņu. “Turpināsim strādāt visi 
kopā, lai „viens otram mēs nepa-

apbalvojumiem. PBLA balva šo -
gad piešķirta Vašingtonas Uni-
ver sitātes asociētajam profeso-
ram Dr. Guntim Šmidchenam 
par Baltijas studiju programmas 
izveidi Vašingtonas Universitātē 
un viņa nozīmīgo ieguldījumu lat-
 viešu, igauņu un lietuviešu kul-
tūras un izglītības veicināšanā. 

riskās dzīves uzturēšanā, veicinā-
šanā un par latviskās kultūras un 
vēstures populārizēšanu cittau-
tiešiem aizvadītajos 20 gados.” 
Ilgie aplausi liecināja par čikā-
giešu pateicību un piekrišanu 
apbalvojumam. Savu pateicību 
par atzinību Jānis Vilciņš pabei-
dza ar vārdiem: “Turpināsim – 
uz priekšu!”

Koncerta daļā estrādes dziedā-
tāja, torontiete Linda Maruta dzie-
dāja, pati arī spēlējot elektronis-
kās klavieres. Viņa nodziedāja 
virkni dziesmu – pāris arī no Či -
kāgas Piecīšu repertuāra. Klau-
sītāju vislielāko piekrišanu izrai-
sīja Ulža Stabulnieka dziesma 
“Tik un tā” ar Māras Zālītes tek-
stu. 

Ciānas draudzes koris un Či -
kāgas vīru koris veidoja kopkori, 
kas, ievērojot vīru skaita pārsvaru, 
tomēr bija saskaņā līdzsvarots. 
Diriģentes Unas Strodas vadībā, 
Sarmas Aļļes elektronisko kla vie-
ŗu pavadībā, kopkoris dziedāja 
Zigmara Liepiņa “Svētī debesīs 
šo zemi” (K. Dimitera vārdi). Māra 
Vārpa diriģēja Ērika Ešenvalda 
“Dvēseles dziesmu” (A. Kārkliņas 
vārdi). Kokles strinkšķināja Kr. 
Barona skolas koklētājas. Tad visi 
vienojāmies mūsu tradicionālajā 
Jāņa Mediņa dziesmā “Tev mū -
žam dzīvot, Latvija!”

Ziedi un paldies runātājiem un 
dziedātājiem!

Draudžu un biedrību dāmas 
bija klājušas mielasta galdus sa -
viesīgajā pievakarē.

OĻĢERTS CAKARS Latvijas Valsts svētki Čikāgā

Amerikā sāka veidoties pagājušā 
gadsimta piecdesmitajos ga  dos, 
sešdesmitos gados var uz  skatīt 
par Amerikas latviešu iz  glī tības 
centru ziedu laikiem – darbojās 
60 latviešu skolas, kuŗās savu 
senču valodu un tradicijas apgu-
va 2200 bērnu. Skolu skaits saru-
ka astoņdesmitajos gados, bet 
pēc Latvijas valstiskās neatkarī-
bas atjaunošanas, kā to paredzēja 
Amerikas Latviešu apvienības 
cilvēki, diasporām nācās atbildēt 
uz vairākiem jautājumiem – 
Kādā virzienā iet ALAs Izglītības 
nozare? Kā labā tā šo  brīd strādā? 
Diasporas skolās līdz šim esam 
mācījuši latviešu valodu kā dzim-
to valodu jeb mātes valodu. Šāda 
pieeja ir jāmaina, jo liels vairā-
kums mūsu bērnu tagad runā 
latviešu valodu kā svešvalodu, 
uzsvēra Andra Zommere. Ir sva-
rīgi novērtēt bērnu valodas zinā-
šanu līmeni, tādējādi piemērojot 
valodas mācīšanas metodiku 
atbilstoši bērna iespējām. Arī 
Amerikas latviešu skolās tagad 
pieejams tā saucamais Eiropas 
Valodu portfelis, kas dod iespēju 
gan skolotājam, gan audzēknim 
novērtēt valodas zināšanu līmeni 
un saprast, kādas prasmes un ie -
maņas vēl jāapgūst, ja viņš izvē-
las studēt vai strādāt Latvijā.

Tā kā Latvija vairs nav aizslēgta 
deviņām atslēgām, ikviens var 
doties to apskatīt, iepazīt un pa -
likt uz dzīvošanu. Tas ir iemesls, 
kāpēc interese par latviešu valo-

das apgūšanu Amerikas latviešu 
jauniešu vidū atkal pieaug. Un tā 
ir laba ziņa. 

Cilvēku, kuŗu dzīve rit ciešā 
sasaistē ar Latviju, Detroitas pusē 
nav mazums. Dainis Rudzītis 
kopā ar sievu Irmu un mazgadī-
go meitiņu Baibu ASV ieradās 
1949. gadā, un visus šos gadus 
Rudzīšu dzīves lielu daļu aizņē-
musi cīņa par Latvijas valstiskās 
neatkarības atgūšanu gan dibi-
not šeit latviešu organizācijas, 
gan veidojot kontaktus ar pali-
kušajiem domubiedriem Latvijā, 
gan meklējot Latvijas interešu 
lobētājus ASV Kongresā. Par šīm 
pūlēm Dainis Rudzītis apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu piektās šķiras 
ordeni, Latvijas Aizsardzības m  i-
 nistrijas medaļu “Sekmējot Lat-
vijas dalību NATO” un  Latvijas 
ministru prezidenta pateicības 
rakstu “Par mūža ieguldījumu 
Latvijas valsts labā.”

Daudzus gadus Dainis darbo-
jies kopā ar pašreizējo Detroitas 
Latviešu apvienības priekšsēdi 
Līgu Jēkabsoni. Ikviens Latvijas 
mākslinieks, mūziķis vai aktieris 
(un viņu ir daudz), kuŗš viesojies 
ASV, noteikti ar sajūsmu atcerē-
sies lieliski noorganizētās uzstā-
šanās un silto, sirsnīgo uzņemša-
nu Jēkabsonu mājās. 

Mārcis Jansons ar ģimeni – 
sievu Anitu un meitiņu Selgu – 
uz dzīvi Mičiganā pārcēlās no 
Amerikas Austrumkrasta. Visi trīs 
ir vienmēr klātesoši mūsu puses 
latviešu sabiedriskās dzīves dalīb-
nieki. Mārcis ir inženieŗzinātņu 

profesors Veinas Valsts universi-
tātē un ir daudz izdarījis Latvijas 
un amerikāņu sadarbības veici-
nāšanā. Rīgas Techniskās univer-
sitātes mācībspēki un studenti 
var būt pateicīgi par Mārča iegul-
dīto enerģiju, dibinot kontaktus 
starp abām universitātēm, orga-
nizējot pieredzes apmaiņas brau-
cienus un vieslekcijas abās uni-
versitātēs. Sadarbības rezultātā 

universitātes. Mārcis gan piebilst, 
ka pagaidām vēl neviens stu-
dents šo iespēju nav izmantojis. 
Kaut arī ir visai saspringts darba 
grafiks, Mārcis un viņa ģimene ir 
neiztrūkstoši latviešu sabiedrības 
pasākumu apmeklētāji un dalīb-
nieki. Visi trīs dzied mūsu an -
samblī “Birze”, un Selga pat vai-
rākkārt dziedājusi solo.

Pirms pāris gadiem uz dzīvi 

nieka/ atašeja pienākumus Lat-
vijas Aizsardzības ministrijā. Viņa 
vadībā tika reālizēti vairāki sva-
rīgi ASV, Latvijas un citu NATO 
dalībvalstu sadarbības projekti – 
pirmo operāciju padomdevēju 
un sadarbības grupu (OMLT) iz -
veidošana un nosūtīšana uz Af -
gānistānu, NATO un ASV kopīgu 
militāro mācību rīkošana. Četru 
gadu laikā tika noorganizētas 
112 apmaiņu programmas starp 
ASV un Latvijas bruņotajiem spē-
kiem. Viena no Ērika atbildības 
jomām bija arī ASV humānās pa -
līdzības projekti 11 miljonu vēr-
tībā. To ietvaros Latvijā tika at -
jaunotas vairākas bērnu namu, 
pansionātu un  26 ugunsdzēsības 
un glābšanas staciju ēkas. Par 
ieguldījumu Latvijas valsts labā 
pulkvežleitnants Pless saņēmis 
vairākus Latvijas Aizsardzības 
ministrijas un Zemessardzes aug-
stākos apbalvojumus .

Visi šie cilvēki satikās Latvijas 
Valsts dzimšanas dienas svinībās 
Detroitas priekšpilsētā, kuŗā ik 
svētdienu dzirdama kāda apkār t-
nes iedzīvotājiem nesaprotama, 
bet skanīga valoda.

“Ir tūkstošiem tautu pasaulē 
un aptuveni divsimt valstu. Cik 
tā ir liela privilēģija! Mazai tautai 
vienmēr jābūt gudrākai un vērī-
gākai,” intervijā žurnālam IR at -
zīst mācītājs Juris Rubenis.  Mums, 
kas atraduši otrās mājas lielā val-
 stī, sakārtot dzīvi un sadzīvi, ie -
spējams, ir vieglāk, bet tas atstāj vai -
rāk laika un spēka palīdzēt Lat vi jai, 
ar kuŗu esam ciešām saitēm sieti.

TATJANA VĪTIŅA Kas mēs esam Latvijai? 

zustu,” ar šīm Veltas Sniķeres 
rindām L. Kovtuna pabeidza 
savu stāstījumu. 

Daina Jauntirāne ziņoja par 

ALAs Atzinības raksts piešķirts 
arī ČLOA priekšsēdim Jānim 
Vilciņam “...par izciliem sasnie-
gumiem Čikāgas latviešu sabied-

abu universitāšu starpā noslēgts 
līgums par studentu apmaiņu. 
Trīs gadus studējot Rīgas Tech-
niskajā universitātē un divus ga -
dus Veinā, ir iespēja saņemt ba -
kalaura gradu no RTU un ma -
ģistra gradu no Veinas Valsts 

Mičiganā kopā ar sievu latvieti 
Ievu pārcēlās arī ASV armijas 
pulkvežleitnants Ēriks Pless. Trīs 
gadus, no 2008. līdz 2011. gadam, 
Ēriks kā ASV īpašās diplomātiskās 
misijas pārstāvis pavadīja Latvijā, 
pildot vecākā militārā padom-
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BAIBA
 BIČOLE

LAIMA DZENE

Rudenim iebrienot arvien dzi -
ļākā lapkritī un dienām sarau-
joties arvien īsākām, pierasts jau 
laikus pirms Latvijas valsts svēt-
kiem saziņavotos atrast vēstis par 
attiecīgiem sarīkojumiem lat vie-
šu centros ārpus Latvijas. Tāds 
ie  vērojams centrs ir arī Ņu  džer-
sijas latviešu biedrības īpašums 
Priedaine, taču, atšķirībā no citiem 
gadiem, šoreiz par tās 18. no  vem -
bŗa svinībām vēstnešu nebija. 
Kas nu? Izrādījās – šogad Latvijas 
svētku sarīkojums Priedainē bez-
maksas, apvienots ar banketu un 
saviesīgu vakaru mūžībā aizgā-
jušā ņudžersieša Elmāra Frei ber-
ga piemiņai, tikai īpaša ielūguma 
saņēmējiem/saņēmējām, kas 
visi/visas E. Freiberga draugu un 
paziņu lokā; par izdevumiem jau 
ar novēlējumu gādājis Freibergs 
pats, līdz ar to vietā apzīmējums 
„dāvana”.

Šim sarīkojumam, ar sākumu 
16. novembŗa agrā pēcpusdienā, 
Priedaines nama iekšpuse bija sa -
posta daiļa – sniegbalti galdauti, 
glāžu mirgojums un sarkanu un 
baltu rožu pušķi (Ilzes Sermoliņas 
roka un acs!) uz katra no saklā-
tajiem dižajiem galdiem, uz ska-
tuves Latvijas ģerbonis, liels ka -
rogs, zaļumi.  Svinīgi un mājīgi 
reizē. Bet telpā, tai pildoties ar 
svinību dalībniekiem, virmoja tīri 
vai sataustāms silts drau dzī gums.  
Dzejniece Rita Gāle, klausīdamās 
līksmajā balsu murdoņā, noprie-
cājās: „Nu, re, visi tik lustīgi un 
vēl ne dzēruši”.

Sarīkojumam sākoties, tradi cio-
nālos karogus ienesa vīri spēka 
gados, Bruno Dzenis – Latvijas, 
Jānis Liepiņš – ASV. Visu ar pilnu 
krūti dziedāto Latvijas Valsts 
himnu pie klavierēm pavadīja 
Ņubransvikas – Leikvudas lat-
vie šu  ev. Lut. Draudzes ērģelnie-
ce Velta Kaņepāja. Sekojošo svēt-
brīdi, kuŗā ietilpa arī divas sa -
nākušo kopīgi dziedātas garīgās 
dziesmas,vadīja tās pašas drau-
dzes mācītāja Ieva Pušmucāne-
Kineyko.

Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšnieks Jānis Students nola-
sīja Latvijas Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa apsveikumu ārze-
mes dzīvojošiem tautiešiem, tā -
pat paziņojumu, ka PBLA balva 
šogad piešķirta Vašingtonas uni-
ve sitātes asociētajam profeso ram 
Dr. Guntim Šmidchenam par 
Baltijas studiju programmas iz -
veidi šai universitātē un nozīmīgo 

Dāvana Priedainē

Valsts svētki Filadelfijā

ieguldījumu latviešu, igauņu un 
lietuviešu kultūras un izglītības 
veicināšanā, un tad savā uzrunā 
ar nopietnību ielūkojās Latvijas 
stāvoklī Krievijas agresīvitātes 
ēnā. Skubināja atbalstīt ALA un 
PBLA darbību, atzina, ka bied-
rības valde un liela daļa biedru 
noveco, jāiesaistās gados jaunā-
kiem. Norādījis, ka nākamgad 
bied rībai 65 gadu jubileja, J. Stu-
dents pateicās visiem, kas palī dzē-
juši šīs dienas sarīkojuma izkār-
tošanā, sevišķi tencinādams Jāni 
Lucu, Ilzi Baidiņu, māc. Ievu 
Pušmucāni-Kineyko, Ilzi Sermo-
liņu, Jāni un Sarmīti Griga li no-
vičus-Lejas un visu biedrības 
valdi.

Pēc J. Studenta draudzīgajiem 
vārdiem: „...tagad lūgšu pie mik-
rofona... mūsu pašu pazīstamo 
un enerģisko sabiedrisko dar-
binieci, ALAs priekšsēdi ņudžer-
sieti Anitu Bataragu,” pie pults 
stājās ar gaišu un prasmīgu rīcību 
un atvērtību sabiedrības uzti cē-
šanos sev jau pa pilnam nosti p-
rinājusī svētku runas teicēja. 
Anitas Bataragas paustais prieci-
nāja ar savu saturu, skaidro domu 
un tīrām līnijām, latviešu sa  bied-
rības pārmaiņu zinīgu saskatī ša-
nu, izvērtējumu, iepriecināja pa -
tosa un žēlabu trūkums. Patika 
runas nobeigumā teiktais: „Lat-
viešu sabiedrības mezgli ir at  rai-
sāmi, bet raisīšana prasa un pra-
sīs mērķtiecīgu apdomu, drau  -
dzīgu sapratni, neatlaidību un 
piederības sajūtu mūsu tautai un 
sabiedrībai. Turpināsim izkopt 
pozitīvas izpausmes, lai turpmā-
ko ceļu veiktu ar savējiem, lai 
iestātos par savējiem, lai atdotu 
savējiem!” (Runas pilns teksts 
lasāms Laika š.g. 44.nr.)

ALAs priekšniecei Anitai Ba -
taragai svinību dalībnieki atsau-
cās ar kupliem siltiem aplausiem, 
ziedus pasniedza Priedaines mei-
tenīte Elizabete Grigalinoviča-
Leja.  Un ar sirsnīgiem aplausiem 
tika apsveikti Priedaines saim-
nieks un saimniece Jānis un Sar-
mīte Grigalinoviči-Lejas, saņe-
mot godam pelnīto ALAs Atzi-
nības rakstu.

20 minūšu starpbrīdis bija 
laiks/vieta uzkodām, padzērie-
niem, tikšanās prieka apskautām 
sarunām, kam sekoja sarīkojuma 
vidusdaļa, ar kāpinātu interesi 
gaidītais nu jau starptautiski pa -
zīstamā pianista Reiņa Zariņa 
koncerts.

Atskaņojumam Reinis Zariņš bija 
izvēlējies: Jāzepa Vītola „Izlasi no 
8 miniatūrām klavierēm, Op.68”; 
Jautro serenādi, Austrumniecisko 
dziesmiņu, Valsi kapri, Op.24”; 
Jāņa Ivanova „Variā cijas 
mi-minorā”; Ferenca Lista 

Ņubransvikas-Leikvudas latviešu 
ev. lut. draudzes priekšniece Ilze 
Baidiņa atzina novēlējuma lielo 
nozīmi šīs draudzes turpinātā 
pastāvēšanā, ALAs priekšniece 
Anita Bataraga savā vēstijumā 
uzskatāmi parādīja Elmāra Frei-

mūzikmīlis un pats arī akordeo-
na spēlētājs, bija sastādījis „burt-
nīciņas” ar dziedamo dziesmu 
(tautasdziesmas un populār mū-
zi kas žanrs) vārdiem, pie tam no 
Mičiganas bija ieradies tāls cie -
miņš, kādreizējais ņudžersietis, 

„Sonāti si-minorā S.178”.  Tikām 
apdāvināti ar meistarīgu, dvēse-
lisku iejūtu ik skaņraža radītajā 
pasaulē. Bija te žilbinātājas ātr-
skrejas pa taustiņiem, bija eņ   ģe-
liski viegla lidināšanās, bija vel-
nišķīgi čupskaņu dārdi, bet nekas 
nebija tukša pozēšama, nebija 
ārišķības, bet prāta un jūtu kop-
solī zinīga ieiešana nošu rakstu 
pasaulē. Tas bija īsts mūzikas bau-
 dījums; pianistu klausītāji sumi-
nāja visi kā viens sajūsmas viļņa 
nesti, kājās piecēlušies. „Puķu 
meitene” Inta Sams viņam pa -
sniedza rožu pušķi. Biedrības 
priekšnieks J. Students atzinās, 
ka Lists Reiņa Zariņa sniegumā 
viņam radījis „reliģisku pārdzī-
vojumu”.

Ar sarīkojuma dāvinātāja El -
māra Freiberga dzīvi un darbu 
iepazīstināja Ņubransvikas-Leik-
vudas latviešu ev. lut. draudzes 
finanču daļas pārzinis Jānis Lucs.  
(E. Freiberga nekrologu lasiet 22. 
lpp.).

Par Elmāra Freiberga ziedoju-
mu/novēlējumu nozīmi, izlieto-
šanu īsumā pastāstīja ziedojumu 
saņēmēju organizāciju pārstāvis.  

berga rūpēšanos par latviešu jau-
natnes stiprināšanu, savukārt Lat-
vijas Brīvības fonda pārstāvis 
Jānis Lucs sacīja, ka devums šim 
fondam dos īpašu atbalstu PBLA 
darbībai.

Tostu, Elmāru Freibergu godi-
not un pieminot, uzsauca Frei-
berga konfilistrs gersikānis Val -
frīds Spuntelis, braši skanēja visu 
kopā dziedātā nemirstīgā „Nevis 
slinkojot un pūstot”. Nozaigoja 
glāzes ar šampanieti.  

Nu bija laiks banketam.  Par 
ļaužu raito plūšanu pēc ēdamā 
parūpējās turpat uz vietas saru-
nātais sarīkojuma viesis izdarī-
gais Juris Bļodnieks.  Bagātīgajām 
sātīgajām vakariņām, kā arī pā -
rējam ēdamajam (uzkodas, kū  kas, 
kafija) šai reizē par gatavotājiem 
un pasniedzējiem bija salīgts 
amerikāņu uzņēmums, bet jauks 
pārsteigums bija bļodas ar ie   cie-
nītās cepējas Terezes Apsītes 
pīrā dziņiem.

Drīz vien, kad šķīvji sāka jau 
tukšoties, tika pieteikta vēl viena 
izdarība: kopīgā dziedāšana. Te 
bija piedomāts, lai viss izdotos – 
biedrības priekšnieks J. Students, 

dižas balss īpašnieks Raimonds 
Matisons, kuŗš nu pie skaļruņa 
klavieres spēlēdams, J. Studentam 
pavadot ar savu instrumentu un 
Harijam Zikmanim ģitaru, uz -
jun  dīja varenu dziedātprieku. 
Dziedāja, dziedāja visi, no sirds, 
ilgi, lāgiem aizraujoties pat līdz 
diešanai. Tik skaisti tur pa eju 
starp galdiem, ieburts savas mī -
ļākās dziesmas meldijā un vārdos, 
augstu paceltā rokā turdēdams 
baltu un sarkanu rožu pušķi, pats 
ar sevi, vieglā līganā solī šurpu 
turpu slīdēdams, dejoja slaiks, 
stalts deviņdesmit gad nieks. Va -
ka  ra gaitā ar „Daudz baltu die -
niņu” tika sumināta sarīkojuma 
viešņa Valija Upate, viņai dienu 
vēlāk ievērojama jubileja.

Lai Elmāra Freiberga sirsnīgo 
novēlējumu, dāvinājumu īstenotu 
tik bagātīgi, sarīkojumā darbojās 
(alfabetiskā secībā): Ilze Baidi  ņa, 
Laimonis Drukovskis, Ilze Ga -
roze, Jānis Grigalinovičs-Leja, 
Jānis Lucs, Inta Sams, Ilze Ser-
moliņa, Māris Sermoliņš, Aivars 
Smildziņš, Jānis Students, un Ņu -   džersijas latviešu biedrības valde.

Filadelfijas brīvo latvju bied-
rības /FBLB/ namā 15. novembrī 
uz Latvijas Valsts 96. gadadienas 
svētkiem bija ieradušies dažāda 
vecuma latvieši no lielās pilsētas 
malu malām, tās apkārtnes un 
arī tālumnieki. Nama saimnieki 
ikvienam pateicās par ierašanos 
un pie apģēŗba piesprauda mazu, 
sarkanbaltsarkanu lenti. Svinīgi 
izpušķotajā zālē uz palodzēm un 
galdiem starp sarkanām rozēm 
mirdzēja baltas sveces.

Svētku sarīkojuma norisi vadīja 
Zinta Zvārgule. Viņa sveica klāt-

esošos svētkos un nolasīja daļu 
no Latvijas Satversmes jaunās 
preambulas, ko pieņēma šī gada 
pavasarī: „1918. gada 18. novem-
brī proklamētā Latvijas valsts ir 
izveidota, apvienojot latviešu vēs-
turiskās zemes un balstoties uz 
latviešu nācijas neatņemamām 
pašnoteikšanās tiesībām. Tā iz -
vei dota, lai garantētu latviešu nā -
cijas, tās valodas un kultūras pa -
stāvēšanu cauri gadsimtiem...”

Svētku dalībnieki, kājās stāvot, 
godināja ASV un LV karoga ie -
nešanu un nodziedāja Latvijas 

himnu „Dievs, svētī Latviju!” 
FBLB-as priekšsēde Laila Gan-
serta norunāja Renāra Kaupera 
un Ingas Cipes sacerēto „Mana 
dziesma”, ko Renārs kopā ar jau-
niešu kopkori dziedāja Dziesmu-
svētkos Mežaparkā 2008. gadā: 
„Ļauj pie tevis man šovakar nākt,/ 
Gribu mācīties pirmos soļus/Un 
pirmo dziesmu sākt./Uz kurieni 
man tevi vest?/Pa taciņu mazu 
gar Gauju/ Vai pasaulē loku mest?/ 
Tie ir vārdi no manas tautas,/un 
dziesma arī no tās,/Un es zinu, 
neviens manā vietā/To ne  dzie-

dās.” Laila, varbūt pati neapzi-
noties,klausītājus domās aizveda 
uz mūsu etnisko dzimteni, mūsu 
mazo, skaisto Latviju.

Latvijas republikas goda kon-
suls Pensilvanijā Džons Medvec-
kis sveica tautiešus svētkos. Kon-
tekstā ar pasaulē notiekošajiem 
konfliktiem viņš aicināja LV ie -
dzīvotājus būt saliedētiem savā 
zemē, kā arī Eiropas saimē un 
NATO.

Filadelfijas sv. Jāņa ev. lut. baz-
nīcas mācītāja Ieva Dzelzgalve 
svētbrīdī uzsvēra nedrošības sa -

jūtu, kas patlaban virmo Latvijā, 
Eiropā un varbūt visā pasaulē. 
Viņa bija izvēlējusies vārdus no 
Bībeles:’’Nebīsties no tiem, kas 
miesu nokauj un dvēseli nevar 
nokaut; bet bīsties vairāk no tā, 
kas miesu un dvēseli var nomaitāt 
ellē.”/Mateja ev. 10:28/ Mācītāja 
arī teica: „Dievs mums nav devis 
bailības garu, bet spēka, mīles-
tības un prāta skaidrības garu.”/
Pāvila  2. vēstule Timotejam 1:7/ 
Visi vienojās lūgšanā „Mūsu Tēvs 
debesīs”.

(Turpināts 8. lpp.)
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(Turpināts 9. lpp.)

(Turpināts no 7. lpp.)

„Lai viens otram mēs nepazustu”
(Velta Sniķere)

Iespaidi, tiekoties Amerikā, Valsts svētku mēnesī

Valsts svētki Filadelfijā

Šoreiz, apcerot savu viesoša-
nos pie Laika lasītājiem Ame-
rikā, stāstījumu sākšu ar pēdējo 
pieturvietu – Klīvlandi. Te no -
vembris – Latvijas svētku mē -
nesis – aizritējis ar vismaz trim 
nozīmīgiem sarīkojumiem: Lāč-

LIGITA
 KOVTUNA

aizgūtnēm biju baudījusi Či  kā-
gā, Kalamazū, Sv. Pēteŗsburgā. 
Bet nu – visu pēc kārtas.

... Klīvlande 21. novembrī ir 
apsnigusi un salta, uzzinu, ka 
slideno ceļu dēļ še uzaicināto 
viesmākslinieku – pianistu 

arī sagaidīt lidostā. te nu tieka-
mies – silts un draudzīgs ska-
tiens, rokā Laika jaunākais nu -
murs, un sākusies jauna drau-
dzība. Maija ir apbrīnas vērta – 
zināšanas, dzīves pieredze, inte-
liģence, gaišs starojums un ener-

tas pusdienas, sagaidot Reini 
Zariņu un Jēkabsonus, svētku 
vakariņas pēc svinīgā sarīko ju-
ma... Virtuvē rosās dēls Pēteris 
ar sievu Nensiju, bet Maija tik 
nojoko: „Es protu visus izko-
man dēt!” Skatu fotografijās 

labi pamanāms, ar Ģirta Burvja 
skulptūru – vārti uz brīvību ar 
tautumeitas siluetu – rotājas 
Lat vijas dārzs. 2014. gada buk-
letā tas greznojas uz vāka, un 
skaidrs, ka savs nopelns te ir arī 
tam, ka Anda darbojas Dārzu 
padomē. Un ne tikai tajā vien – 
Anda ir vairāku starptautisku 
organizāciju padomju un valžu 
locekle, tādējādi nepalaižot ga -
ŗām nevienu iespēju vēstīt pa -
saulei par Latviju. Abi ar vīru – 
mūziķi Bilu Cook ir arī izcilā 
Klīvlandes Mākslas mūzeja un 
pazīstamās Severance koncert-
zāles pastāvīgie apmeklētāji, tā -
pēc tieku aizvesta arī tur. Uz 
neilgu brīdi, jo jāpošas uz svētku 
sarīkojumu Latvijas viesu namā, 
kur mazmeita Annelie Jones, 
tērpusies latviešu tautastērpā, 
asistēs pie karogiem. Andai 
jāpalīdz saposties.

Kad ierodos svētku vietā, sa -
tieku Klīvlandes latviešu sabied-
riskos darbiniekus, nesam klāt 
papildu krēslus – viesi nāk un 
nāk. Pirmajās rindās jau sasē-
duši igauņu un lietuviešu pār-
stāvji, bet, Klīvlandes Koncert-
apvienības (Laika „līdzaudzes”!) 
rosināti, vēl nāk arī mūzikas 
draugi no amerikāņu vidus.  
Starp citu – 18. oktobrī šai pašā 
Latviešu ev. lut. baznīcas sarī-
ko jumu zālē aizritēja Koncert-
apvienības 60. sezonas gadadie-
nas koncerts ar pianistes Ag -
neses Egliņas un operdziedātājas 
Ingas Šļubovskas piedalīšanos.

plēšu dienas atcere, Klīvlandes 
Daugavas Vanagu organizācijas 
63. gadadienas svinības un, 
protams, Valsts svētku sarīko-
jums 22. novembrī, kur arī biju 
aicināta teikt svētku uzrunu. Un 
arī šeit – cilvēku pilna zāle, 
vies mīlīga uzņemšana, sarunas, 
dāvanas, ieinteresētība Laika 
liktenī un citi jaukumi, ko jau 

Reini Zariņu šurp nevizinās vis 
autobuss no Toledo, bet atsau-
cīgie „kaimiņpagasta” tautieši 
Līga Jēkabsone ar dzīvesbiedru 
savā auto. Latviešu liktenis tā -
lajā zemē – jāliek pie malas savi 
plānotie darbi un jādara „lat-
viešu lietas”! Mūs abus ar Reini 
savā mājā apņēmusies uzņemt 
Maija Grendze, mani turklāt vēl 

  ģija! Pie namdurvīm mastā uz -
vilkts sarkanbaltsarkanais ka -
rogs, mājā sprakšķ kamīns, un 
sarunas rit, it kā mēs būtu 
sensenis pazīstamas. Taisnību 
sakot, Laika slejās jau esam 
tikušās. No tiesas pārsteidz, kā 
viņa prot organizēt gan savu 
rosīgo sabiedrisko, gan mājas 
dzīvi. Latviskiem ēdieniem klā-

viņas dārzu vasarā, kas pelnīti 
godalgots arī no pilsētas valdes, 
un nebeidzu apbrīnot.

Svētku dienas rītā pie Maijas 
nama piestūrē Anda Sūna-Cook, 
Laika pastāvīgā autore par kul-
tūras norisēm, lai izvadātu mani 
pa Klīvlandes lepnuma vietām – 
uz unikālajiem Pasaules kultū-
ras dārziem, kur gaumīgs un 

Maija Grendze pie sava viesmīlīgā nama. Sniegotajās novembŗa dienās pie viņas namdurvīm lepni plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs

Filadelfijas latviešu skolas jau-
nākie bērni nodejoja tautasdejas 
Astrīdas Liziņas vadībā. Maza-
jiem dejotājiem palīdzēja Astrī-
das meita Emilija.Tas bija jauks, 
aizkustinošs priekšnesums un 
mazie dejotāji  tika sveikti ska-
ļiem aplausiem.

Svētkos pie FBLB-as latviešiem 
šoreiz bija ieradies viesis no 
Sietlas, profesors Guntis Šmid-
chens no Vašingtonas universi-
tātes. Profesora svētku runas te  -
ma bija – trīs tautas, viena cerība 
un Dziesmusvētki Baltijā 2013. 
un 2014. gadā. Savu stāstījumu 

Reinis Zariņš spēja pārliecinoši 
interpretēt gan klasiķu, gan pa -
gājušā gadsimta komponistu dar-
bus un sajūsmināt klausītājus 
tāpat kā daudzviet pasaules iz -
cilākajās koncertzālēs. 

Pēc brīnišķīgā koncerta un sā -
tīgām vakariņām, ko bija saga-
tavojušas firmas Dzintara galds 
virējas, sākās dziedāšana Lailas 
Mednes un Gunta Šmidchena 
vadībā. Skanēja tautasdziesmu 
un Satekles Dievtuŗu iecienītās 
melodijas: „Dod, Dieviņi, kalnā 
kāpti, ne no kalna lejiņā”... „Un 
debesīs pacēlās mūsu cerību 
vārdojums”.

LAIMA DZENE

G. Šmidchens iesāka angļu va -
lodā, atceroties Baltijas ceļu 1989. 
gadā: „Toreiz igauņi, latvieši un 
lietuvieši sadevās rokās un dzie-
dāja „Atmostas Baltija”. Šī dziesma 
Latvijas Dziesmusvētkos 1990. ga -
dā iedvesmoja un saliedēja ļaudis, 
un tā tālu aizskanēja pāri Meža-
parka priedēm”. Profesors turpi-
nāja stāstīt latviešu valodā, rei zēm 
iestarpinādams frazes arī igauņu 
un lietuviešu valodā, kuŗās runā 
tekoši! „Dziesmusvētki ir kā dzīva 
būtne, tajos katrs var ienākt un 
būt kopā vienotā pulkā. Dziesmu-
svētku asinsrite ir gājiens, sma-

dzenesrunas, muskuļimēģinā-
jumi, bet sirds, tā ir dziesma. Kad 
Dziesmusvētki izskanējuši, sākas 
gatavošanās nākamajiem.” 

Koŗa mūzika G. Šmidchenam 
ir īpaši tuva un par tās nozīmi 
Baltijas valstu vēsturē viņš stāsta 
savā grāmatā „The Power of Song”. 
Viņš ir publicējis rakstu seriju 
par starptautiskās folkloristikas 
vēsturi un latviešu nacionālajiem 
varoņiem, kā arī tulkojis angļu 
valodā Imanta Ziedoņa dzejoļu 
krājumu „Motocikls”.

Kā jau Laiks vēstījis, prof. Gun-
tim Šmidchenam par Baltijas stu-
 diju programmas izveidi un viņa 

nozīmīgo ieguldījumu lat viešu, 
igauņu un lietuviešu izglī tības un 
kultūras veicināšanā pie  šķirta PBLA 
Tautas balva, ko vi  ņam pasnie-
dza nākamajā dienā Vašingtonā. 
Par aktīvo un nesav tīgo darbu 
FBLB-ā Amerikas lat viešu apvie-
nības Atzinības rakstu saņēma  
Andra Zvārgule, Mudīte Jansone, 
Andrejs Baidiņš un Vilnis Ore.

Starpbrīdī varēja iedzert glāzi 
vīna, panašķēties dažādiem gar-
dumiņiem un noskaņoties kon-
certam. Atskanot pirmajiem Reiņa 
Zariņa klavieŗspēles akordiem, 
zālē iestājās svētsvinīgs klusums. 
Koncertos ASV latviešu centros 

No kreisas: Laila Medne, Maija Medne, Ruta Ore, Vilnis Ore, Zinta Zvārgule, Džons Medveckis, 
Māra Buka, Mudīte Jansone, Guntis Šmidchens, Gunta Plostniece, Ģirts Zeidenbergs, Laila 
Ganserta, Andrejs Baidins

Mazie dejotāji Emīlijas Liziņas vadībā
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„Lai viens otram mēs nepazustu”
(Velta Sniķere)

Grandrapidieši  svin  18. novembri

Abas mūziķes pulcēja ne tikai 
latviešu mūzikas draugus vien, 
bet guva plašu atbalsi Klīvlandes 
melomānu aprindās. Kultūras, 
mūzikas valoda ir saprotama 
visiem – lūk, integrācijas dzīvais 
paraugs, kam nav jātērē ne 
valsts līdzekļi, ne pūles pro-

grammu un konceptu rakstī-
šanā! Privātie līdzekļi un pūliņi 
gan. Kultūra nepārprotami ir 
Klīvlandes elpa un pulss. Un 
pavisam organiski te iederas 
Reinis Zariņš ar savu koncert-
programmu, kas darītu godu 
arī izsmalcinātajai Severance 
Hall publikai ar visu tās slaveno 
Cleveland Orchestra. Reinis tur-

klāt prot būt lepns par savas 
tautas vērtībām – programmā 
viņš iekļāvis Jāzepu Vītolu, Jāni 
Ivanovu, Pēteri Vasku. Bet Fe  -
renca Lista „Sonātes si minorā 
S. 178” atskaņojums pārlie ci-
nāja, ka mums mūzicē ģēnijs. 
Publika to novērtē ar gavilēm, 
piecēlusies kājās.

Sarīkojuma nobeigumā vēl 

viens pārsteigums – dāvana 
Laikam no nenogurdināmā Ar -
tura Rubeņa – viņa grāmatas 
„Paldies par izrādi! Latviešu 
teātrinieki Klīvlandē. 1952- 2010” 
un „Mūsu mājas un patvērums”, 
kas izdota Latvijā 2001. gadā un 
kam A. Rubenis uzrakstījis pa -
pildinājumus divu biezu mapju 
apjomā. Tātad – prasās pēc 

saņēmusi. 
Pēc sarīkojuma oficiālās daļas, 

kā jau latviešiem pieņemts, ie -
malkojam vīnu un baudām gar-
dumus. Baudu sirsnību un jau-
kas sarunas. Daudz kas ap  sprie-
žams ar Klīvlandes rosīgajiem 
Daugavas Vanagiem (par viņiem 
vairāk savā rakstā pastāsta Vilnis 
Trops), ar draugiem un Laika 

Anda un Bils Cook ar tautumeitu – savu mazmeitu Annelie Jones

Grandrapidas Latvijas valsts svētku sarīkojuma dalībnieki. No kreisās: Grandrapidas Vanadžu 
priekšniece Olga Jansone, Paulīne Zadvinska, Hilerija Hunsberga, DV GR priekšnieks Elmārs 
Kalnaraups, Madelīna Nevisa, DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, Alicia Gastina un Dāvids Heinze

Ilggadīgais DV priekšnieks Klīvlandē Zigurds Reineks (pa kreisi) 
savas pilnvaras nodevis pašreizējam priekšniekam Zigurdam 
Rīderam
jauna izdevuma?! Apzinādamās 
to kultūrvēsturisko un archivāro 
vērtību, lieku tos savā rokas ba -
gāžā, lai jau lidmašīnā lasītu. 
Un kļūstu arvien lepnāka par to 
bagātību, ko kārtējo reizi esmu 

līdzgaitniekiem. Secinājums? Ir 
vēl tik daudz iemeslu, lai mēs 
būtu kopā.

Turpmāk stāstīšu par saviem 
iespaidiem Čikāgā un Kalamazū, 
kā arī St. Pētersburgā.

Grandrapidieši 16. novembrī 
pulcējās skaisti dekorētās Lat-
viešu biedrības telpās, lai svinētu 
Latvijas valsts dibināšanas svēt-
kus. Sarīkojuma organizētāji šo -
gad bija Grandrapidu Daugavas 
Vanagu  un Vanadžu kopa  Elmāra 
Kalnaraupa un Olgas Jansones 
vadībā. Sarīkojumu ievadīja mā -
cītājas Ilzes Larsenas lūgšanas 
vārdi, ko nolasīja Dr. Līga Gon -
zalesa. Mācītāja izcēla Dieva 
varenību, mums ne katrreiz zi -
not, kas Viņam ir padomā. Taču 
kas cits Latvijai dos siltumu un 
gaismu kā pats Dievs? Mums 
pašiem ir jādara tas, kas ir labs 
tautiešiem dzimtenē un ārze mēs. 
Beigās mācītāja izlūdzās Dieva 
svētību Latvijai.

Sanāksmes vadītājs Elmārs 
Kalnaraups sveica visus klāteso-
šos, informējot arī par vietējo 
latviešu mākslinieku, fotografu 
un rokdarbnieču izstādi Biedrī-
bas telpās, ko noorganizēja Pau-
līne Zadvinskis. Tālāk viņš atmi-
nējās tās dienas 1918. gada no -
vembrī, kad latvieši, kuŗu rīcībā 
nebija nekā, izņemot ticību nā -
kotnei, nodibināja savu valsti, 
pēc dibināšanas akta nodziedot 
„Dievs, svētī Latviju!” trīs reizes. 
Latvija zaudēja neatkarību 2. pa -
saules kaŗa laikā, daļa latviešu 
izklīda pa visām pasaules malām, 
ieradās arī šeit, Grandrapidos. 
Taču visus šos gadus latvieši 
pulcējušies kopā, lai atzīmētu 
1918. gada 18. novembri, tāpat 
kā šodien. Uzrunas beigās visi 
kopā vienojās valsts himnā 
„Dievs, svētī Latviju!” Ārijas 

Elksnes dzejoli „Latvietība” skan-
dēja Olga Jansone.

Svētku runu teica Amerikas 
Daugavas Vanagu priekšnieks 
Andris Kursietis. Savā runā viņš 
ieskatījās Latvijas nākotnē un, 
būdams jaunievēlētais Dauga  vas 
Vanagu priekšnieks, uzsvēra, ka 
DV organizācijas mērķis cīnīties 
par Latvijas brīvības un neatka-
rības nodrošināšanu ir no jauna 
pamatots.

20.gs. vēsturiskie notikumi sāk 
atkārtoties. Varam atrast daudz 
līdzību starp pašreizējo Putina 
agresiju un Hitlera rīcību 30.-tos 
gados un Staļina taktiku 40.-tos 
gados. Hitlers toreiz, lai it kā 
aizsargātu vāciešu kopienas, 
okupēja Reinzemi, Austriju, Su -
detiju, beigās uzbruka Polijai, 
sākot 2. pasaules kaŗu. Padomju 
Savienība okupēja Baltijas val-
stis, ieskaitot Latviju, lai gan Lat-
vijai bija ar Padomju Savienību 
1932. gadā noslēgts neuz bruk-
šanas līgums. Vladimirs Putins 
iet to pašu ceļu, anektejot Krimu, 
uzbrūkot  Ukrainai.

1938. gada Sudetija ir šodienas 
Krima. Var viegli salīdzināt Uk -
rainu šodien ar Čechoslovakiju 
tajos laikos. Kaut gan Latvija, 
Lietuva un Igaunija pieder pie 
Eiropas Savienības un NATO, 
vai pasaule attiecīgi reaģēs un 
pretosies Putina ekspansijai?  
Vai šie līgumi būtu pietiekami, 
lai atturētu Putinu no agresijas 
pret mūsu Tēvzemi un kaimi-
ņiem, aizbildinoties, ka viņš aiz  stāv 
šo zemju krievu iedzīvotāju inte-
reses un drošību. Latvijā krievi 

sastāda 27 % no iedzīvotājiem, 
un tas varētu provocēt situāciju, 
kas dotu Putinam aizbildinājumu 
ievest savus kaŗavīrus Latvijā. 

Beigās Andris Kursietis aici-
nāja izteikt solidaritāti mūsu 

ja Krievijas agresija netiks ap -
turēta. 

Sekoja Hope kolledžas mūzi -
kas studentu koncerts. Klavieres 
spēlēja Dāvids Heinze un Alicia 
Gastina, vijoli – Madelina Nevisa, 

Dāvids Heinze saņēma Grand-
rapidu Daugavas Vanagu kopas 
Pateicības rakstu. 

Programmas beigās visi kopīgi  
nodziedāja „Tev mūžam dzīvot, 
Latvija” un „Nevis slinkojot un 

Ukrainas brāļiem, lūgt Dievu un 
cerēt, ka pasaulē ir vēl varas vīri, 
kuŗi saprot vēstures mācības, 
kuŗi aptveŗ, kas pasaulei draud, 

saksafonu – Hilerija Hunsberga.  
Koncerts, ko bija noorganizējis 
Dāvids Heinze, guva publikas 
patiesu atsaucību. 

pūstot”.
Svinības noslēdza svētkiem at -

bilstoša bagātīga maltīte, ko bija 
sagatavojusi  Daina Grīnberga.
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Saulainajā svētdienas rītā, 16. 
novembrī, šķiet, visa daba prie-
cājās kopā ar tautiešiem Sietlas 
latviešu namā, svinot Latvijas 
valsts 96. gadadienu, jo pasaulē 
izslavētais Sietlas lietus bija 
pazudis kā uz burvja mājienu. 
Valsts svētku dievkalpojumu 
vadīja mūsu mīļā mācītāja, šo -
brīd jau prāveste Daira Cilne. 
Savā vienkāršībā eleganto altāri 
greznoja sarkanbaltsarkanas r  o-
 zes un svečturos aizdegtās sve-
ces. Sietlas latviešu jaunieši 
ienesa Latvijas karogu, paliekot 
godasardzē blakus altārim, bet 
Sietlas latviešu skolas bērnu 
korītis (mazie saules stariņi) 
Dairas Cilnes vadībā nodzie-
dāja pāris dziesmiņu. Valsts 
svētku dievkalpojuma sprediķis 
Sietlā bija mīlestības, ticības un 
cerības apliecinājums Latvijai. 
Prāveste Daira Cilne atgādināja 
Latvijas dziesmotās revolūcijas 
vēsturi, mācītāju Jura Rubeņa, 
Modra Plātes un Māra Ludviga 
lomu tajā; uzsvēra latviešu ko -
pības sajūtu grūtos un bīstamos 

 

/
 

Svētki Sietlā –
Latvijas valstij 96. gadskārta

Latvijas valstssvētki 
nosvinēti Grīnvilē, 

Dienvidkarolīnā

brīžos. “Gars un griba ir mūsu 
pastāvēšanas pamatā, ir jāpār-
var bailes, jāizkopj veselīga paš-
apziņa. Patiesība uzvarēs,” ar 
pārliecību teica prāveste un no -
vēlēja mums visiem gudru sirdi, 
lai varam novērtēt to, kas ir 
labs. ,,Mīļais Debesu Tēvs, svētī 
latviešus visā pasaulē!” savu 
sprediķi pabeidza Daira Cilne. 
Svinīgo gaisotni Dievnamā lie-
liski papildināja Sietlas koris 
“Siguldas balsis” ar Ērika Ešen-
valda ,,Dvēseles dziesmu”. Diri-
ģēja Maija Riekstiņa.

Pēc dievkalpojuma apmek-
lētāji baudīja šefpavāra Jāņa 
Pelēķa gatavotās pusdienas na -
ma lielajā zālē, pie vīna galda 
omulīgais bārmenis Ričards 
Wiest piedāvāja baltos, sarka-
nos vīnus un sulas.

Svētku pusdienām sekoja for-
mālā daļa ar karogu ienešanu, 
ASV himnu, svētbrīdis ar prā-
vestes Dairas Cilnes apsveiku-
ma vādiem, Latviešu biedrības 
Vašingtona štatā (LBVŠ) priekš-
sēdes Sarmītes Dāvidsones 

uzrunu. S. Dāvidsone sveica 
visus klātesošos, priecājoties, ka 
atkal varam visi kopā svinēt 
Latvijas valsts dzimšanas dienu. 
Viņa pieteica svētku program-
mu un nobeidza uzrunu ar 
Māras Zālītes dzejas vārdiem: 
“Kopā esam, kopā būsim! Mums 
ir visiem viena sirds!” Sekoja 
Latvijas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa svētku runas video ie -
raksts ar akcentu valsts drošī-
bas jautājumos un Latvijas 
valsts himnu.

ma viņa dzīvesbiedre Zinta 
Šmidchena un Jāņa Rogaiņa – 
viņa māsa Vija Rauda.) LBVŠ 
atzinības rakstus saņēma 
Douglas un Silvija Copeland, 
Ivars Graudiņš, Vilnis Birn-
baums un Daina Birnbauma. 
(Abu Birnbaumu apbalvoju -
mus saņēma viņu vecāki Vija 
un Andrejs Birbaumi.) Savukārt 
no Daugavas Vanagiem un 
LBVŠ Pateicības rakstus par 
drosmi un varonību cīņās pret 
ļaunuma varām saņēma bijušie 

iespēja salīdzināt izglītības sis-
tēmu ASV un Latvijā, saprast, 
kā jaunā paaudze redz pasauli. 
Viņš īsumā ļoti konstruktīvi 
analizēja savstarpēji saistītos 
procesus Latvijas ārpolītikā un 
iekšpolītikā, vairāk pakavējoties 
jautājumā par energoresursiem 
un naftu. Viņš atgādināja, cik 
laimīgas ir Baltijas valstis, kad, 
sabrūkot PSRS, tām ir izdevies 
samērā viegli atgūt brīvību ar 
mazu cilvēku upuru skaitu, 
salīdzinot ar citām valstīm, un 

Sietlas latviešu skolas bērni ar karodziņiem // FOTO: Edvīns Circenis

Latvijas goda konsuls Stephen 
Zirschky runāja par starptau-
tisko stāvokli, par Krievijas 
konfliktu ar Ukrainu. Brīvību ir 
grūti iegūt, bet viegli zaudēt, 
viņš teica. Igauņu apvienības 
pārstāvis Vašingtona štatā Kaljo 
Konsa runāja par Igaunijas un 
Latvijas valstu attiecībām, pie-
minēja Dziesmu svētkus; uz  svē-
ra, ka demokratija ir instru-
ments nevis mērķis, un ko  men-
tēja Krievijas agresīvo rīcību. 
Lietuviešu apvienības pārstāvis 
Rimas Miksys visus apsveica 
latviski Neatkarības svētkos un 
pateicās par labu sadarbību ar 
LBVŠ. Vašingtonas universitātes 
latviešu valodas lektore Iveta 
Grīnberga, tērpusies skaistajā 
Alsungas tautastērpā, pateicās 
par atbalstu Baltijas studijām 
un informēja, ka latviešu va -
lodu 20 programmas pastāvē-
šanas gados ir mācījušies 135 
studenti, apmēram puse latvie -
šu izcelsmes, puse – amerikāņu. 
Bet rudens ceturksnī vairāk 
nekā simts amerikāņu studentu 
klausās profesora Gunta Šmid-
chena Folkloras kursu angļu 
valodā par latviešu tautas dzies-
mām un latviešu dziedāšanas 
tradicijām.

Šogad ALA piešķīra Atzinības 
goda rakstu profesorsam Gun-
tim Šmidchenam, Šarlīnei (Char-
 lene) un Tālim Jaundālderiem, 
un Jānim Rogainim. (Profesora 
Šmidchena apbalvojumu saņē-

leģionāri Jānis Bērziņš, Imants 
Bitners, Harijs Saukants, Jānis 
Smuidriņš, Kazimirs Upenieks, 
Voicechs Upenieks un Andrejs 
Grava.

Viena no šīs vasaras ALAs 
izglītības programmas ,,Sveika, 
Latvija!” dalībniecēm Larisa 
Šulca dalījās savos iespaidos par 
Latvijā redzēto un dzirdēto. 
Pirmais šoka moments bijis – 
visi visapkārt runā latviski! 
Programma bijusi ļoti blīva, 
interesanta, izglītojoša un ļoti 
“garšīga!” Vecrīga, Stūŗa māja, 
jaunā, vienkāši fantastiskā pēc 
architekta Birkerta projekta cel-
tā bibliotēka, Brāļu kapi, Run-
dāle, Aglonas bazilika (skais-
tākā vieta, kur Larisa vispār esot 
bijusi), Sigulda, bobsleja trase, 
Kolkasrags, Mežparka estrāde 
un Saulgriežu mistērija. Līdz-
tekus stāstījumam arī mēs lie -
lajā ekrānā redzējām dziedātāju 
un dejotāju simtus krāšņajos 
latviešu tautastērpos līgani kus-
toties maģiskajā dziesmas un 
dejas ritmā. 

Svētku runu ,,Latvijas izaici-
nājumi un izredzes jaunajā 
polītikas laikmetā”  vienlaikus 
abās – latviešu un angļu – va -
lodās, teica mūsu cienījamais 
Dr. med. Jānis Sīpols. Jānis 
Sīpols ir piedzimis, uzaudzis un 
izglītojies Sietlā, brīvas demo-
kratijas apstākļos, bet beidza-
mos 20 gadus dzīvojis un strā-
dājis Latvijā. Tāpēc viņam ir 

uzsvēra, ka Latvija nekad savā 
pastāvēšanas vēsturē nav bijusi 
tik drošā starptautiskajā situā-
cijā kā tagad. Tomēr nedrīkst 
aizmirst, teica J. Sīpols, par 
kā  du cenu demokratija tiek no -
stiprināta: demogrāfija kritiska, 
300 tūkstoši izbraukuši (ekono-
miskais spiediens), sabiedrība 
noveco, dzimstība nepietiekoša. 
Tāpēc Laimdotas Straujumas 
jaunās valdības vieni no galve-
najiem virzieniem ir cīņa pret 
nabadzību, veicinot tautsaim-
niecības izaugsmi un uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tam 
visam pamatā rūpes par drošī-
bu: aizsardzību, enerģētiku. Par 
ļoti svarīgu panākumu J. Sīpols 
vēl minēja Latvijas pilsonības 
saglabāšanu latviešiem ārval s-
tīs.

Svinīgā sarīkojuma beigās 
Maijas Riekstiņas vadībā koris 
“Siguldas balsis” dziedāja Maijas 
Riekstiņas “Latviešu gadalaiku 
kantāti”, Raimonda Paula dzies-
mu (J. Petera vārdiem) ,,Pacel 
galvu, baltā māt” un Raimonda 
Tiguļa (Rasas Bugavičutes vār-
di) ,,Lec, saulīte.” Karogu izne-
šanai, kā vienmēr, sekoja ar 
sajūsmu kopīgi nodziedātā 
“Dau gav’ abas malas”.

Paldies Valsts svētku rīko tā-
jiem Latviešu biedrībai Vašing-
tona štatā un visiem, kas pielika 
roku, lai Valsts svētkus nosvi-
nētu godam!

Kukaiņu ģimenes mājās Grīn-
vilē, Dienvidkarolīnā, 2014. ga -
da 18. novembrī sanāca 27 tau-
tieši, lai svinētu Latvijas Re -
publikas 96. dzimšanas dienu.  
Katra ģimene ieradās ar „grozi-
ņu”. Vispirms noklausījāmies 
un noskatījāmies Latvijas Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa svei-
cienu latviešiem ārzemēs. Lat-
vijai drošības jautājums ir ak -
tuāls, un tai ir vajadzīgs atbalsts 
no ārzemēs dzīvojošiem latvie-
šiem. Mums ir pienākums  palī-
dzēt atbalstīt Latvijas drošību.  

Sekoja Latvijas valsts himna. 
Pēc himnas uzsaucām „Saules 
mūžu Latvijai!” un saskandinā-
jām šampanieša glāzes. Grīnvilē 
ir ap 50 latviešu, un Grīnviles 
latvieši cits citu labi pazīst.  Gal-
venie gada sarīkojumi ir Robin-
sonu ģimenes rīkotie Līgo svēt-
ki, Spartanburgas pilsētas inter-
nacionālais festivāls (jau septīto 
gadu pēc kārtas tur ir Latvijas 
informācijas telts) un Kukaiņu 
ģimenes rīkotās 18. novembŗa 
svinības.

1. rindā no kreisās: Lauris Kukainis, James un Bryce Robinson, 
Mikus Kukainis, Annelie Jones. 2. rindā: Mārtiņš un Barbara 
Eglājs, Oliver Jones, Aigars un Natalia Jēcis (ar Vili Kukaini klēpī). 
3. rindā: Ilona Liekmane, Ernests Jēcis, Lenny un Inta Rich, Anita 
Veinberga,  Anda Cook, Silvia un Kevin Robinson. 4. rindā: Liene 
un Roberts Kukainis, Solvita Veinberga, Sanita Krieva, Liliāna un 
Tim Cook, Sarmīte Robinson
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No kreisās: Sintija Stūre, Aija Rēķe, Svens Skrīveris // FOTO: Gundars Aperāns

Skan dziesmu veltījums Latvijai

Svētdienas, 15. novembŗa, pēc-
pusdienā no debesīm sāka krist 
pirmās sniegpārslas, it kā pie -
vienojoties sarkanbaltsar kana-
jām rozēm, kas rotāja Aijovas 
latviešu biedrības namu par godu 
Latvijas 96. dzimšanas dienai.

Uz svinībām bija ieradušies 30 
cilvēku. Suminot mīļo Latviju, 
koris un dažas dāmas bija iera-
dušās latviešu tautastērpos. Svi-
nības atklāja un klātesošos svei  ca 
ilggadējais Aijovas latviešu bied-
rības priekšnieks Imants Kal niņš. 
Pēc ASV Valsts himnas nodzie-
dāšanas svētrunu teica Volde-
mārs Pelds, uzsveŗot, cik svarīga 
ir mūsu ikkatra sirds un gara 
brīvība. Par piemēru viņš pie mi-
nēja savu onkuli Maksimiliānu 
Grīvānu, kuŗš izsūtījumā Sibirijā, 
izciešot necilvēcīgas mocības, 
spēja lūgt par saviem mocītā-
jiem.

Svētku runu teica Imants Kal-
niņš. Viņš runāja par Latvijas 
nacionālajiem partizāniem, kuŗi 
pretojās lielinieku okupācijai jau 
1919. gadā. Sevišķi nacionālo par-
 tizānu aktīvitāte pieauga pēc otrā 
pasaules kaŗa sākšanās un tur-
pinājās vēl labu laiku pēc kaŗa 
beigām. Izsmeļošajā un intere-

Latvijas Valsts svētki Demoinē
santajā referātā klātesošie uzzi-
nāja par šiem apbrīnojami dros-
mīgajiem cilvēkiem, kuŗi apvie-
nojoties lielākās vai mazākās 
grupās, veica savus varoņdarbus 
visā Latvijā. Latvijas nacionālo 
partizānu grupas veidoja arī 
dros mīgi, savu Tēvzemi aizstāvēt 
alkstoši jaunieši. Pavisam nesen 
sirms vīrs no Kurzemes, kuŗš 
pārcietis gaŗus, mokpilnus gadus 
Gulaga nometnēs, bijušais nacio-
nālo partizānu jauniešu grupas 
„Kursa” komandiera vietnieks 
Jānis Otrups teica: „Mūsu „Kursa” 
vēl pastāv. Šodien dzīvi palikuši 
vēl esam 10 vīri. Gadi un laiks 
retina mūsu rindas. Bet mūsu 
atmiņas nezudīs līdz ar mums. 
Jo Latvija, par kuŗu cīnījāmies 
savos zēnu gados, ir un būs 
vienmēr. Tas ir mūsu vislabākais 
piemineklis”.

Pēc referāta visi klātesošie 
vienojās, dziedot  Latvijas Valsts 
himnu. Tālāk svētku viesus ar 
nelielu koncertu iepriecināja vie-
tējais koris Arņa Akšeļa vadībā, 
dziedot „Dievs, dod mūsu Tēvu-
zemei (A. Jurjāns), „Vienu pašu” 
(A. Ābele), „Daugav’ abas malas” 
(I. Norvilis), pēdējā panta pie -
dziedājumā vienojoties ar publi-

DACE
APERĀNE

Ņujorkas Valsts svētku sarīko-
jumu 14. novembra pēcpusdienā 
bagātināja skaists kamermūzikas 
koncerts, kuŗā mūzicēja trīs ap -
dāvināti latviešu jaunie māksli-
nieki – vijolniece Aija Rēķe, vijol-
nieks Svens Skrīveris un pianiste 
Sintija Stūre. Visi trīs mūziķi 
dzimuši Latvijā un tur iesākuši 
savas mūzikālās studiju gaitas, 
bet tagad dzīvo Bostonā.

Koncerta sākumā Aija Rēķe 
atskaņoja lirisko Jēkaba Mediņa 
“Romanci” ar dziedošu, samtai-
nu toni. Ludviga van Bēthovena 
5. vijoles sonātes (“Pavasaŗa”) da -
ļas melodiskās temas izskanēja ar 
dzidru artikulāciju Aijas Rēķes 
un Sintijas Stūres techniski spožā 
interpretācijā, ar kuŗu tās aplie-
cināja ļoti labu izpratni par Bēt-
hovena mūzikas stila īpatnībām. 

Programma turpinājās ar Sve-
na Skrīvera izjusto priekšnesumu 
Helmera Pavasara divos opusos 
– “Meditācija” un “Šūpuļdziesma”. 
Jaunā vijolnieka tonis abos dar-
bos bija smalki niansēts tieši 
mūzikas klusākajos posmos. Jāņa 
Mediņa opusā “Skabarga” Svens 
Skrīveris efektīgi un virtuozi 
izcēla šīs asprātīgās miniatūras 
mūzikālo drāmatismu.

Igauņu komponista Arvo Pērta 
brīnišķīgais un mistiskais skaņ-
darbs “Fratres” atstāja dziļu ie -
spaidu uz koncerta apmeklē tā-
jiem, pateicoties Aijas Rēķes ap -
garotajam un spilgtajam mūzikas 
lasījumam gan opusa rāmākajos 
posmos, gan tā spēcīgajās kulmi-
nācijās, kur Sintijas Stūres smalk-
jūtīgā klavieŗspēle sniedza nozī-
mīgu atbalstu. Aijas Rēķes tonis 
visos vijoles reģistros bija skanīgs 
un bagātīgs. Turpmāk Aija Rēķe 
un Svens Skrīveris atskaņoja 

Latviešu jauno mūziķu kamermūzikas
koncerts Ņujorkas Valsts svētkos

divus īsus opusus bez klavieŗ pa-
vadījuma. Poļu-lietuviešu kom-
ponistes Gražinas Bacēvičas (Gra-
 zyna Bacewicz) 7. daļā Allegro no 
“Svītas divām vijolēm” un Nikolo 
Paganini darbā “Duo Merveille” 
abi vijolnieki izveidoja šarmantu, 
vijīgu mūzikālu dialogu.

Koncerta beigas izskanēja ar 
gaišu noskaņu, Aijai Rēķei un 
Svenam Skrīverim liegi spēlējot 
Johana Sebastiana Bacha 2. daļu 
no “Koncerta divām vijolēm” re 
minorā Sintijas Stūres klusinātā 
pavadījumā. Izcilo jauno mūziķu 
koncerts ļoti aizkustināja un ie -
priecināja Ņujorkas Valsts svēt ku 
sarīkojuma apmeklētājus, kuŗi 
apsveica Aiju Rēķi, Svenu Skrī-
veru un Sintiju Stūri ar sirsnī-
giem aplausiem.

Vijolniece Aija Rēķe dzimusi 
Tukumā, Latvijā un absolvējusi 
Emīla Dārziņa Mūzikas vidus-
skolu Rīgā pie skolotāja Andŗa 
Baumaņa. Ieguvusi bakalaura 
gradu Roterdamas Konservā-
torijā Nīderlandē, kur mācījusies 
pie Benziona Šamira. Šobrīd Aija 
studē Bostonas Universitātes 
Daiļo mākslu kolledžā pie profe-
sores Dana Mazurkevich; Aijai 
piešķirta pilna mācību stipendi-
ja. Viņa ir Bostonas Universitātes 
Bacha Solo konkursa uzvarētāja 
(2014), 2. vietas ieguvēja starp-
tautiskajā vijolnieku konkursā 
Klaipēda-Bostona (2013). Lat vis-
kā Mantojuma fonds Bostonā 
2014. gadā piešķīra Aijai Rēķei 
ievērojamo “Oskara balvu” Bos-
tonas Valsts svētku sarīkojumā 
16. novembrī Trimdas draudzes 
baznīcas telpās.

Vijolnieks Svens Skrīveris dzi-
mis Rīgā, Latvijā. Savu mūzikas 
ceļu uzsācis Bolderājas Mūzikas 

un mākslas skolā pie skolotājas 
Gabrielas Parašas, vēlāk turpi-
nājis mācības Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolā, arī pie An -
dŗa Baumaņa. Divus gadus stu -
dējis Jāzepa Vītola Latvijas Mū -

un Vivace Vilnius festivālā, kā arī 
koncertējis solo un orķestŗa sa -
stāvā Latvijā, Lietuvā, Eiropā, 
ASV, Azerbeidžānā un Grieķijā.

Piāniste Sintija Stūre koncer-
tējusi gan ASV, gan arī viesoju-

ku. Koŗa brašie vīri izpildīja skai-
sto un lirisko Bruno Skultes 
dziesmu „Aijā”, izpelnoties vēt-
rainus aplausus. Jauks un emo-
cionāls pārsteigums bija Arņa 

Akšeļa duets ar mazmeitu Ma -
daru Brūveri, nodziedot Brigitas 
Ritmanes un Andŗa Ritmaņa 
dziesmu „Manai tautai”. Koncerta 
beigās Ināra Rožukalne latviešu 

biedrības vārdā pateicās runā tā-
jiem, diriģentam un koŗa priekš-
niecei ar ziediem. Pēc Voldemāra 
Pelda galdalūgšanas sekoja svēt-
ku mielasts ar sadraudzību.

tuosity and heart”). Dzimusi 
Rīgā, Sintija absolvējusi Latvijas 
Mūzikas Akadēmiju un Longy 
School of Music Kembridžā, MA, 
kā arī aizstāvējusi doktora gradu 
Bostonas Universitātē. Viņa kon-

zikas akadēmijā pie prof. Juŗa 
Švolkovska. Pašlaik studē Bos -
tonas Konservātorijā pie vijolnie-
ka Markus Placci un ir saņēmis 
Bostonas Konservātorijas stipen-
diju.  Svens ir piedalījies pirmajā 
starptautiskajā Arvīda Norīša 
stīgu kvarteta festivālā-konkursā 

sies Francijā, Vācijā, Dienvidu 
Korejā, Japānā un bijušajā Pa -
domju Savienībā. 2002. gadā 
viņa ar klarnetistu Todd Brunel 
pirmatskaņoja Vuk Kulenovich 
darbu, kuŗa izpildījumu avīze 
Boston Globe atzina par izteik-
smīgi virtuozu (“tremendous vir-

certējusi kopā ar Levonu Ambar-
cumjanu, Rasmu Lielmani un ar 
ansambļiem JYUGOYA un Fire-
brand. Patlaban Sintija pasniedz 
klavieŗstundas Sharon Music 
Aca   demy Šeronā un Bay Colony 
Productions, MA.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Ar „Rīga dimd” Briselē

iededz Rīgas dāvināto egli
Lai iepazīstinātu Briseles ie -

dzī votājus un tās apmeklētājus ar 
leģendu par pirmo dekorēto Ziem-
 svētku egli Eiropā, kuŗas saknes 
meklējamas Latvijas galvaspilsē -
tā Rīgā, Briselē notika vēl nebijis 
sarīkojums - tās iedzīvotājus un 
viesus priecē Rīgas Ziemsvētku 
egle.  Ar Māras krustiem un Rīgas 
atslēgām dekorētās egles iedeg ša-
nu 28. novembrī tika atklāts šī 
gada Briseles Ziemsvētku festi -
vāls, kuŗa tirdziņā var nobaudīt 
Rīgas restorāna “Burkāns” pie dā-
vātos Latvijas labumus.

28. novembŗa vakarā Latvijas 
vēstniecības Beļģijā organizētā 
zibakcijā “Rīga dimd Briselē”  ti -
ka ieskandināta Rīgas dāvinātās 
egles iedegšana, kuŗā piedalījās 
Briseles latviešu vokālā grupa 
„Ugunis” un ļoti daudz  vietējo 
lat  viešu.

Svinīgajā egles iedegšanas un 
ziemas festivāla „Ziemas prieki” 
(Plaisirs d’Hiver/Winterpret) at -
klāšanā piedalījās Briseles mērs 
Aivens Maijers (Yvan Mayeur) un 
kultūras vicemēre Karīna Laljē 
(Ka   rine Lalieux), Latvijas vēstnie-
ce Beļģijā Lelde Līce-Līcīte un 
Rī   gas domes priekšsēdis Nils Uša-
kovs. Noklausījušies īsus sveicie-
nus, uz Rīgas egles iedegšanu sa -
nākušie zibakcijas dalībnieki pār-
steidza pārējos Lielā laukuma  ap  -
meklētājus, kopā nodziedot lat-
viešu tautasdziesmu “Rīga dimd”. 
Par godu šiem notikumiem 28. 
novembrī Briseles simbols Man -
ne  ken-Pis tika ietērpts latviešu 
tautastērpā.

***
18.  novembŗa svinības 

Stokholmā
18. novembrī Stokholmas un 

apkaimes latvieši un Latvijas 
drau gi pulcējās tradicionālajā oi  -
kūmeniskajā Valsts svētku diev -
kalpojumā Ādolfa Fredrika baz -
nīcā (Adolf Fredriks kyrka). Savu-
 kārt pašu spēkiem izkārtotais  s a   -
rīkojums  Stokholmā notika sest-
dien, 22. novembrī. Klātesošos uz   -
runāja Latvijas vēstnieks Zvied ri-
jā Gints Jegermanis, svētku runu 
teica dzejniece Māra Zālīte.

No kr.: 18. novembŗa galvenā 
rīkotāja Austra Krēsliņa, Lat  vi-
jas vēstnieks Gints Jegermanis 
un dzejniece Māra Zālīte

22.  novembrī uz savu sarīko-
jumu pulcējās Gēteborgas latvieši. 
Svētku runu teica Zviedrijas Lat-
viešu apvienības priekšsēdis Juris 
Rozītis.

***
Latvija prezidentūrai 
ES Padomē ir gatava

2015. gada 1. janvārī Latvija 
kļūs par prezidējošo valsti Eiro-
pas Savienības Padomē. Ik pus-
gadu, rotācijas kārtībā mainoties 
prezidentūrai, tiek definēti bū -
tiskākie jautājumi, kas ir katras 
prezidentūras darba kārtībā.

28. novembrī Latvijas  ārlietu 
mi  nistrs Edgars Rinkēvičs ES 
Ārlietu ministriju augstākos ie  -
rēdņus iepazīstināja ar Latvijas 
ES Padomes prezidentūras prio-
ri tātēm, norādot, ka praktiski viss 
ir sagatavots atbildīgajiem sešiem 
mēniešiem un Latvija ar prieku 
uzņems savus ES biedrus. Lat -
vija darbosies kā godīga, atbildī-
ga un prāgmatiska starpniece, lai 
sasnieg tu vislabākos rezultātus 
visām dalībvalstīm.

27. un 28. novembrī Rīgā noti-
ka ES Ārlietu ministriju un Ei  -
ropas Ārējās darbības dienesta 
augstāko ierēdņu - valsts sekre tā-
ru, ģenerālsekretāru, polītisko 
direktoru u.c. neformāla sanāk - 
s  me. Tajā pārrunāja jaunās Eiro-
pas Komisijas ārējās darbības as  -
pektus, dalībvalstu sadarbību ar 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, 
dalībvalstu ciešāku sadarbību ko -
 pīgu pārstāvību veidošanā ārpus 
ES - trešajās valstīs. Sanāksmes 
laikā ES valstu pārstāvji tika iepa-
zīstināti ar Latvijas ES Padomes 
prezidentūras prioritātēm un ga  -
tavošanos ES Austrumu partne-
rības galotņu apspriedei Rīgā 
2015. gada maijā.

***
Valsts prezidenta vizīte Gruzijā

Valsts prezidents Andris Bēr -
ziņš bija ieradies oficiālā vizītē 
Gruzijā. Delegācijas sastāvā bija 
arī vairāk nekā 70 Latvijas uzņē-
mēju.

Prezidents tikās ar Gruzijas  
pre zidentu Giorgiju Margvelaš-
vili, nolika vainagu Varoņu lau-
kumā, piedalījās Latvijas Labklā-
jības ministrijas un Gruzijas Dar-
ba, veselības un sociālo lietu mi  -
n istrijas saprašanās memoranda 
parakstīšanas ceremonijā. Vizītes 
laikā notika  Latvijas - Gruzijas 
biz nesa forums.

Latvijas Valsts prezidents An   dris 
Bērziņš tiekas ar Gruzijas pre-
zidentu Giorgiju Margvelašvili 
//Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents vizītē Adžā ri-
jas autonomajā republikā Ba  tumi 
tikās ar administrācijas vadītāju 
Arčilu Khabadzi un atklāja Lat-
vijas goda konsulātu. Batumi 
Valsts jūras akadēmijā tika no -
slēgta vienošanās ar Latvijas Jūras 
akadēmiju par sadarbību. Batumi 
atklāja piemiņas plāksni Latvijas 
pirmajam admirālim Teodoram 
Spādem.

***
Rūpēs par žurnālista 

Pēteŗa Grestes atbrīvošanu
28. novembrī ārlietu ministrs 

tikās ar Austrālijas vēstnieku Lat-
 vijā (rezidē Stokholmā) Dže raldu 
Tomsonu, lai pārrunātu Ēģiptē 
aizturētā Latvijas un Austrālijas 
pilsoņa, žurnālista Pēteŗa Grestes 
lietu, kā arī paustu Latvijas gata-
vību turpināt aktīvu sadarbību 
žurnālista atbrīvošanā. Austrāli-
jas vēstnieks atzinīgi novērtēja  
Latvijas un Austrālijas vēstniecī-
bu Ēģiptē veikto darbu  P. Grestes 
atbrīvošanā.

 Ministrs pateicās par Austrā-
lijas puses līdzšinējām aktīvitā-
tēm un pauda apņemšanos arī no 
Latvijas puses aktīvi turpināt 
sadarbību minētā jautājuma at -
risināšanā. Abas puses aplieci-
nāja stingru nostāju, ka, konsul-
tējoties ar P. Gresti un žurnālista 
ģimeni, veiks visas iespējamās 
darbības, lai panāktu viņa atbrī-
vo šanu. Rinkēvičs informēja vēst-
nieku, ka Latvija ir vairākkārt pār -
runājusi  ar P. Grestes lietu saistī-
tos jautājumus, tiekoties ar Ei  -
ropas Savienības  Augsto pārstāvi 
ārlietās; šī jautājuma risināšanā   
ir iesaistīta ES delegācija Kairā.

***
Pēteŗa Grestes lietā –

 cerību stariņš
Drīzumā varētu būt gaidāmi 

jauni juridiski risinājumi Ēģiptē 
notiesātā žurnālista, Latvijas pa  -
valstnieka Pēteŗa Grestes lietā, sa  -
ka Latvijas vēstniece Kairā Iveta 
Šulca. Diplomāti strādā, lai pa  -
nāktu viņa atbrīvošanu. 1. janvārī 
Kairā plānota apellācijas tiesa. 
Ta   ču tikpat svarīgi kā polītiski un 
diplomātiski pūliņi ir arī sabied-
rības un nevalsts organizāciju at  -
balsts Pēterim. Tagad tas ir  īpaši 
jūtams. Ir cerīgas indikācijas. Ēģip-
tes prezidents izsludinājis dekr ē -
tu, kas atļauj deportēt ārzemnie-
kus, kuŗi  ir apsūdzēti vai notie -
sā ti. Tādējādi  paveŗas iespēja jau - 
n iem juridiskiem risinājumiem. 

„Jau 337 dienas cietumā. Par to, 
ka darīja savu darbu.” - „Žurnā-
listika nav noziegums.” - „Iedeg -
s  im cerību sveci, lai Pēteris Gres-
te drīzāk tiek brīvībā!” Šādus vār-
d  us pasaules plašsaziņas lī  dzekļu 
pārstāvji un polītiķi tagad sūta  
uz Ēģiptē notiesātā žurnālista 
Pēteŗa Grestes tvitera kontu un 
pārsūta citiem, pieprasot atbrīvot 
Al Jazeera žurnālistu un viņa 
kollēgas.

49. dzimšanas dienu Pēteris 
aizvada Ēģiptes lielākajā un vis-

stingrāk apsargātajā cietumā 
To rā. Latvijas un Austrālijas du  -
bultpilsonim piespriesti septiņi 
gadi cietumā, viņš apsūdzēts 
sadarbībā ar Ēģiptē aizliegto or  -
ganizāciju ”Musulmaņu brālība”.  
Pēteris Greste paliek pie sava  - 
viņš nav vainīgs.

Latvijas, Austrālijas un Eiropas 
Savienības diplomāti izmantojot 
katru iespēju, lai Ēģiptes amat-
per sonām ikreiz sarunās atgā-
dinātu - žurnālists jāatbrīvo.

Pēteŗa vecāki saka paldies par 
atbalsta vārdiem, kas ir ļoti va -
jadzīgi. Viņi ieradušies Kairā no 
Austrālijas, lai dzimšanas dienā 
satiktu dēlu cietumā. „Bez atbal -
s ta mums būtu ļoti, ļoti grūti šo 
cīņu uzturēt. Ir pagājis gads, un 
sākam  garīgi un fiziski nogurt. 
Tas mums  visiem un arī Pēterim 
jāiztur. Mēs cīnāmies ne vien par 
viņa atbrīvošanu, bet arī par pre-
s  es brīvību,” saka Pēteŗa tēvs Juris 
Greste.

Ieslodzījumu Pēteris izmanto 
radoši. Apgūst arabu valodu, stu-
 dē starptautiskās attiecības, ka -
meras biedriem māca angļu va -
lodu, uzlabo kulinārijas iemaņas. 
Nesen primitīvā krāsnī izcepis 
saldskābmaizi no Latvijas rudzu 
miltiem, ko iepriekš Kairā viņam 
bija piegādājis radinieks. Maizes 
kukulītis savukārt aizvests uz 
Austrāliju, kur sajūsminātā ģi  -
mene vairākkārt sanākusi kopā, 
lai pa gabaliņiem to nobaudītu.

***
Briselē iepazīstina ar 

Latvijas prezidentūras 
prioritātēm kultūras nozarē
Eiropas Savienības (ES) Izglītī -

bas, jaunatnes, kultūras un sporta 
ministru padomes sanāksmē Bri-
 selē Latvijas Republikas kultūras 
ministre Dace Melbārde iepazīs-
ti nāja ES dalībvalstu pārstāvjus  
ar Latvijas prezidentūras priori-
tā tēm kultūras nozarē un audio-
vizuālajā jomā,

“Kultūra ir gan labklājības vei-
ci nā tāja, gan piederības izjūtas 
vei dotāja un iedvesmas avots po -
zitīvām pārmaiņām, – ar šādu 
pār liecību esam veidojuši Latvijas 
prezidentūras prioritātes kultūr-
polītikā,” uzrunā ES dalībvalstu 
ministriem norādīja Dace Mel-
bārde.

Kultūras ministre Dace Mel bār-
 de kopā ar prezidentūras part -
ne ŗiem – Luksemburgas kultū -
ras ministri Megī Nāgelu un 
Italijas kultūras ministru Dario 
Frančeskīni pēc ES Iz   glītības, 
jaunatnes, kultūras un sporta 
ministru padomes sanāksmes 
Briselē

 
Ministre uzsvēra, ka viens no 

Latvijas uzdevumiem ir padziļi-
nāt sabiedrības izpratni par kul-
tūru ne tikai kā izaugsmes līdzekli 
un instrumentu, bet arī kā attīs-

tības mērķi – kultūru kā vērtību 
pašu par sevi. Latvijas prezi -
dentūras laikā tiks veicināta kul-
tūras un radošo industriju pozi-
tīvā ietekme innovāciju, ekono-
mikas un vides ilgtspējas, kā arī 
sociālās iekļaušanas nodroši nā-
šanā.

***
Baltijas valstu vēstnieki Prāgā 

svin Baltijas ceļa 25. gadadienu
Baltijas valstu vēstniecībās sa  -

darbībā ar nevalsts organizāciju 
„Cilvēks grūtībās” (Člověk v tísni) 
galerijā Langhans Galerie Praha 
Prāgā svinēja Baltijas ceļa 25. 
gadadienu.

Sarīkojumu atklāja Latvijas 
vēstnieks Alberts Sarkanis (attē lā), 
Igaunijas vēstnieks Stens Švēde  
un Lietuvas vēstnieks Aurims 
Taurants. Demonstrēja igauņa 
Petera Simma 1989. gadā uz  ņem-
to dokumentālo filmu Balti jas 
ceļš. Pēc filmas noskatīšanās no -
tika diskusija par tā laika noti-
kumiem un Baltijas ceļa nozīmi 
reģiona vēsturē. Diskusijā pieda-
lījās Baltijas valstu vēstnieki, Prā-
gas Kārļa universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Starptautisko 
studiju institūta profesors Lubošs 
Švecs  un žurnālists Libors Dvor-
ž āks  no Čechijas Radio.

***
Pasniegtas Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Lielās medaļas

Atbalstot izcilību zinātnē, Bo   ri-
sa un Ināras Teterevu fonds turp-
 māko piecu gadu laikā ar 10 000 
eiro prēmijām apbalvos Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) aug -
s  tākā apbalvojuma - Lielās meda-
ļas  ieguvējus.

27. novembrī  LZA pilnsapulcē 
Lielo medaļu un pirmās divas 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
prēmijas saņēma literātūrzināt-
nieks, akadēmiķis Dr. habil. 
philol. Viktors Ivbulis par izcilu 
devumu indoloģijā un LZA ār  -
zemju locekle Dr. habil. chem. 
Regīna Žuka par būtisku iegul -
dījumu pretvēža preparāta ftora-
fūra radīšanā.

Dr. Regīna Žuka // FOTO: Lat-
vijas Zinātņu akadēmija

Dr. Viktors Ivbulis // FOTO: 
Lat vijas Zinātņu akadēmija
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Lasiet 14. lpp. K. Streips  “Aktīvais pāvest” // Zīmējums: Zemgus Zaharāns

starptautiskā izstādē Japānā
Tokijā, Tokyo Big Sight izstāžu 

kompleksā atklāta viena no vado-
šajām un nozīmīgākajām interje-
ra dizaina izstādēm Āzijas valstīs 
Interior Lifestyle Living Tokyo 2014. 
Izstāde iepazīstina ar jaunākajām 
interjera un tekstila dizaina ten -
dencēm. Tajā vienkopus tiekas 
ražotāji, dizaineri un tirgotāji.

No Latvijas izstādē ar saviem 
izstrādājumiem piedalās uzņē -
mums Studio Natural un tā vadī-
 tāja, tekstilmāksliniece Laima 
Kaugure. Izstādes laikā viņa sa  -
ņēma ļoti labas apmeklētāju at  -
sauksmes par savu audumu mo  -
derno dizainu. Japāņu klienti 
augsti novērtē šo izstrādājumu 
kvalitāti, krāsu variācijas un da -
biskās  izejvielas.

***
Austrāliešu trompētists aranžē 

latviešu tautasdziesmas
Trompētists Džeimss Morisons  

Rīgā, Kongresu namā, uzstājās 
kopā ar Latvijas Radio bigbendu. 
Mūziķis iecerējis izdot albumu ar 
paša aranžētām latviešu tautas-
dziesmu apdarēm. Morisona ra -
dītās aranžijas tiks ieskaņotas CD 
formātā, un mūziķis tās ņems lī -
dzi uz Austrāliju, lai sagatavotu 
albumu izdošanai.

Morisona ieskatā amerikāņu 
mūzikā bagātākā vieta, kur mek l ēt 
melodijas, ir mūzikli, latviešu mū -
zikā tās ir tautasdziesmas. Tās 
nav ļoti  pazīstamas ārpus Latvijas, 
jo pārsvarā ir dziedātas to oriģi-
nālā skanējumā. „Tā kā man nav 
latviešu kultūras piesaistes, es 
varu paskatīties uz šīm dziesmām 
no cita skatu punkta. 

***
Gruzijā sākas Latvijas dienas 

Taste Latvia 2014
Ar dažādiem biznesa un ra - 

   do š iem sarīkojumiem Gruzijas 
galvas  pilsētā Tbilisi sākušās Lat-
vi  jas dienas Taste Latvia 2014. 
Latvijas dienu mērķis Gruzijā ir 
atvērt tirgu jauniem Latvijas 
ražotājiem, kā arī sekmēt tirgū 
jau pārdodamās Latvijas ražotāju 
produkcijas pazīstamību un no  -
ietu, veicināt Latvijas tēla pa   zīs-
tamību un iepazīstināt mūsdienu 
Gruziju ar labāko, ko Latvija var 
piedāvāt. Latvijas dienas Gruzijā 
turpināsies līdz 10. decembrim.

Gruzijas iedzīvotāji tiek iepa-
zīs  tināti ar latviešu mūsdienu 
ēdieniem. Rīgas restorāna “Kaļķu 
vārti” šefpavārs Raimonds Zom-
mers un pavārs Edgars Balodis 
piedalījās Gruzijas televīzijas ka  -
nāļa Imedi rīta raidījumā un 
Tbilisi restorānā Otium sarīkoja 
meistarklasi. 

Latvijas modes skatē tika de  -
monstrētas dizaineres Natālijas 
Jansones un modes zīmolu 2015. 
gada pavasaŗa/vasaras kollek-
cijas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

No kreisās: mākslinieki Mā  rī te 
Mastiņa-Pēterkopa un Ro   lands 
Pēterkops, Latvijas vēst niece 
Lelde Līce-Līcīte, mākslas cen -
t ra Casino Luxembourg māks  li-
nieciskais direktors Kevins Mū -
 lens, Latvijas goda konsuls Luk-
semburgā Anrī Dīderichs 

Sveicot Latviju jubilejā, mākslas 
centra Casino Luxembourg māks-
linieciskais direktors Kevins Mū  -
lens  pauda gandarījumu par sa  -
darbību ar Latvijas vēstniecību 
Beļģijā un Luksemburgā, kuŗas 
rezultātā mākslas un modes inte-
resentiem bija dota iespēja iepa-
zīties ar radošo duetu no Latvijas. 
Vēstniece L. Līce-Līcīte uzsvēra, 
ka MAREUNROL’S radošie sa   -
snie  gumi palīdz Latvijas vārdam 
izskanēt arī augstās modes ap -
rindās.

***
Latvijas vēstniecībā Tallinā 
piestāj „Dzejas brauciens”

Latvijas vēstniecībā Tallinā bija 
sarīkota  projekta „Dzejas brau-
ciens 2014” dalībnieku tikšanās 
ar igauņu dzejniekiem, tulko  tā -
jiem, kultūras darbiniekiem, vēst-
niecību un starptautisko kul tūras 
institūtu pārstāvjiem (at  tēlā). 

„Dzejas brauciena” tradicija 
sākās 2006. gadā, dzejniekam un 
tulkotājam Guntaram Godiņam 
sadarbojoties ar Somijas Institūtu 
Igaunijā. Šā gada starptautiskais 
„Dzejas brauciena” festivāls no -
tika Daugavpils, Tartu, Joensū 
(Joen  suu) un Trumses (Tromsø) 
universitātē. Ceļojumā piedalī -
jās latviešu, igauņu, norvēģu un 
somu valodā rakstošie dzejnieki – 
Kārlis Vērdiņš, Jans Kauss, Gun-
nars Verness un Mīa Toivio. 2014. 
gada „Dzejas brauciena” tema 
bija dzejas tulkošanas prasme. 
Lasījumos dzeju varēja dzirdēt 
gan oriģinālvalodā, gan tulkotu 
dalībvalstu valodās.

***
Tekstilmāksliniece 

Laima Kaugure piedalās 

Vals ts universitātes Lietiskās polī-
toloģijas katedras vadītājs Kon - 
s tantīns Simonovs. Viesim bija ie -
plānota dalība publiskā diskusijā 
par tematu „Gāzes kaŗš – vai tre-
šā pasaules kaŗa ievads?”. Taču 
Latvijas iekšlietu ministrs Ri -    
ch  ards Kozlovskis īsi pirms 
disku sijas sākuma Simonovu ie  -
kļāva „melnajā sarakstā”, un tās 
pašas dienas pēcpusdienā viņš 
tika izraidīts no Latvijas.

Krievijas Ārlietu ministrija 
sniedza paziņojumu, ka Simono-
va izraidīšana nepaliks bez atbil-
des. Uzreiz pēc  Simonova izraidī-
šanas Krievijas televīzijas kanāļi 
publiskoja informāciju par Lat -
vijas pilsoņa Alekseja Holostova 
izraidīšanu no Krievijas.

***
Latvija pārstāvēta 

Tautu parādē Kornvolā
29. novembrī Latvijas vēst  nie-

cība Kanadā piedalījās daudz-
kultūru festivālā „Tautu parāde” 
Kornvolas pilsētā. Visas dienas 
gaŗumā notika dažādas aktīvitā-
tes, piemēram, valstu karogu ska-
te, tautasdeju un mūzikas uzve  du-
mi. Latvijas vēstniecības darbi-
nieki apmeklētājus iepazīsti nā  ja ar 
Latvijas vēsturi un kultūru. Inte-
resentus aicināja arī apmek lēt Lat -
viju, lai izbaudītu Latvijas vies mī-
lību, iepazītu tās cilvēkus, kultūru, 
dabu un kulināriju. Ap   meklētāji 
tika cienāti ar „Laimas” šokolādes 
konfektēm un maiz nīcas „Liep-
kalni” rudzu maizes saldumiem.

Kornvolā notiekošā ikgadējā 
„Tautu parāde” ir labdarības sarī-
 kojums, kuŗa mērķis ir rast pa -
pildu līdzekļus cilvēkiem ar attīs-
tības grūtībām, tā sniedzot atbal -
s tu viņu ikdienā. „Tautu parāde” 
aizsākās 2007. gadā, un šobrīd tā 
ir kļuvusi par nozīmīgu kultūras 
notikumu, saņemot pilsētas vadī-
 bas, vietējo uzņēmēju, sabiedrības 
un ārvalstu vēstniecību atbalstu.     

***
Iepazīstina ar MAREUNROL’S 

modes dizainu
25. novembrī par godu Latvijas 

Republikas proklamēšanas 96. 
gadadienai Latvijas vēstniece Beļ-
 ģijā un Luksemburgā Lelde Līce-
Līcīte un Latvijas goda konsuls 
Luksemburgā Anrī Dīderichs  
or   ganizēja pieņemšanu, kuŗā klāt-
 esošie tika iepazīstināti arī ar 
Latvijas izcilā modes dizaineru 
dueta MAREUNROL’S (Mārīte 
Mastiņa-Pēterkopa un Rolands 
Pēterkops) izstādi. 

Pulkveža Januma ģimene 1944. 
gadā. Attēlā no labās: pulkvedis 
Janums, meita Velta, kundze 
Līna, dēls Linards // Foto no 
Okupācijas mūzeja fondiem

Pulkvedis ir atgriezies Latvijā 
un pelnīti atdusas Brāļu kapos. 
Latvijas Okupācijas  mūzeja jau-
nā, mūsdienīgā ekspozīcija  arī 
turpmāk  Pulkveža mazdēlu un 
mazmazdēlu paaudzēm stāstīs 
un mācīs gan par Latvijas valstij 
un tautai nodarītiem noziegu - 
m iem, gan par tautas pretošanās 
garu un cīņām par brīvību.

***
Cēsu pašvaldība dodas 

pie cēsniekiem Īrijā
Cēsu pašvaldība devusies  ot  -

rajā vizītē pie saviem novadnie  -
k  iem ārzemēs. Papildinot ie   priek   -
š ējo vizīti Apvienotajā Karalistē, 
kas notika šā  gada maijā, šoreiz 
tika apciemoti cēsnieki Īrijā. 

Tikšanās ar tautiešiem notika 
5. decembrī Īrijas pilsētā Carrick-
macross, 6. un 7. decembrī Cēsu 
novada priekšsēdi Jāni Rozen -
bergu varēja satikt Dublinā dzī-
vojošie cēsnieki. Galvenais vizī -
tes mērķis bija iepazīšanās ar cēs-
nieku dzīvi Īrijā, kontaktu izvei-
de, informācijas sniegšana par 
pēdējos gados Cēsīs paveikto, kā 
arī par iespējām attīstīt uzņēmēj-
darbību.

***
Latvijas „melnajā sarakstā” 

augsta Krievijas amatpersona
Rīgā bija ieradies Krievijas Na -

cionālās enerģētiskās drošības 
fonda direktors un Maskavas 

“Lai gan Latvijā zinātnei ir vis-
mazākais financējums Eiropas 
Savienībā, Latvijas augstskolu, zi -
 nātnisko institūtu un pētniecības 
centru darba grupu un individu-
ālo pētnieku sasniegumi ir starp 
labākajiem pasaulē. Novērtējot 
līdz šim zinātnē paveikto, kā arī 
iedvesmojot  darba turpināšanā, 
Borisa un Ināras Teterevu fonds 
piešķiŗ prēmijas spožākajiem 
prā tiem - LZA Lielās medaļas 
ieguvējiem,” sacīja Borisa un Inā-
  ras Teterevu fonda direktors Ma -
reks Indriksons.

***
Projekts likumam par

 Brīvības pieminekli un 
Rīgas Brāļu kapiem

Saeima pirmajā lasījumā atbal-
stīja Brīvības pieminekļa un Rīgas 
Brāļu kapu likuma projektu. Tā 
mērķis ir nodrošināt Brīvības 
pie  minekļa un Rīgas Brāļu kapu 
saglabāšanu un to vērtībai atbil-
stošas cieņas izrādīšanu. Abu 
Lat  vijas simbolu īpašās aizsar  dzī-
bas zonā paredzēts liegt darbības 
vai organizēt norises,  kas vērstas 
uz agresīvu konfrontāciju. Li -
kums radīts, lai aizsargātu un no  -
drošinātu  pienācīgu cieņas un 
goda izrādīšanu, kā arī šo pie mi-
nekļu saglabāšanu un nodo šanu 
nākamajām paaudzēm.  

***
Aicina iemūžināt pulkveža 

Januma piemiņu 
Daugavas Vanagus dibināja 

1945. gada 28. decembrī  Cēdelge-
mas gūstekņu nometnē Beļģijā. 
Leģendārais pulkvedis Vilis Ja  -
nums (1894-1981) kļuva par or  -
ganizācijas pirmo vadītāju. Tuvo-
joties šā notikuma 70 gadu jubi-
lejai, Daugavas Vanagu Minsteres 
kopa aicina iemūžināt pulkveža 
Januma piemiņu Latvijas Okupā-
cijas mūzeja Nākotnes namā.

Izstādes laikā
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Autors, kas slēpjas zem seg vār-
da Olivers Everts, portālā TVnet 
bieži nāk klajā ar visai skarbiem 
rakstiem. 24. novembrī viņš sa    v am 
apcerējumam devis virsrakstu, ko 
daudzi lasītāji uztveŗ kā cerīgu    
un spirdzinošu: „Krievija noteikti 
sabruks. Vai Putinu gai da rumā -
ņu diktātora Čaušesku liktenis?” 
Daudzus lasītājus viņš iepriecina 
ar šādu apakšvirsraks tu: “Sankci-
jas pret Krieviju kā pirmā nagla 
imperijas zarkā.” Olivers Everts 
raksta: „Daži vēs t  urnieki domā, 
ka tā (Krievija - F.G.) nesagaidīs 
pat Oktobŗa ap   vērsuma 100. ga -
dadienu 2017. ga   dā un dos iespēju 
arī mums, latviešiem, bez bailēm 
sagaidīt savas valsts 100. dzimša-
nas dienu divus gadus vēlāk.”

Iestarpināsim to, kas sakāms 
po    lītisko zinātņu doktoram Ser-
ge jam Čerņačovskim: „Putina fi -
gūrai tagadējā Krievijas valstī pie-
krīt ārkārtīgi svarīga un kaut kādā 
ziņā neaizstājama loma. Tāpēc, ka 

Nav ko zīlēt, bet plaisas pavīd
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

diktātūra bez diktātora ir neie -
spējama, kā neiespējama ir arī 
imperija bez imperātora. Un tā 
nav nejaušība, ka mūsu, kā mēdz 
teikt, Rietumu partneŗu galvenais 
trieciens vērsts tieši pret Putinu.” 
Vispār jau nav ko zīlēt, liktenis ir 
untumains, bet plaisas Putina re -
žīma struktūrā jau pa  vīd. Tagad 
„diktātors un impe  rātors” Putins 
pārsteidzis vē  ro   tā jus, likdams no  -
prast, ka viņš vēl nebūt nav cieši 
ap  ņēmies 2018. gadā kārtējo reizi 
pieteikt savu kanditātūru Krie-
vijas pre zidenta ama tam. Tas vi  -
ņam vēl esot jāap do mā, „jāieska-
tās sevī”, teica Pu  tins. Jāņem vērā, 
ka Pu tins 2024. gadā, kad beigs ies 
konstitūcijā paredzētais sešu ga - -
du preziden tūras termiņš, būs jau 
70 gadus vecs. Vārdu sakot, Krie -
vijas faktiskajam patvald nie kam 
jeb au  to kratam absolūtā pār lie-
cība par savas varas stabi litāti sāk 
izplē nēt.

Ir pazīmes, kas liecina,  ka Pu -

ti  na tuvākie līdzgaitnieki vairs 
ne    spēj kā vēl nesen iedarbināt 
pat  vaļas sviras, lai apklusinātu pā   -
rāk kritiskas balsis. Michails Le -
sins ir Gazprom-media di   rek toru 
padomes priekšsēdis, un Krie  vi-
jas valsts milzu korporā cija Gaz-
prom ir viens no Krem ļa varas 
pīlāriem. Lesinam pieder raidī-
tājs un tīmekļa portāls Echo 
Moskvi, kuŗa galvenais re  dak-
tors ir Aleksejs Venediktovs, kas 
panācis, ka Echo Moskvi ir pē   dē-
 jais polītiskā ziņā neatkarī gais 
plašsaziņas līdzeklis, kur ir vieta 
brīvai domu apmaiņai.

Tagad varenais Lesins mēģi -
nājis, bet nav spējis rast ieganstu, 
lai liberālo Venediktovu atlaistu. 
Tā ir laba pazīme.

Kremļa gaiteņos gruzd cīņa 
par ietekmi un pilnvarām, par 
varu un ienesīgiem amatiem. 
Neatkarīgajā portālā www.haqq-
in.az publicēts intriģējošs raksts, 
ko no Maskavas atsūtījis žur nā-

lists Jevgenijs Bajs.
Viņš norāda, ka patlaban Krie-

vijā kā „likteņu lēmējs” rosās kom-
panijas Rosneft vadītājs Igors Se  -
čins, kas mudinot Pu  tinu rīko ties 
pret ASV un Rie tumiem kopu-
mā vēl agresīvāk. Ļoti ietekmīgs 
ir arī Kremļa ad  ministrācijas va  -
dītājs Sergejs Ivanovs. Žurnā lists 
Bajs mūs in   formē, ka Sergeja 
Ivanova dēls, 37 g. v. baņķieris 
Aleksandrs 3. no   vembrī mīklai-
nos apstākļos gājis bojā - un kur? - 
Apvienotajos Arabu Emirātos, 
Dubajas plūdmalē. Neilgi pirms 
šī traģiskā notikuma Maskavā uz 
ielas tika atrasts miris - bez var -
darbības pazīmēm - cita vadoša 
Maskavas ierēdņa Vladimira 
Čer nova dēls.

Vladimirs Černovs ir sens Ser-
geja Ivanova draugs un 2012. ga  -
dā kļuva par prezidenta admi-
nist rācijas starptautisko sakaru 
pārvaldes vadītāju. Šo divu nelai-
mes ga  dījumu mīkla vēl nav 

atrisināta.
Portāla Minchenko Consul t ing 

publicēta mūsdienu Krie vi jas 
„vadības schēma” ar virsrakstu 
„Polītbirojs 2.0”. Pašā augšā, pro-
tams, ir Putins. Zem viņa sarin do-
 jušies mūsdienu Polītbiroja 10 lo   -
cekļi: aizsardzības ministrs S. Šoi -
gu, jau pieminētie I. Sečins un     
S. Ivanovs, Putina bērnības draugs 
A. Rotenbergs, S. Če   me zovs, V. 
Volodins (kuŗš teicis: „Ir Putins - 
ir Krievija, nav Putina – nav Krie-
vijas”), G. Timčenko, J. Ko   vaļ  čuks, 
Maskavas lielvecā kais S. Sob ja  ņi  ns 
un, visbeidzot, Dmit rijs Me    d ve-
devs - premjērmi  nistrs bez reā - 
 l  ām pilnvarām, kuŗš čet r  us gadus 
spēlēja prezidenta lomu Putina 
uzraudzībā.

Kuŗš no šī desmitnieka saro sī   - 
s ies, lūkojot sagrābt varas gro žus 
pēc Putina, to Olivers Everts nezi-
na. Kas tad mūs gaida – Maskavas 
Maidans, drīzāk jau galma ap  -
vērsums? Pulkstenis tikšķ...

Romas katoļu pāvests Fran-
cisks nule viesojās Eiropas Par -
lamentā. Līdztekus tam, kas ga -
  rīdzniekam tur bija sakāms, arī 
pats notikums izraisīja visai 
lie lu uzmanību un reakciju, jo 
iepriekš Vatikāna saimnieks  
EP bija viesojies pirms ceturt-
daļ gadsimta, - tas bija pāvests 
Jānis Pāvils II.

Ne visi par pāvesta vizīti prie  -
cājās. Feministu kustības Femen 
pārstāve kādā Strasbūras kated -
rālē protestējot atkailināja krūtis 
un muguru, un uz muguras bija 
rakstīts “pāvests nav polītiķis”. Sav-
dabīga protesta forma, taču arī 
citi liberālāk noskaņoti ļaudis 
bilda, ka Eiropā tomēr Baznīca 
skaitās šķirta no valsts, turklāt arī 
šis pāvests tomēr pārstāv Baznī-
cu, kuŗa diezgan daudzos gadīju-
mos nepārstāv to pašu pārlie cī-
bu, kāda ārpus tās ir veidojusies 
demokratiskās un sekulārās sa  -
biedriski polītiskās iekārtās. Ru -
na ir par sievietes reproduktīva-
jām tiesībām, par sieviešu vietu 
dažādās organizācijas (šajā gadī-
jumā, protams, jautājumā par 
sieviešu ordināciju), par seksuālo 
minoritāšu tiesībām u.tml. Visos 
minētajos gadījumos sabiedrība 
daudzviet pasaulē ir pavirzīju - 
sies krietni tālāk nekā Baznīca, 
kuŗa tomēr attiecīgajās jomās var 
būt krietni iesūnojusi.

Lai gan “pāvests nav polītiķis”,   
man tomēr nesanāca iebildumi 
pret to, ka Francisks uzrunāja Ei -
ropas Parlamenta deputātus. Ļoti 
būtiskas tomēr bija viņa pārdo-
mas par to, ka Eiropa mūsdienās 
ir kā nogurusi vecmāmuļa, kuŗai 
būtu jāsasparojas, lai atjaunotu 
senu pārliecību par cilvēka tiesī-
bām. Piemēram, pāvests teica, ka 
Eiropai būtu nevis jānoraida, bet 
gan jāpieņem “cilvēki, kas ie rodas 

Aktīvais pāvests
laivās, un viņiem jāpalīdz”, pie-
bilstot, ka alternātīva varētu būt 
Vidusjūras un to iekļaujošo Ei -
ro pas valstu pārvēršana  “kapsē-
tā”. Kā zināms, tieši šis migrācijas 
jautājums daudzviet kontinentā 
kļuvis par sarežģītu jautājumu, 
da  žas labējas partijas (Nacionālā 
fronte Francijā, tā dēvētais UKIP 
Lielbritanijā, zināmā mērā arī 
mūsu pašu Nacionālā apvienība 
tepat Latvijā) migrantu kārti iz   -
manto savām vajadzībām, un tās 
ir tēmētas ne jau viņu akceptē-
šanas virzienā.

Pāvests runāja arī par to, ka   
de   mokratiju nedrīkst pakļaut 
“daudz nacionālu korporāciju in  -
teresēm, kas ir pretrunā ar glo-
bālām sabiedrības interesēm”. Šis 
temats ir visai aktuāls ne vien 
Eiropā, bet arī Amerikā, kur, kā 
zināms, Augstākā tiesa pirms pā -
 ris gadiem nosprieda, ka nav 
ierobežojamas uzņēmumu tiesī-
bas piedalīties vēlēšanu procesos 
tāpat, kā to dara privātpersonas. 

Pašreizējais pāvests no priekš-
te čiem tomēr izceļas kā liels brīv-
domātājs. Kā zināms, viņš ir pub-
liski runājis par to, ka Romas 
katoļu Baznīca tradicionāli ir 
bijusi pārāk ieinteresēta seksa 
jautājumos (prezervātīvi, aborts, 
netradicionālas attiecības), tā - 
pēc pārāk daudz novēršoties no 
kriet ni  būtiskākiem jautāju - 
m iem (nabadzība, nevienlīdzība). 
Par gejiem Francisks ir teicis: ja 
gejs meklē Dievu un ir ar tīru 
sirdi un sirdsapziņu, kādas gan 
pāvestam būtu tiesības viņu no  -
sodīt? Nekādā ziņā neko tādu 
nebūtu teicis neviens no viņa 
priekštečiem, - tas nu ir pilnīgi 
skaidrs.

Turklāt pāvests Francisks  ir  
arī  daudz vairāk “no tautas”,  ne -
kā tas ir bijis pagātnē. Brīdī, kad 

pāvestu ievēlēja, viņš uz Vatikā-
na balkona ar vieglu smaidu  sejā 
pateica, ka kardināliem jauno 
pāvestu vajadzējis sameklēt “vis   -
tālākajos pasaules nostūŗos” (pā -
  vests ir no Arģentīnas), vēl pie-
bilstot, “bet te nu mēs esam”. Pēc 
tam jaunievēlētais katoļu gans 
pats aizgāja uz viesnīcu, kuŗā  
bija uzturējies kardinālu konklā-
va laikā, lai samaksātu rēķinu. 
Francisks ģērbjas vienkārši. Ne    -
kādu sarkanu kurpīšu, nekādas 
īpašas greznības. Tāpat kā bieži 
rīkojies savā Buenosairesā, arī 
Romā pāvests nereti dodas pie 
trūcīgiem cilvēkiem, lai viņus 
atbalstītu un mierinātu un bieži 
vien arī viņiem mazgātu kājas, 
kas ir sevišķs katoļu bijīguma ap -
liecinājums. Grūti iedomāties, ka 
to pašu būtu darījis Benedikts.

Būtībā man sanāk, ka pāvests 
Francisks ir nolēmis savu Baznī-
cu ievest 21. gadsimtā. Darāmā 
ir ļoti daudz. Joprojām nekur nav 
izgaisis milzīgais  skandals,   ka 
daudzu gadu un gadu desmitu 
laikā katoļu priesteŗi ir seksuāli 
izmantojuši mazgadīgos. Nekur 
nav izgaisis fakts, ka Vatikāna 
grā matvedībā un financēs ir visai 
daudz smagu problēmu.  Ja tās 
būtu jāpētī mūsu Valsts kontro-
lei, tā droši vien šausmās saķertu 
galvu.

Taču paliek vēl jautājums par 
Baznīcas attiecībām ar savu tau -
tu. Pirms pāvesta uzrunas Eiro-
pas Parlamentā EP priekšsēdis 
Šulcs gaudās par katastrofāli ze  -
mo uzticības līmeni, ko Eiropā 
(un ne tikai) saņem polītiķi un 
polītiskas institūcijas. Vismaz 
Lat  vijā joprojām  pozitīvs viedok-
lis par Saeimu ir krietni zemā 
līmenī, bet Amerikā tas ir vēl ze -
 māks. Iemesls nav tālu jāmeklē. 
Polītiķi tomēr var būt krietni 

atsvešināti no “proletāriešiem”, 
Eiropas instances Latvijā var 
šķist  tālu prom un par Latvijas 
vajadzībām īpaši nedomājošas.

Tas pats jautājums ir arī par Baz-
 nīcām, un, šķiet, pāvests Fran -
cisks to saprot ļoti labi. Nu nevar 
Baznīca būt tikai  “nē” teicēja. Nē 
abortam, nē pretapaugļošanās   
lī  dzekļiem, nē “netradicionālo” 
cil vēku tiesībām, nē sievietēm.  It 
īpaši jaunākajām paaudzēm tas 
var šķist nesaprotami skarbi, un 
daudzviet pasaulē tomēr diev  -
nami svētdienās kļūst tukšāki un 
tukšāki. Mūsu valstī tas pats sa  -
kāms par Latvijas evaņģeliski lu  -
terisko Baznīcu, kas joprojām 
spī tīgi turas pie sieviešu ordinā-
cijas noliegšanas,  par spīti tam, 
ka sievietes ordinē  ļoti daudzas 
luterāņu Baznīcas ne tikai Eiro - 
pā un arī Latvijas luteriskā Baz -
nīca ārzemēs. Nav neviena ie -
mesla, kāpēc sieviete, kuŗa tomēr 
sabiedrībā skaitās pavarda turē-
tāja un citu cilvēku apkopēja 
(mums ir jēdziens “medicīnas 
māsa”, daudz retāk ir arī kāds  
“medicīnas brālis”),  nevar būt 
mācītāja. 

Protams, arī Romas katoļu 
Baz   nīcā ne visi priecājas par 
jaunā pāvesta aktīvitātēm. Do -
ku mentu par attieksmes liberā-
lizāciju seksuālitātes jomā attie-
cīgajā katoļu virsvaldē atbalstīja 
vairākums dalībnieku, bet ne 
pie   tiekami liels procents, lai to 
apstiprinātu. Jādomā, ka Vatikā-
na naudas cilvēki nebūt neprie-
cājas, ka tagad Baznīcas vadībā  
ir cilvēks, kuŗš vēlas izzināt, kas 
tur īsti tiek darīts. Bagātā un 
greznā Romas katoļu Baznīca ar 
savu zeltu, vīraku un visu pārējo, 
visticamāk, nav sajūsmā par pa -
raugu, ko  Francisks rāda ar savu 
personisko pieticīgumu. Lūk, kas 

notiek, ja pāvests tiek sameklēts 
“vistālākajos pasaules nostūŗos”. 
Taču,  no malas skatoties, tas, ko 
dara pāvests, tomēr ir vērtējams 
pozitīvi.

Tiesa, to nevar teikt par visiem 
augsti stāvošiem garīdzniekiem. 
Pirms kādas nedēļas Latvijā iz -
skanēja ziņa, ka ir kārtējo reizi  
atlikta Krievijas pareizticīgo Baz-
nīcas patriarcha Kirila vizīte mū -
su valstī, jo lielā saspīlējuma lai-
kā, kāds patlaban valda starp 
Krieviju un pārējo pasauli, tas 
varētu nebūt īstais brīdis šādai 
vizītei. Atšķirībā no pāvesta pa   t-
riar chs savu Baznīcu nebūt ne -
bīda modernizācijas virzienā. 
Turklāt Krievijas pareizticīgo 
Baznīca ir ļoti cieša sabiedrotā 
Krievijas cara Vladimira nodibi-
nātajā “varas vertikāles” sistēmā. 
Vismaz nav ko cerēt, ka  no tās 
izdzirdēs  Romā diezgan  bieži 
dzir damo domu, ka militāra ag -
resija tomēr nav vēlama. Kirils 
pats ir teicis, ka viņa mērķis, 
braucot uz Latviju, būtu tikties ar 
“savu tautu”,  taču darba kārtībā 
viņam tomēr  bija paredzēta arī 
tikšanās ar Valsts prezidentu, 
Mi   nistru prezidenti un Saeimas 
priekšsēdi. Šķiet, neviena no mi -
 nētajām personām nav pareiz-
ticīga, par “savu tautu” to nevar 
uzskatīt, un ko īsti Krievijas gal-
venās Baznīcas gans gribētu 
pārrunāt ar polītiķiem?

Varbūt tas šķiet  mazliet lie ku-
līgi,  ka Franciskam saku jā un 
Kirilam nē, taču man galvenais  
ir tas, ka arī Baznīcas mūsu pa -
saulē var būt pozitīvs spēks, un 
tas it īpaši ir sakāms par tām, 
kuŗas aprūpē vienkāršo cilvēku, 
nevis kaut kādas “varas vertikā-
les” intereses. Francisks tā dara. 
Kirils tā nedara. 

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS
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Tikai retumis pasaules un lat -
viešu literātūrā iznāk sastapties 
ar gadījumiem, kur vecāki no    nā-
vē savus bērnus. Klasiskajā Eiri-
pīda traģēdijā Medeja nogalina 
abus dēlēnus, lai atriebtos vīram, 
kas kļuvis viņai neuzticīgs. Ar 
vārdiem „Nošāvu zagli” beidzas 
Blaumaņa Pazudušais dēls, kaut 
lugas autors atstāj režisora un 
ska tītāju ziņā, vai izšaušanas brī-
dī šāvējs apzinājies, ka šāviņa 
mērķis ir viņa dēls. Savos jaunu 
vai reti izmantotu sižetu meklē-
jumos Aivars Kļavis (dz. 1953. g.) 
stāstā Kāršu namiņa īpašniece 
un viņas dēls liek mātei ar pār-
mē rīgas heroīna devas ievadīša-
nu  vēnā novest nāvē savu ar he  -
roīna adikciju (narkomaniju – 
red.)  sasirgušo dēlu. Stāsta bei -
g ās māte saka: „Es tevi dzemdēju, 
un es tevi arī nogalināšu!” Autors 
stāstu iesāk drāmatiski, parādī-
dams nepanesamās attiecības, 
līdz kādām māte un dēls nonā-
kuši: abi ļāvuši dzīvei sabrukt 
gluži kā tādam kāršu namiņam. 
Gaŗajā stāsta vidusposmā retro -
spek tīvi iepazīstamies ar ap  stāk - 
ļ   iem un notikumiem, kas līdz 
na    miņa sabrukšanai noveduši. Ja 
stāsta sākumā lasītājam vēl bi   -
jušas kādas simpatijas pret māti, 
kaut ne pret viņas dēlu, stāsta 

Svaigu sižetu meklētājs
Aivars Kļavis, 11 stāsti par vīriešiem, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2014. g., 144 lpp.

gai tā tās saplok: vaina meklēja-
ma abos un – apstākļos.

Bez sava gala pasaulē sarakstīti 
stāsti par nelaimīgu mīlestību, 
kur varonis vai varone beigās pa -
 liek bešā, jo mīlētā persona izvē-
las kādu citu. Laikā, kad homo -
seksuālisma akceptēšanas vai no -
   raidīšanas temats nav svešs Lat -
vijas plašsaziņas līdzekļiem un 
turas tajos arī saistībā ar valsts 
ārlietu ministra rīcību, nav jā   brī-
nās par temata pačubināšanu 
daiļliterātūrā. Stāsta Vakara skrē - 
   j  iens homoseksuālā es - persona 
„raud trešo dienu no vietas”, jo 
viņa partneris Ordžiks, kas sevi 
uzskata par biseksuālu, ņēmis  
un apprecējis – sievieti! Lai no  -
rea ģē tos, stāstītājs dodas vakara 
skrē jienā. Stāsta pirmā un pēdē -
jā rindkopa sākas ar vienu un to 
pašu teikumu: „Es skrienu nestei-
dzīgi un graciozi.” Skrējēja gra-
ciozitāte un apģērbs iezīmē viņa 
seksuālo orientāciju, pat ja geju 
aprindas to gribētu saukt par 
geja karikatūru. Skrējiena laikā 
stāstītājs atceras pagātni un attie-
cības ar Ordžiku. Stāsta gaŗais 
vidusposms  ar atskatu pagātnē 
padara stāsta konstrukciju stipri 
līdzīgu Kāršu namiņa uzbūvei.

Stāsts Brīnumainā atgrieša-
nās atsauc atmiņā Anšlava Eglīša 
sižetu par dziedoni Ozolkalni-
Eichenbergu, kas ar rēgulārām 
laika atstarpēm uzrodas ieprie-
cināt ar savu mākslu kādu trim-
das kopienu. Sākumā viņa tiek 
uzņemta ar apsveikuma runām, 
ziediem un gavilēm, bet laika 
gaitā viņa pagūst sākotnējiem 
dievinātājiem pagalam apnikt. 
Kļavja stāsts notiek mazāk spe -
cifiskā vidē, tas nav ne tuvu ar tik 
labsirdīgu humoru iekrāsots kā 
Eglītim, tajā ir sirreālistiskas ie   -
zīmes, un tā nolūks ir paust do  -
mu stipri vispārinātā veidā, ka 
reiz apjūsmotā un goda tronī 
celtā nākotnes izredzes nav ro -
žainas. Šeit stāsta sākums:

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu...  

Mēs visi dziedājām, cerēdami 
uz brīnumu. Gaidīdami to, ticē-
dami tam. Un brīnums notika!

Topavasar viņa atgriezās.
Savukārt stāsta beigas:
...viņa ņēma un nomira. Tas 

mūs satrieca, bet vēl vairāk pār -
steidza, jo izrādījās, ka viņa ir 
tāda pati mirstīgā kā mēs visi 
pārējie.

Diemžēl līķi pamanījām, tikai 
kad tas sāka smirdēt.

Trimdas latvieši, kas, atgrie-
zušies uz dzīvi dzimtenē, it kā 
nebūtu saņēmuši no Latvijas tau-
tiešiem pietiekamu atzinību un 
pretimnākšanu, pēc sākotnējiem 
apkampieniem un savstarpējas 
cieņas un mīlestības apliecinā-
jumiem, var saskatīt vārdā ne -
nosauktajā sievietē paši sevi. 
Kristīgi ievirzītie, stāstu lasot, 
atcerēsies, ka „Sit Viņu krustā!” 
saucienus no „Ozianna Dāvida 
dēlam” saucieniem atdala tikai 
dažas dienas. 

Skaisti nostrādāts ir stāsts Iz  -
dzī votājs. Aldis Priedkalns, 
saukts par Cēzaru, ir dzīves pie -
veikts bomzis, kas cīnās par pa -
likšanu ērtā, siltā, sausā slim nīcā, 
kuŗa negrib viņu paturēt, jo viņš 
it kā ir jau pietiekami apārstēts. 
Cēzars ir simpatisks zaudētāja 
tips, gluži kā Cibiņš Poruka Kau-
jā pie Knipskas.  Kad lasām stās-
ta pēdējo teikumu, kur Cēzars at   -
salušām rokām rāpo pa ledainu 
trotuāru, kļūst skaidrs, ka viņu 
sagaida tieši Cibiņa liktenis. 

Ievadvārdos grāmata tiek pie-
teikta kā stāsti par vīriešiem, kas 
no divdesmitā  gadsimta ienā ku-
ši divdesmit pirmajā. Precīzāk 
būtu atkāpties desmit gadus at  -
pakaļ un runāt par ienākšanu no 
padomju laikiem jaunajos. Stāstā 
Muiža pastāstīts par chameleo-
nu Koļu, turklāt zinām, ka tāds 
Koļa bija ne jau viens vienīgais.

Pārmaiņu laikiem sākoties, Ko   ļa, 
ja arī uz brīdi apjuka, tad ne  viens 
to nemanīja, tikai vienā jau  kā 
dienā visi ievēroja, ka rajona pa -

domes deputāta sarkano karodzi-
ņu ar baltzilajiem viļņiem pie 
viņa žaketes atloka nonainījis ap -
mēram tāda paša lieluma sar-
kanbaltsarkanais karodziņš, ku   ŗu 
tas nēsāja tikpat lepni kā ie    priek -
šējo. Pēc tam viņš līdz ar dau  - 
dz iem citiem nolika savu kom-
par  tijas biedra karti, rajona avīzē 
uzrakstīja, ka patiesībā vien mēr 
bijis Latvijas patriots, un iestājās 
Tautas frontē, uzreiz kļūdams par 
rajona nodaļas vadītāju.

Agrīnajā 1991. gadā sarakstī-
tajā stāstā Žurkas rakstnieks pie-
fiksē mūslaikiem gandrīz vairs 
nevajadzīgo – jo tik pašsaprota-
mo – vērojamu, ka agrāk par 
ban   dī tiem dēvētie pārdēvēti par 
nacionālajiem partizāniem. (At  -
ļausit nelielu ekskursu? Nemaz 
nemēģinādams grāmatu apskat-
nieka uzdevumam pievienot fil-
mu kritiķa lomu, gribu tūlīt pēc 
nacionālo partizānu pieminē  ša-
nas ieteikt ikvienam nacionāli 
domājošam lasītājam, ja vien ie  -
spējams, noskatīties Normunda 
Puča t. s. dokumentālo spēlfilmu 
Segvārds Vientulis. Filma aiz -
kustinās, nenožēlosit.)

Gluži kā Koļam Muižā, runā-
tājam stāstā Nosmakušās kar-
pas pirmajā brīdī paveicas viņa 
ekonomisko zinību mācībspēka 
darbā augstskolā:

Ja kādreiz mēģināju pierādīt,   
ka centrālizēta plānveida ekono-
mika ir pati labākā, pati perspek-
tīvākā uz pasaules, tikai jāprot 
tās priekšrocības izmantot un visa 
vaina, ka daudzi to neprot vai 
negrib, tad pēc tam ar putām uz 
lūpām aizstāvēju brīvo tirgu. 
Brīvo tirgu, kas bez jebkādas ie  -
jaukšanās no ārpuses spēs atri si  -
nāt visas problēmas. Jo tādas bija 
prasības, nostādnes, tendences un 
mode, ja gribat. 

Tātad no viena grāvja otrā. 
Turklāt pašam to labi apzinoties. 
Bet nebija jau citas izejas, ja gri-
bēju saglabāt katedras vadītāja 
vietu.

Iepriekš neminēto Aivara Kļav  ja 
11 stāstu par vīriešiem atsevišķi 
nosaukumi ir Stāsts par cilvēku, 
kuŗu nogalināja eņģeļi, Dī -     
vāns ar Ķīnas drānu, Mīlestī -
bas upuris un  Dzimumdziņa. 
Kļavja bieži vien smīnīgā, ironis-
kā attieksme pret cilvēkiem un 
notikumiem ap viņiem dažbrīd 
atgādina Ēriku Hānbergu, to -
mēr Kļavja manevrēšana pa skā-
lu, kuŗas vienā galā ir komiskais, 
bet otrā – traģiskais, ir vairāk 
izteikta.

Skaisti vērot, cik veikli tetralo-
ģijas Viņpus vārtiem (par ko 
raks tīju pērn) autors rīkojas ar 
īso prozu.       

Ideāli pretinieki lieto tādu tak-
tiku, kādu mēs sagaidām tādas 
stratēģijas ietvaros, kādu mēs sa  -
protam, un darbojas laika ietva-
ros, kas dod mums daudz laika 
reaģēt.

Putina režīms nav muļķis un 
nerīkojas šādi. Iesākumā tas 
mums izvirza dažādas prioritā-
tes: tas ir gatavs pieņemt ekono-
miskas grūtības, uzņemties risku 
un melot prasmīgi un nekaunīgi 
(ne uz ko tādu Rietumi nav ga -
tavi). Mūsu līdeŗus, kuŗi ir uzti-
cīgi daudzpusējas, uz likumiem 
balstītas pasaules idejai un lēmu-
miem, kas tiek panākti dialoga, 
nevis konfrontācijas ceļā, ir sa  -
mulsinājusi Krievijas uzvedība.

Arī Krievijas taktika ir mul si  -
noša. Šobrīd Eiropu plosošā       
hib  ridkaŗa svarīga sastāvdaļa ir     
propaganda. Pagājušajā nedēļā  
ANO sesijā Ņujorkā Krievija 
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mē    ģināja nomelnot savus opo-
nentus kā slēptus Hitlera atbal - 
s tī tājus, cenšoties panākt rezolū-
cijas pieņemšanu pret “nacisma 
slavināšanu”. Abiem šiem vār - 
d iem ir īpaša nozīme Kremļa de   z -
informācijas vārdnīcā. “Slavinā-
šana” nozīmē, ka jūs nenosodāt 
kaut ko tā, kā to vēlētos Krievija. 
Runas par “nacismu” (kā arī “fa  -
šismu”) ir veids, kā vainot pa  -
dom ju kaŗalaika agresijas upu ŗus 
par viņu pašu ciešanām. Ja jūs kā 
Somija un Baltijas valstis esat 
atradies starp padomju āmu ru 
un nacisma laktu, būtu pie ņe -
mama tikai pilnīga pakļaušanās. 
Jums jābūt bez ierunām patei cī-
giem tiem ļaudīm, kas darbojās 
ar āmuru, un nav jāsūdzas, ka 
viņi jūs vispirms nolikuši uz lak-
tas. Ja jūs skumstat par zaudē-
jum iem, nemaz nerunājot par 
cieņas apliecinājumu saviem 

kaŗavīriem, jūs slavināt nacismu.
Ņemot vērā Padomju Savie - 

nī bas lomu Austrumeiropas no -
lem  šanā gaļas maltuves lomai   
un mūsdienu Krievijai raksturīgo 
maldināšanu un jūtīgumu par   
šo gadu vēsturi, Kremlis nav 
labākais spriedējs šajā jautāju -
mā (Vladimirs Putins pat tagad 
at   taisno Molotova-Ribentropa 
pak  tu, jo tas esot bijis normāls 
lietu kārtošanas veids tajā laikā; 
pamēģiniet šādi pamatot, pie -
mē ram, verdzību).  Jāpiebilst, ka 
daži ļaudis, kas patiešām slavina 
nacismu, piemēram, “Zelta aus-
mas” grupējums Grieķijā, šķiet 
dedzīgi putinisti. ASV, Kanada 
un Ukraina pamatoti balsoja    
pret šo cinisko mēģinājumu iz  -
mantot polītiskiem mērķiem 
tumšāko posmu Eiropas vēsturē. 
Vairākums citu rietumvalstu 
dro  smīgi atturējās.

 Jauna fronte informācijas kaŗā 
ir mīklainais propagandas avots 
krievu valodā Baltnews Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā. Zināmā mērā 
apdraudoši tas nesniedz nekādu 
informāciju ne par tā īpašnie - 
 k iem, ne tiem, kas veido avota 
ne      reti tendenciozo saturu. Tas 
ne   uz   rāda kontaktinformāciju un 
neievieto reklāmas vai pasūtinā-
šanas noteikumus.

Tikmēr solidas ziņu vietnes, 
piemēram, Delfi, cīnās ar kiber-
uzbrukumiem, kas gremdē to ser-
   veŗus. Taisnībai jācenšas izlauz-
ties, bet meliem ir (īsas) kājas.

 Hibridkaŗa citas izpausmes ir 
viltotas kampaņas un pētniecī-
bas grupas, ekonomiskās un 
ener ģētikas sankcijas, skaldi un 
valdi principa lietošana diplo-
mā tijā, mākslīga finanču pānika, 
etnisku un territoriālu pārestību 
uzjundīšana un korupcija. Pēdē -

jais paņēmiens ir īpaši iedarbīgs, 
jo dod divkāršu efektu. Uzpērkot 
polītiķus, polītiskās partijas un 
publiskas amatpersonas, var no   -
pirkt ietekmi un arī iedragāt 
sabiedrības ticību sistēmas go -
dīgumam. 

Taču vislielākais ir nervu kaŗš. 
Rietumi ir spējīgi uz sašutuma 
izvirdumiem, bet tiem nav gri -
bas  spēka ilgstošai pretstāvei. Ir 
pārsteidzoši, ka Malaizijas lidsa -
biedrības pasažieŗu lidmašīnas 
MH17 notriekšana ir pazudusi 
no starptautiskās darba kārtī - 
bas un ka runas par turpmākām 
sank cijām pret Kremli par kaŗu 
Ukrainā ir izčākstējušas. Frontes 
līnijas valstis – īpaši Baltijas 
valstis, bet arī Polija, Gruzija 
un Moldova – arvien vairāk jū  -
tas apdraudētas, lai gan nezina, 
kad, kur un kādi draudi varētu 
nākt. Bet tās zina, kāpēc.

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat 
iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja 
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Pēdējā laikā, it sevišķi saistībā 
ar Krieviju un notikumiem Uk -
 rainā, Latvijā bieži tiek pausts, 
ka liberāla demokratija ir slik-
ta, tā var tikai veicināt valsts 
bo jāeju un ka vajadzīga “stingrā 
roka”. Kā jūs vērtējat tādas ide-
jas? Ko nozīmē liberāla demo-
kratija?

Liberāla attieksme pret dažā-
dām idejām un nostādnēm ir 
demokratijas priekšnoteikums. 
Tā nozīmē, ka par dažādiem 
viedokļiem ir jādiskutē, bet  ne  -
kādā ziņā tā nenozīmē, ka cil  vē-
kam nevar būt savs viedoklis vai 
ka viņam nevajadzētu mēģināt 
citus  pārliecināt  par sava viedok-
ļa pareizību. Diskusijas rezultātā 
izkristallizējas vairākums, kas de -
mokratiskā procedūrā pieņem 
visai sabiedrībai, arī mazākumā 
palikušajiem, saistošu lēmumu. Tā  -
tad demokratija bez liberālas at  -
tieksmes pret dažādiem viedok - 
 ļ   iem nemaz nav iedomājama.

Tomēr liberālu demokratiju 
ne     drīkst sajaukt ar vērtību relātī-
vismu. Demokratija kā sabied-
rības un valsts sistēma balstās uz 
noteiktām vērtībām, kas pašas  ir  
ārpus diskusijas. Pie tām pieder 
cilvēktiesību pamati, demokra - 
tis  kas procedūras, pati valsts 
eksistence, jo tikai valsts kā ie -
tvars no   drošina pilnvērtīgas libe-
rālas demokratijas funkcionēša-
nu (piln vērtīga demokratija 
„ārpus” valsts nav iespējama).

Ja sabiedrība  ir pieņēmusi mo -
 dernas, liberālas demokratijas ie -
kārtu, tad tā vairs nedrīkst graut 
tās priekšnoteikumus – piemē-
ram, demokratiskā ceļā atcelt 
cilvēktiesības un ieviest policejis-
ku sistēmu, grozīt konstitūciju tā, 
ka valsts prezidents tiek ievēlēts 
uz mūžu, vai pat likvidēt savu 
valsti kā demokratijas satvaru.

Citiem vārdiem – demokratiju 
nevar likvidēt demokratiskā ceļā. 
Pēc tā secināms, ka liberālai de  -
mokratijai ir pienākums ar vi -
siem tiesiskiem līdzekļiem no  -
vērst savas eksistences apdrau -
dē jumus, lai kādi tie būtu.

Īstena liberāla demokratija tā -
pēc nav nedz bezpalīdzīga, nedz 
gļēva. Tie, kuŗi, atsaucoties uz li -
berālismu, apgalvo, ka demokra-
tija nedrīkst sevi aizstāvēt, ka tai  
mierīgi jānoraugās, kā agresīvs 
mazākums vai antidemokratisks 
vairākums to sagrauj, nav izpra-
tuši liberālās demokratijas būtī -
bu un katra atsevišķa pilsoņa 
uzdevumu šajā sistēmā.

Savukārt par stingrās rokas 
ideju jāteic, ka tā ir vājas valsts 
ideja.  Mūsu sabiedrībā priekš-
stats par to, kas ir „stipra” un kas 
ir „vāja” valsts, vēl zināmā mērā ir 
mantots no cariskās Krievijas, 
Ul  maņa autoritārās iekārtas un 
padomju okupācijas perioda. 
Valsts ir stipra nevis tad, kad tā 
darbojas ar policejiskām meto-
dēm, bet gan tad, kad tā ir tiesis-
ka un balstās uz daudzu pilsoņu,  
uz iespējami liela pilsoņu vairā-
kuma pārliecību. Vājas valsts me -
tafora ir dūre, turpretī stipras 
valsts metafora ir pārliecība par 
savu valsti.

„Stingrās rokas” ideja noveļ 
at  bildību par valsti no daudzo 
lo  jālo pilsoņu pleciem un uz -

Demokratijai ir pienākums sevi aizsargāt
ES tiesnesis un polītologs Egils Levits atbild uz žurnālistes Sallijas Benfeldes jautājumiem

krauj to vienai personai. Šī per-
sona, lai cik patriotiska vai ap -
gaismota tā arī būtu, vienmēr 
būs mazgudrā ka un vājāka nekā 
daudzie valsti kopā veidojošie 
lojālie pilsoņi.

Tāpēc „stingrās rokas” ideja - ja 
tā ir saistīta ar domu par demo-
kratiskas iekārtas nomaiņu pret 
autoritāru - ir nepieņemama.  Tai 
vietā demokratiskajai, tiesiskajai, 
sociāli atbildīgajai, nacionālajai 
Latvijai lojāliem pilsoņiem ir ap -
zi  nāti jāveicina atbildība par sa -
vu valsti - vispirms jau apzinoties 
šo domu pašiem un uzsveŗot to  
savstarpējā kontaktā ar draugiem, 
kaimiņiem, citiem cilvēkiem, tā -
pat arī sociālajos tīklos. Līdz šim 
plaši izplatītā gaudošanas retori-
ka (par to sk. arī, piemēram, Sa  -
nitas Uplejas rakstu „Vārdi, ko 
izvēlamies” portālā ir.lv, 27.11. 2014  
vai Ivara Ījaba rakstu „Lai pir - 
m ais met akmeni” portālā satori.lv, 
24.11.2014), būtu pakāpeniski 
jānomaina ar konstruktīvu reto-
riku, tādējādi diskusijas un tām 
sekojošo rīcību pamazām vēršot 
uz to, kā praktiski uzlabot savu 
vidi, sabiedrību, valsti. Tālāk lo  -
jāliem pilsoņiem būtu jāmēģina 
pārvarēt savu kūtrumu un mērķ-
tiecīgi izmantot savas demokra-
tiskās tiesības līdzveidot valsts 
polītiku (piemēram, iesaistoties 
demokratiskās partijās un orga-
nizācijās, vēlēšanās nebalsot par 
vispārzināmiem pretvalstiskiem 
un koruptīviem polītiskiem spē-
kiem un kandidātiem, vienalga, 
ko tie solītu, utt.).  Jāveicina pilso-
ņu pieprasījums pēc jēgpilnas 
polītikas, un tā ir aktīvi jāveido 
(kas prasa no pilsoņa lielāku pie-
pūli), nevis jāprasa „stingrā roka” 
(kas vājinātu valsti).

Bieži šķiet, ka mēs pārspīlē-
jam vai arī neizprotam, ko no -
zīmē cilvēktiesības. Tos, kuŗi 
runā par Krievijas un krievu 
pasaules tiesībām visā pasaulē, 
nedrīkstot klusināt, jo viņiem   
ir tiesības paust savus uzska -
tus. Vai man, latvietei, nav tik-
pat lielas tiesības aizstāvēt savu 
valsti?

Demokratija principā pieļauj 
arī tādu viedokļu paušanu, kas      
ir pretrunā ar valsts interesēm    
un vairākuma viedokli. Tas attie-
cas arī uz antidemokratisku, pret 
cilvēka cieņu vai pret savu valsti 
vērstu viedokļu paušanu. Demo-
kratiskai valstij jābūt pietiekami 
izturīgai, lai to nevarētu apdrau-
dēt katrs muļķis, katŗa publiskā 
telpā pamesta antidemokratiska, 
tumsonīga, pretvalstiska ideja.

Taču tas nenozīmē, ka šādām 
idejām nedrīkst pretoties, ka to 
izplatīšanas fakts ir „jānorij”.  Tie-
ši pretēji. Īstena liberāla demo-
kra tija tās apkaŗo, nevis pieņem 
kā vienu no iespējamiem viedok - 
ļ  iem.  Pamatā šādi viedokļi ir jā -
apkaŗo ar stingru lojālo pilsoņu 
paustu pretsparu un nosodī-
jumu.

Tomēr ekstrēmos gadījumos,      
it sevišķi sastopoties ar masīvu, 
organizētu propagandu, šādus 
viedokļus, ievērojot samērīguma 
principu, var ierobežot arī ar 
vals  tiskiem pasākumiem. Tas   
nav pretrunā ar cilvēktiesībām,     
jo tās ir jāsamēro ar sabiedrības 
interesēm (Satversmes 116. pants).

Tāpēc pats par sevi sapro-
tams, ka latviešiem ir ne vien 
tiesības, bet – kā  pie valsts nā -
cijas piede rīgajiem, savas valsts 
patriotiem – arī pienākums (kas 
līdz šim ir izpildīts visai kūtri) 

publiskā telpā stingri aizstāvēt 
savu Latvijas   valsti un paust tai 
atbalstu.

Demokratiskas sabiedrības uz  -
devums ir pēc iespējas mazināt 
antidemokratisku, tumsonīgu, 
pretvalstisku viedokļu ietekmi. 
Pilnīgi tos izskaust nekad nebūs 
iespējams, jo tumsoņas un eks -
trē misti vienmēr atradīsies. Taču 
viņu idejas sabiedrības saprātī-
gajam vairākumam ir jāizolē.  
Publisko diskusiju telpu nedrīkst 
atstāt viņu brīvā rīcībā.  Neitrā li-
tāte, vienaldzība šajā jautājumā   
ir nepatriotiska un neatbilst at -
bildīga pilsoņa stājai.

Cik tālu drīkst iet, aizsargājot 
savu valsti?

Valsts, kuŗa sevi neaizsargā, ir 
neveiksmīga valsts (failed state). 
Liberāla demokratija tātad ir 
pašaizsargājoša demokratija.  Tās 
pienākums ir nodrošināt savu 
pastāvēšanu.

Uzskats, ka īstena liberāla de  -
mokratija nespēj (vai pat ne -
drīkst!) sevi aizsargāt, ir aplams.

Pirmkārt, tā nejūtas apdrau-
dēta no jebkuŗas nejēdzīgas vai 
aizskaŗošas domas. Tā ir stiprāka 
par autoritāru vai jo sevišķi to -
tālitāru valsti, kur katra doma, 
kas nesaskan ar valsts oficiālo 
viedokli, jau ir apdraudējums.

Otrkārt, liberāla demokratija 
lielā mērā paļaujas uz to, ka tās 
lojālie pilsoņi to aizstāvēs – tostarp 
arī publisko diskusiju telpā. Li  -
berāla demokratija nav vienbal-
sība, tur valda savstarpēji konku-
rējošu uzskatu plūrālisms, taču 
šai iekārtai ir arī  kopējs pamats – 
pārliecība un atbildība par savu 
valsti. Tādējādi tā var mobilizēt 
lielākus resursus nekā tikai valsts 
ar savu aparātu.

Un, treškārt, liberālas demo-
kratijas rīcībā ir arī valsts līdzekļu 
arsenāls, lai reālas apdraudētī - 
bas gadījumā sevi aizsargātu, – 
sākot ar antikonstitūcionālu spē-
ku un individu novērošanu, bei-
dzot ar pretvalstisku organizā -
ciju aizliegšanu un krimināl-
likuma piemērošanu. Piemērojot 
šos līdzekļus, valstij ir jāievēro 
tiesiskums un samērīguma prin-
cips, jo tā nedrīkst pati sevi dis-
kreditēt, rīkojoties prettiesiski. 
Tiesiskuma pārkāpšana ir vājas, 
nevis stipras valsts pazīme. Valsts 
iestādēm pastāvīgi jāseko līdzi 
visām pretvalstiskām aktīvitā -
tēm un jālemj, vai ir pienācis 
brīdis, kad  jāiejaucas. Par to, vai 
šī apdraudējuma pakāpe, kas pra-
sa  valsts iejaukšanos,  jau ir sa -
sniegta, var būt dažādas domas. 
Taču beigās atbildība par parei -
zo situācijas novērtējumu gulstas 
uz attiecīgām valsts institūcijām. 
Reāla apdraudējuma  gadījumā 
tās nedrīkst vilcināties un bai-
dīties. Tām jārīkojas.

Pie mums patlaban vājākā to  -
mēr ir otrā „aizsardzības līnija” – 
lojālo pilsoņu skaidri paustais 
atbalsts savai valstij. Šī aizsardzī-
bas līnija tiek mērķtiecīgi vāji-
nāta. Tāpēc gan sabiedrībai pašai 
(visiem, kas sevi uzskata par lo -
jāliem pilsoņiem), gan valstij ir 
jāpieņem šis izaicinājums un 
jāstiprina pārliecība un atbildība 
par brīvu Latviju. No valsts puses 
jo sevišķi būtu nepieciešams mērķ-
  tiecīgs atbalsts nacionālajai infor-
mātīvajai telpai, sabiedriskajiem 
plašsaziņas līdzekļiem, nacionā-
lajai kultūrai, demokratiskai po -
lītiskajai izglītībai.

Vai Eiropa saprot, ka tai ir 
tiesības aizstāvēt sevi, un cik 
tālu, jūsuprāt, tā ir gatava iet? 
Vai savā ziņā neatkārtojas si -
tuācija pirms Otrā pasaules ka -
ŗa, kad Eiropa cerēja, ka gan  
jau viss pierims, ja mazliet 
piekāps ies Hitleram?

Eiropas Savienība balstās uz 
noteiktām vērtībām, pie kuŗām 
pieder arī solidāritāte. Līdz šim 
lielākais šīs solidāritātes pārbau-
dījums bija eiro krize, kas prasīja 
ļoti tālejošu spēcīgāko Eiropas 
valstu (ekonomisku) solidāritāti 
ar tām valstīm, kas dažādu iemes-
lu, tostarp  pašu nejēdzīgas polīti-
kas pēc bija nonākušas bankrota 
priekšā. Starp tām bija arī La t -
vija. Tajās valstīs, kas lielā mērā 
„izvilka” šīs neveiksmīgās valstis, 
bija dzirdamas visai skaļas, popu-
listiskas balsis, kas prasīja šo 
solidāritāti pārtraukt un ļaut ne -
veiksmīgajām valstīm „aiziet pa 
burbuli”.

Tomēr Eiropas solidāritāte, iz -
rādās, bija pietiekami stipra, un 
gala rezultāts –  ir veiksmīgs.

Lai gan Eiropā ir nopietni spē-
ki, kuŗiem, kā The Economist 
ko  mentētājs Lūkass to formulē, 
trūkst izpratnes un gribasspēka 
pretstāvei, tomēr kopumā es ticu 
Eiropai un Rietumiem. Turklāt 
mums ir skaidri jāapzinās, ka 
esam – kā tas tagad norādīts arī 
Satversmes ievadā – Eiropas un 
līdz ar to Rietumu sastāvdaļa. Ar 
visām no tā izrietošajām kon -
sek vencēm. Citas alternātīvas 
Lat vijai nav.

Egils Levits: “Eiropas Savienība balstās uz noteiktām vērtībām, pie 
ku   ŗām pieder arī solidāritāte. Līdz šim lielākais šīs solidāritātes pār-
bau dījums bija eiro krize, kas prasīja ļoti tālejošu spēcīgāko Eiropas 
valstu (ekonomisku) solidāritāti ar tām valstīm, kas dažādu iemeslu, 
tostarp pašu nejēdzīgas polītikas pēc bija nonākušas bankrota priekšā. 
Starp tām bija arī Latvija.”
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Vēstule latviešiem Latvijā 
un pasaulē. Piektais novads

mūsu ikdiena! Dibināt baznīcas, 
veidot skolas, biedrības, deju pul-
ciņus un koŗus un sporta koman-
das.

Vēlējos jums pastāstīt, ka kopš 
2014. gada novembŗa sākuma 
Īrijā veidojam TV raidījumu par 
latviešu dzīvi.  Lielu atbalstu tajā 
mums sniedz Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija un Nacionālā 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome.

Latvijā ir četri novadi. Mūsu 
televīzijas raidījuma nosaukums 
ir simbolisks – „Piektais novads”. 
Ik divās nedēļās taps jauns raidī -
jums. Mēs vēlamies arī jums pa  -
rādīt  šo skaisto, zaļo salu, tās lat  -

viešus, uzņēmību un veiksmes 
stāstus. Pāri visam ir vēlēšanās 
saglabāt latviskumu.

Mūsu nākotnes plāni būs attīs-
tīt „5.novadu” tā, lai mēs visi, 
latvieši visā pasaulē, cits par citu 
uzzinātu daudz, daudz vairāk 
nekā līdz šim. Raidījumu rāda arī 
Latvijā, LTV1 programmā Aculie-
cinieks un visu Latvijas reģionu 
tīmekļa televīzijā www.retv.lv

Jau tūlīt pirmos divus 15 mi -
nūšu  raidījumus  ir iespējams 
skatīties mūsu Facebook profilā - 
spiežot šeit: www.facebook.com/ 
5.NOVADS

Vēlot jums labu veselību, cerībā 
kādreiz satikties.

Ir tādas brīnišķīgas sakritības, 
kad grūti pasacīt – vai tā ir likteņa 
lemta likumsakarība vai tikai ne -
jaušība. Šoreiz vairāk gan sliecos 
domāt par pirmo variantu, kad 
ma  nās rokās, autora dāvināta, no -
vembŗa pēdējā nedēļā nonāca Vik-
tora Hausmaņa jaunā grāmata 
„Laimonis Siliņš un Sanfrancis-
ko Mazais teātris”, jo zināju – ne -
 dēļas nogalē mazajā teātrī sanfran-
cisko gaidāma pirmizrāde jaunam 
Laimoņa Siliņa iestudējumam ar 
Brigitu Siliņu galvenajā lomā.

Kad gatavojam šo laikraksta 
numuru, pirmizrāde jau ir aizva-
dīta, gaidām atsauksmes par tās 
norisi, arī jaunā grāmata kāri iz  -
lasīta, tāpēc steidzos vēstīt par tās 
saturu un nozīmību.

Monografiskais darbs par ievē-
ro jamu latviešu kultūras darbi -
nieku – aktieri un režisoru Laimo-
ni Siliņu, kas savas profesionālās 
iemaņas izkopis un attīstījis tālu 
no dzimtenes, darbojoties dažā-
dās Amerikas teātŗu trupās un 
pa   ša dibinātajā teātrī, portretē ap  -
dāvināto, mūžam enerģisko po  zi-
tīvās radošās enerģijas izstarotāju. 
Skatuves mākslinieks, kuŗš ilgu 
gadu gaŗumā ne tikai spēlējis lo -
mas, bet ar savu teātŗa mīlestību 
spējis „aplipināt” arī veselu pulku 
domubiedru un kopā ar viņiem 
iz  veidojis mazo teātri sanfrancisko, 
ir ne vien pelnījis savu laikabiedru 
cieņu un uzmanību, bet arī ie -
mantojis paliekamu vietu latviešu 
skatuves mākslas vēsturē. Būdams 
lietpratīgs organizātors un skatu-
ves noslēpumu pārzinātājs, Lai-
monis Siliņš ir arī izcils cilvēku un 
literātūras pazinējs, kas savā ra -
došajā darbībā ne tikai ļāvis iz -
pausties paša un domubiedru ta -
lantiem, bet bijis arī nenogurdi-
nāms kaŗotājs par latviešu kultūru 
un kultūras cilvēku saprašanos.

Latviešu teātŗa vēsturnieks Vik-
tors Hausmanis, kuŗa misija tur-
pat vai puses mūža gaŗumā ir 
latviešu teātŗa ansambļu un ska -
tuves spēku apzināšana itin visos 
kontinentos, faktu un notikumu 
sakopošana un sistēmatizēšana, 
apcerēšana un „izcelšana no aiz-
mirs tības putekļiem”, Laimoni Si  -
liņu un viņa mūža darbu atklāj kā 
entuziasma pilnu kalpošanu izvē-
lētajam ceļam un uzdevumam – 
latviešu teātŗa dzīvā gara uzturē-
šanai. Grāmatā saistošā stāstīju -
mā raksturots Laimoņa Siliņa per-
sonības tapšanas ceļš, mācību 

Īstā brīdī!
Viktors Hausmanis. Laimonis Siliņš un Sanfrancisko Mazais teātris. 

Apgāds „Zinātne”, 2014, 255 lpp.

gai  tas, aizraušanās ar sportu, pras-
me organizēt dažādus sarīkoju-
mus un jaunībai tik raksturīgā 
tieksme riskēt - arī tad, kad gala -
rezultāts nemaz nav paredzams.

Faktiem un notikumiem bagā-
tas ir Laimoņa Siliņa gaitas, kad 
viņš pēc Vācijas nometnēm nonāk 
Amerikas Rietumkrastā un (cik 
liktenīgi!) otrā dienā pēc ierašanās 
sastop savu turpmākā mūža līdz-
gaitnieci Brigitu. Teātris, sadzīves 
rūpes, ģimene, latviešu sabiedrī-
bas norises – tas viss kopā piepilda 
Siliņu ikdienu. Grāmatā  lasām, ka 
Laimonis no jebkuŗas situācijas 
prot ne tikai gūt gandarījumu, bet 
arī izlobīt sev kādu mācību, līdz 
1966. gadā viņam kopā ar drau  - 
g iem izdodas nodibināt savu teātri. 
Šis teātŗa organisms pastāv vēl šo -
dien, un ar tā veikumu gadu gaitā 
ir iepazinušies ne tikai latvieši 
Ziemeļamerikas kontinentā un 
Austrālijā, bet ir pazīstami arī 
skatītāji Latvijā.

Stāstījums par Laimoni Siliņu 
un viņa teātri balstīts grāmatas 
„galvenā varoņa” paša atmiņās, 
vērtējumi pamatoti ar lat vie šu 
presē iespiestām recenzi jām un 
vēstuļu fragmentiem, jo V. Haus-
m anis jau pašās pirmajās lappusēs 
atzīstas, ka Amerikā ie  studētās 
izrādes nav redzējis, taču ar pie-
redzējuša teātŗa pētnieka „ožu” 
un tvērienu viņam izdodas uz  -
burt atmosfairu un centienus, kas 
virzījuši teātŗa censoņus ie  mie so-
ties lomās, ziedot savu brīvo lai ku 
un līdzekļus, lai skatītājiem snieg-
tu mākslas prieku. Zīmīgi, ka 
pētnieks nav vairījies no vienas 
otras izrādes pretrunīgiem vēr t ē -
jumiem, lietpratīgi analizēdams 
atšķirīgos viedokļus un to iztei-
cēju aistētisko poziciju.

Stāstījumā par mazo teātri san-
francisko sastopam Laimoņa Sili-
ņa „cīņu biedrus”, izcilas latviešu 
kultūras personības, kuŗas stāvē-
juš as klāt teātŗa tapšanai un līdzē-
jušas tam pastāvēt jau turpat piec-
desmit gadu gaŗumā. Anšlavs Eg -
lītis, Raimonds Staprāns, Ilmārs 
Bastjānis (Krasts), Ivars Lindbergs, 
vēl citi. Īsi un trāpīgi izdevies rak-
sturot auglīgas sadarbības būtību, 
piemēram, 124. lpp. lasām: „Lai-
monis Siliņš bija meklētājs. Rai-
monds Staprāns tāpat. Viņš ne  -
kad nemēdza atkārtoties, katrs 
iestudējums nāca ar kaut ko jau nu.”

Tā ir garīgi tuvu cilvēku sastap-
šanās radošā procesā – to lasām 
starp rindām, kuŗās stāstīts par 
režisora Siliņa pūliņiem iestudēt 
oriģinālrepertuāru. Zīmīgi, ka lat-
viešu drāmas klasika šim kame r-
ievirzes teātrim nekad nav bijusi 
stiprā puse. Toties Laimonis un 
viņa skatuves kollēgas bijuši pār - 
l iecināti tiltu cēlēji starp mūsu 
tautas atšķeltajām daļām, viņš uz -
ņēmis repertuārā arī okupācijas 
gados Latvijā sarakstītas lugas,  
par ko ne vienmēr paijāts. Par šo 
pārliecību lai viņam gods, slava un 
pateicība!

Vairākkārt grāmatas autors 
cenšas formulēt Laimoņa Siliņa 
mākslas īpatnību, viņa režisora  
un aktieŗa savdabību. Gribas   citēt 
vienu šādu fragmentu: „Psī-
choloģiskais reālisms ir tas pa -
mats, uz kuŗa gadu gadiem stā -

vējis un stāv Laimonis Siliņš. 
Mainās laiki un modes, bet uz 
ska tuves vienmēr saista cilvēks, 
viņa iekšējā pasaule, tēlu savstar-
pējās attiecības. Siliņš režijās vai-
rās no uzspēles, no jūtu marķē-
šanas, necieš teātrālu izkāpināju-
mu. Režisora pamatprincips ir 
vienkāršs un skaidrs: uz skatuves 
valda patiesība, patiesi cilvēku 
raksturi, patiesas attiecības, un tas 
nodrošina viņa lielu pievilcību.” 
(126.lpp.)

Tomēr citviet V. Hausmanis 
raksturo arī režisora tieksmi mek-
lēt atšķirīgas stila izpausmes, ie -
dzīvināt aktuālas teātŗa valodas 
atveides tendences. Smalkjūtīgi 
raksturotas aktieŗa Siliņa un viņa 
tēloto varoņu attiecības, dažkārt 
smalki iezīmējot pat sāpīgus ak -
centus vai saskares punktus. Pie-
mēram, rakstot par Tēva lomu 
Augusta Strindberga tāda paša 
nosaukuma lugā, V. Hausmanis ar 
ilggadēja drauga tiesībām paveŗ 

ieskatu Tēva atveidotāja ģimenes 
sāpīgākajos pārdzīvojumos.

Laimoņa Siliņa dzīves loterijas 
lielā loze ir Brigita Siliņa – dzīves-
biedre, palīdze, galvenā aktrise. 
Viņa Laimoņa teātŗa gaitās vien-
mēr ir līdzās, autors uzsveŗ – tik 
ciešas partneŗattiecības diezin      
vai ir bijušas vēl kādam citam lat-
viešu skatuves mākslinieku pā - -
rim. Lieliska aktrise, kuŗai pa 
spēkam ir īstenot visradikālākās 
vīra-režisora ieceres, gudra, paš -
aiz  liedzīga un talantīga skatuves 
māksliniece. Sarunās ar Viktoru 
Hausmani un ar citiem intervē - 
tā jiem Brigitai nav izdevies no -
slēpt arī savu dabisko vitālitāti un 
humora izjūtu. Tā, piemēram, 
stāstot par piedalīšanos Andreja 
Jansona dziesmuspēles „Lolitas 
brīnumputns” izrādē Čikāgas 
Dzies mu svētkos, viņa atzīst: „Tā 
Dziesmu svētkos ar vienu solo-
dziesmu sākās un beidzās mana 
„dziedones karjēra”. Biju laimīga, 

ka manis dēļ komponistam un 
diriģentam Andrejam Jansonam 
neuznāca sirds vājums.”(224. lpp.)

Grāmatas vērtību ceļ plašais fo  -
tomateriāls un „zinātniskais apa-
rāts”- pielikumā publicētais lomu 
un iestudējumu saraksts, doku-
mentētas arī viesizrādes uz Latvi-
jas skatuvēm. Pašās beigās arī sa -
tura kopsavilkums angļu valodā.

Grāmatas „pirmizrāde” un ma  -
zā teātŗa sanfrancisko jaunās iz -
rādes „Žilbinoši!” pirmizrāde nu 
jau notikusi. Aktieris un režisors 
Laimonis Siliņš, kaŗš pērnruden 
Latvijā saņēma Spēlmaņu nakts 
balvu par mūža ieguldījumu lat-
viešu skatuves mākslā, tagad sa  -
ņem šī mūža ieguldījuma „rakst-
veida apliecinājumu”. Viņa plašais 
un daudzveidīgais veikums nu ir 
iemūžināts, un tas izdarīts ar pēt-
niecisku nopietnību, izpratni un 
reizē silti sirsnīgi, tik atbilstīgi 
Laimoņa Siliņa rakstura būtībai.

Esmu pagodināts sūtīt jums 
sveicienus no latviešiem, kuŗi 
dzīvo Īrijā.

Vēsture bieži atkārtojas. Tagad, 
21. gadu simtā, mēs šeit esam 
pirmie latviešu emigranti, jo līdz 
19. gadsimta beigām Īrijā reti kāds 
latvietis ir dzīvojis. Caurmēra  laiks, 
kopš Īrijā mīt latvieši, ir aptuveni 
pēdējie desmit gadi.

Esam laikā pa vidu - starp jums, 
kuŗu vecāki vai kuŗi paši izceļo-
juši jau sen, un starp Latviju, ar 
kuŗu mūs saista Tēvuzemes sai - 
 t es. Mēs labprāt mācāmies no 
jums, no notikumiem un lietām, 
kam jūs esat gājuši cauri, dzīvojot 
savās mītnes zemēs. Tā tagad ir 

Viens no spilgtākajiem aktieŗu pāriem latviešu teātŗa mākslā - Brigita un Laimonis Siliņi. Attēlā 
Zentas un Hermaņa lomās Māras Zālītes lugā “Zemes nodoklis” 2004. gadā
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 45 
atrisinājums

Pa labi 1.Majauela. 3. Togo. 5. 
Valija. 7. Lietus. 9. Katarakta. 11. 
Pakas. 13. Etīde. 15. Arati. 17. 
Ārstē ties. 20. Sasējies. 22. Tapas. 
23. Kulons. 24. Audēja. 27. Lai-
ma. 30. Rīga. 

Pa kreisi 2. Salto. 4. Komandors. 
6. Salome. 8. Tinija. 10. Ļaut. 12. 
Paraksts. 14. Sakas. 16. Asara. 18. 
Straujīgs. 19. Aukstums. 21. At  -
kal. 25. Irdens. 26. Skrajš. 28. 
Pases. 29. Liet.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24

25 26

27

28 29 30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40

41 42

43

44 45

Līmeniski. 1. Latviešu grāmat-
izdevējs (1873-1936). 7. Pilsēta 
Italijas Ziemeļaustrumos. 10. Ap -
 dzīvota vieta Rēzeknes novadā. 
11. Burinieki ar slīpām burām. 
12. Saputot. 13. Francijas autorūp-
 niecības sabiedrība. 14. Dzejnie -
ka E. Virzas īstais uzvārds. 15. 
Jumta seguma nesējelementi. 16. 
Amerikāņu fiziķis (1839-1903). 
19. Atlīdzība naudā. 22. Italiešu 
dzejnieks (1265-1321). 24. Die-
viete latviešu mītoloģijā. 25. 

Valsts galvaspilsēta Eiropā. 26. 
Valsts Rietumafrikā. 27. Riteņa 
apvalks. 28. Zodiaka zvaigznājs. 
31. Tēls P. Čaikovska baletā 
„Gulbju ezers”. 34. Dzīvesbiedre. 
37. Ierobežojums. 39. Tēls Dž. 
Verdi operā „Masku balle”. 40. 
Kuģa apkalpe. 41. Musulmaņu 
baznīca. 42. Plēvspārņu kārtas 
kukainis. 43. Kaste ar rasēšanas 
piederumiem. 44. Valsts galvas-
pilsēta Āzijas dienvidos. 45. Sa -
plēst, sadauzīt. 

Stateniski.  2. Nepiepildāms 
sapnis. 3. Latviešu dzejnieks 
(1908-1942). 4. Rūpnieciski no    zī-
mīga vējzivju kārtas zivs. 5. Tādi 
paši. 6. Grāmatas nosaukums. 7. 
Kāršu spēle. 8. Pasākumi, kuŗu 
mērķis ir padarīt kaut ko plaši 
pazīstamu. 9. Neatzīt. 16. Airējami 
kaŗakuģi (līdz 18.gs.). 17. Noteik-
tā formā sapresēts materiāls. 18. 
Brīva (novec.). 20. Drūzma, jūklis 
ar skaļu troksni. 21. Amonjaka 
atvasinājumi. 22. Austrālijas sav-
vaļas suns. 23. Pilsēta Francijas 
rietumos. 29. Novada centrs Lat -
vijā. 30. Kaŗakuģi, kas veic pastā-
vīgus kaujas uzdevumus uz jūru 
un okeanu satiksmes ceļiem. 32. 
Divspārņu klases kukainis. 33. 
Fazānu dzimtas putns. 35. Ie -
sviest. 36. Sievietes vārds (aug.). 
38. Latviešu dziedātājs (1907-
1987). 39. Vēsturiski izveidojušās 
lielas cilvēku grupas.   

         

Rēzeknes augstskolu (RA) apmeklēja Latvijas Universitātes 
(LU) Konfūcija institūta Latvijas Puses direktors Pēteris Pildegovičs 
un Ķīnas Puses direktors profesors Šaņs Cjuaņjuņs (Shang Quanyu). 
Tiekoties ar studentiem, kuŗi apgūst ķīniešu valodu, Šaņs Cjuaņjuņs 
informēja par iespējām nokārtot valodas eksāmenu un saņemt Ķī -
nas valdības stipendiju, kā arī piedalīties ķīniešu vasaras nometnēs. 
Rēzeknes augstskola jau otro gadu veiksmīgi īsteno ķīniešu valodas 
apguves kursus, kuŗos mācās  gan augstskolas studenti un mācīb -
spēki, gan citi interesenti.

Daugavpils universitāti 26. novembrī, bet Jēkabpili 27. novembrī 
apmeklēja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO/OECD) Izglītības komitejas eksperti Marko Kolss un Eimss 
Makginess. No 24. novembŗa līdz 3. decembrim viņi ierodas vai-
rākās pilsētās, lai izvērtētu Latvijas izglītības sistēmu. OECD ir starp-
valdību organizācija, kuŗā iekļāvušās  34 attīstītākās pasaules valstis, 
tostarp 21 no ES, bet Latvija nav šai skaitā. Lai iestātos organizācijā, 
lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz OECD stratēģiskajām inte -
re sēm, ģeopolītisko līdzsvaru, kandidātu individuāliem ekonomis-
kiem veikumiem un citiem sasniegumiem.

SIA „Jelgavas tipografija” novembŗa izskaņā ar svinīgu sarka-
nās lentes pārgriešanu  atklāta jauna grāmatu cietā sējuma ražošanas 
līnija. Tādējādi  uzņēmums nostiprina savu konkurētspēju Latvijas 
un ārvalstu tirgos, paaugstinot grāmatu kvalitāti un ražošanas pro-
cesu efektīvitāti. Uzlaboti darba apstākļi strādājošajiem. Modernizā-
cijā ieguldīti 2,5 miljoni eiro. Tā īstenota Latvijas Investīciju un at -
tīstī bas aģentūras programmā „Augstas pievienotās vērtības inves-
tīcijas” un ar Nordea banka financējumu.

Rēzeknē 28. novembrī notika Starptautiska konference „Rē -
zeknes Mākslas un dizaina vidusskola radošai Latgalei un pa -
saulei”, kas bija veltīta skolas 55 gadu jubilejai. Skola  izveidota 1959. 
gadā kā Rīgas lietiskās mākslas vidusskolas Rēzeknes filiāle. Šais  
gados skola ir kļuvusi par svarīgu Austrumlatvijas kultūras un iz -
glītības centru. Tajā atrodas arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
Rēzeknes filiāle. Pēc konferences  kuplā skolas absolventu, studentu un 
paidagogu saime pulcējās lielajai jubilejai veltītā svinīgā sarī kojumā.

Tekstila ražotājs „Limbažu tīne” ir labs paraugs, kā, saglabājot 
uzņēmumu pēc valsts neatkarības atjaunošanas, tas šodien ir kļuvis 
par vienu no darba devējiem Limbažu novadā. No partneŗiem tiek 
pirktas izejvielas (vilna, lins), bet audumus, pledus, segas un citus 
izstrādājumus sūta arī uz Japānu un citām valstīm. „Limbažu tīnes” 
ražojumu cenas ir vidējas, tie var noderēt par labu dāvanu Ziem -
svētkos.

Rēzeknē 14. decembŗa pēcpusdienā Festivāla parkā tiks ie  -  
degta pilsētas galvenā egle un sāks darboties Ziemsvētku ciematiņš. 
Tajā ik pēcpusdienu rosīsies  Ziemsvētku vecītis, sagādājot  patīka-
mus pārsteigumus maziem un lieliem. Būs arī  iespējams no zem-
niekiem, amatniecības un daiļamata meistariem iegādāties  dāvanas 
un lauku labumus svētku galdam.

Kandavas novada mūzeja Mākslas galerijā no 15. līdz 28. de  -
cembrim notiks „Ziemsvētku dāvantirgus”. Tas tiek rīkots jau tre-
šo gadu un guvis lielu populāritāti. Dāvantirgū varēs aplūkot un ie  -
gādāties ap 3000 mākslinieku, amatnieku, rokdarbnieču, māj ra žo-
tāju radītas gleznas, ādas izstrādājumus (somas, jostas, keramikas 
traukus, svečtuŗus un vāzes), adījumus (cimdus, cepures, šalles), pi  nu-
  mus,  rotaļlietas, metallkalumus, koka izstrādājumus, dažādus gar du-
mus, eglīšu rotājumus, apsveikuma kartītes, kā arī  daudz ko citu. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Pašā Rīgas centrā, Hanzas ielā, 
neparastā jūgendstila architek -
tū ras namā, kopš 1978. gada at -
rodas Latvijas Ugunsdzēsības 
mū    zejs. Šo ēku ar vairākiem tor-
nī šiem un velvēm var pamanīt 
jau pa lielu gabalu. Turklāt zem 
viena jumta ar mūzeju atrodas 
arī Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Rīgas reģiona pār -
valdes 9. daļa, tātad pavisam 
„īsti” ugunsdzēsēji un glābēji.

Kā jau cilvēkam, kuŗš uguns -
dzēsēju darbu redzējis tikai tele-
vīzijas ziņu sižetos un mākslas 
filmās, pirmais pārsteigums bija, 
ka mūzejā ēkā iespējams ieiet      
un pēcāk iziet pa durvīm, kas 
pie  der depo. Aiz tām rindā no  -
vietotās sarkanās ugunsdzēsēju 
automašīnas patiesi atgādina 
mil žus, – lai tādas vadītu pa Lat -
vijas ielām un ceļiem, instrukcijā 
noteiktajā laikā ierastos nelai -
mes skartajā vietā un vēl dzēstu 
liesmas, patiesi vajadzīga augsta 
profesionālitāte. Mūzeja direk-
tors Aivars Mednis piebilst, ka 
šobrīd visgaŗākās ugunsdzēsēju 
auto kāpnes, kādas mūsu valstī 
pieejamas, sasniedz 50 metru 
augstumu!

Nokļūstot ēkas pirmajā stāvā, 
kur apskatāma pastāvīgā ekspo-
zīcija, pirmos pamanu skursteņ-
slauķa darbarīkus. Tie, īpaši jau 
spožā laimes poga un cilindrs, 
izvilina smaidu, taču tas ir lieki, 
jo apkures sezonai nesagatavota, 
neiztīrīta krāsns un skurstenis 
var būt pirmais solis ceļā uz ne  -
laimi. Šī amata meistari pavi sam 
noteikti uzskatāmi par uguns-

Mūzejs, kur izglīto un māca sevi pasargāt

dzē sēju tuvākajiem palīgiem un 
ir pelnījuši tādu pašu cieņu. 
Tepat, mūzeja 1. stāva zālē, eks-
ponēti arī vairāki lieli zvani, pie  
kuŗu auklas ļaudis ķērās vienī -   
gi  tādos brīžos, kad bija sācies 
ugunsgrēks. Savukārt ugunsdzē-
sēju formas tērpi un instrumen -
ti – cirvīši, ķiveres, seju sargājošas 
maskas ar caurulēm, pa kuŗām 
glābējam pievada skābekli, ro -
kas un mechaniskie sūkņi – būtu 
atsevišķa raksta vērti. Zāles vidū 
izvietots glābēju techniskais aprī-
kojums, kur īpaši iespaidīgs ir 
firmas Shand Mason & CO tvaika 
sūknis, kas 1899. gadā ražots Lon-
donā un līdz 1922. gadam iz -
mantots Torņakalna brīvprā tī go 
ugunsdzēsēju biedrības (BUB) 

vajadzībām. Uzreiz gan jāpie -
bilst, ka pirmās iekārtas un sūk-
ņus veda ar zirgu vilktu pajūgu. 
Dzīvnieki bija speciāli apmācīti,  
un tos izmantoja tikai vienam 
mēr ķim – transportēt techniku uz 
ugunsnelaimes vietu. Pie sava 
pir mā automobiļa ugunsdzēsēji 
tika 1910. gadā, kad Rīgas pil sē  -
ta iegādājās automašīnu Merry-
we at her.

Aplūkojot vēsturiskas ievirzes 
eksponātus jeb pastāvīgo ekspo-
zīciju, tūlīt pamanāms, ka otrs 
mūzeja mērķis ir izglītot. Laikā, 
kad Latvijas skolās un augstsko-
lās vairs nemāca civīlo aizsar dzī bu, 
tas ir īpaši svarīgi. It kā jau viss ir 
vienkāršs, pat pašsapro tams, ta -
ču, ja kritiskā brīdī to nezinās   

un nespēs reaģēt, sekas var būt 
ļoti smagas. Apmeklētāji mūzejā 
var gan apgūt praktiskas iema-
ņas dzēšanā, gan arī noskatīties 
dokumentālus videomateriālus. 
Ēkā ir pat atsevišķa telpa, kur drī-
 zumā jauniešiem būs iespēja 
apgūt dzēšanu, ja no automašīnas 
motora pārsega  apakšas parādās 
dūmi. Apskatei izlikti arī dažādi 
ugunsdzēšamie aparāti. Izrādās, 
liesmas var dzēst gan ar smiltīm, 
gan freonu, kas, izpūšanas laikā 
nokļūstot uz cilvēka ādas, var 
radīt pat apsaldējumus, gan ar 
speciālām ķīmiskām putām.

Smaidu izvilina vienā zāles 
stūrī novietotā ugunsdzēsēju sa -
karu punkta telefona centrāle,       
kas līdz pagājušā gadsimta 70. 
ga  diem izmantota saziņai. Tele-
fonistam atlika vienīgi pacelt 
klausuli un veikt savienojumu.

Latviešu aizrautība ar uguns-
dzēsēja un glābēja amatu nav 

pārsteigums, jo pēc vēstures zi  -
nāms, ar kādu entuziasmu Lat vi -
jā savulaik veidotas brīvprā tīgo 
ugunsdzēsēju biedrības, kuŗu 20. 
gadsimta 30. gados kop skaitā bija 
ap 240. To darbībā jau tolaik ie -
saistīja sievietes, turklāt viņām bija 
īpaši formas tērpi un beretes!

Lai neaizmirstu, cik bīstama ir 
ugunsdzēsēja profesija, mūzeja 
2.stāvā izveidota Slavas zāle, kur 
izlasāmi dienesta pienākumu 
veikšanā  bojāgājušo profesionāļu 
vārdi, kā arī apbalvoto uguns-
dzēsēju saraksti. 

Pēc pērnā gada traģēdijas Zo  -
litūdē, kad dzīvību zaudēja trīs 
ugunsdzēsēji, pie vienas mūzeja 
sienas izkārtoti fotouzņēmumi, 
kuŗos iemūžinātas šīs traģiskās 
dienas. Neliels piemiņas stūrītis 
izveidots arī Talsu traģēdijā bo -
jāgājušajiem bērniem. 

Tīmekļa mājaslapas adrese: 
www.muzejs.vugd.gov.lv

Latvijas Ugunsdzēsības mūzeja ēka Hanzas ielā 5. Vienā namā ar 
mūzeju „sadzīvo” arī depo // FOTO: Lāsma Ģibiete

LĀSMA
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(Turpinājums sekos)

Imantas pulka kaŗavīri Vladivostokā vingro. No kreisās: aktieris Augusts Mitrēvics, kapteinis 
Upelnieks un R. Lapsa

Padomju kaŗa ministrs L. Trockis pieņem latviešu strēlnieku parādi kaut kur Krievijā, pirms 
nosūtīšanas uz Čechoslovāku fronti. No Trocka pa kreisi otrais – pulkvedis Vācietis. Uzņēmumu 
1918. gadā publicē Mid Week Pictorial Ņujorkā

(Turpināts no nr. 45) VĒSTULES NO MASKAVAS
Amerikas latviešu repatriantu likteņi Padomju Krievijā 1917 – 1940OSVALDS AKMENTIŅŠ

Vladivostokas ielās 1919. gadā 
maršēja Imantas un Troickas 
latviešu pulki. Japāna bija atzi-
nusi Latviju, darbību uzsāka 
Sibirijas – Urālu Latviešu nacio-
nālā padome. Tā izdeva Latvijas 
pases, biļetenu Brīvā Latvija un 
tiek iespiesta Latvijas topografis -
kā karte (Mantinieka apgādā). 
Kreisie par latviešu nacionālām 
aktīvitātēm klusē.

Ir savāda vēstures aina: no 
Amerikas bēg latvieši un nonāk 
Vladivostokā, tai pat šā laikā 
Pirmā pasaules kaŗa latviešu 
bēgļi un strēlnieki Krieviju atstāj 
un nepacietībā dodas atpakaļ uz 
savu dzimteni.

***
Jau 1917. gada augustā pienāk 

vēstules no aizbraucējiem, kas 
brīdina no braukšanas uz Krie-
viju. Vladivostokā valdot šaus-
mīgi dzīves apstākļi – trūkst pār-
tikas, slimībās nomiruši repat-
riantu bērni. Salam iestājoties, 
posts pieaug katastrofālos apmē-
ros. Nāves tvans plūst pāri Krie-
vijai, bet repatriantiem nav vairs 
citas izejas, kā plūst šai straumei 
līdzi. Ap viņiem skan revolū cio-
nāru dziesmas, mūzika un arī 
nelaime, vēl tinusies priekšre-
volūcijas drānās.

No Amerikas puses ļaudīm 
prombraukšana uz Krieviju tiek 
skubināta rakstos, un tiek norā-
dīts, ka visiem polītiskajiem 
bēgļiem, kas grib atgriezties uz 
Krieviju, jāpiesakās ne vēlāk kā 
līdz 1917. g. 1. septembrim, ar 
piezīmi, ka varēs braukt arī vēlāk, 
bet tikai tie, kas būs pieteikušies 
līdz 1. septembrim. Repatriācijas 
periods vilksies līdz 1918. gada 
janvārim vai februārim. Kā šī 
epopejas beidzamā daļa īsti bei-
dzās pēc Oktobŗa revolūcijas, 
grūti pateikt, jo tai laikā kreisiem 
Bostonā vairs neiznāca sava avī-
ze, un tāpēc neiespējami atsauk-
ties uz kādu rakstu avotu. Turklāt  
amerikāņiem šī repatriācija ne -
maz neinteresēja.

Vēstules, kas saņemtas, vis vai-
rāk veltītas biļešu iegādēm un arī 
strīdiem ar Pulmaņa kompaniju, 
ar kuģu kapteiņiem, konsuliem, 
kas vienmēr mēģina kaut ko 
noraut no repatriantiem. Šie zi -
ņojumi Strādniekā atkārtojas, 
bet katra repatriantu grupa vēlas 
pastāstīt palicējiem par savām 
ceļu gaitām un pēdējie grib arī to 
zināt. Šādas vēstules Strādnieka 
redakcijai Bostonā, gan arī drau-
giem, rakstīja: J. E. Andersons, 
Sīmanis Berģis, A. Šmits, R. 
Štrāls, J. Upmanis, T. Šlāgers, J. 
Kalniņš, Onkulītis (īstā vārdā 
Augusts Penness 1873-1919, 
viens no Stučkas valdības komi-
sāriem) un citi ar iniciāļiem. Visi 
šie rakstītāji ir kreisā spārna 
runasvīri, kuŗu gaitas beigušās 
revolūcijas padziļināšanā.

1917. gads 
Bostonā, Ņujorkā 

un citur
Telegrafa atnestai ziņai par 

Krievijas cara Nikolaja II gāšanu 
no valdnieku troņa seko milzīgs 
saviļņojums latviešu revolucio-
nāru vidū. Gandrīz negaidīti 
gaidītais piepildījies. Prieka ap -

mul sums tik liels! Ieceļotāju vi  dū 
rodas problēmas. Kā tiksim mā -
jās? Ko tur darīsim? Ne tikai re -
volūcionāri, arī pārējie latvieši ir 
kā spārnos, kaut pēdējo sapņi stāv 
vēl tālu. Vai Latvijai būs brīvai 
būt? Vai zem Krievijas? Un ko no -
zīmē brīva Latvija brīvā Krievijā?

Ziņa par demokratiskas val dī-
bas radīšanu nodarbināja arī 
amerikāņus. Viņu prese Aleksan-
dram Kerenskim veltīja dzejoļus, 
salīdzināja viņu ar Ābramu Lin-
kolnu. Amerikāņu prese pār -
mai ņas Krievijā apsveic, un avī-
zes turpu sūta savus kores pon-
dentus, starp tiem arī Džonu 

balsis Latvijā, kuŗas prasa paš-
valdības un pašnoteikšanās tiesī-
bas savā dzimtenes territorijā, 
rūpēties par to, lai vietējā sabied-
rība vairāk iepazītos ar latviešiem 
kā progresīviem, pazītu demo kra-
tiskos principus un nekliegtu: nost 
ar visiem likumiem un visām 
sadzīves normām.

Tagad, kur humanitātes centie-
ni stāv svaru kausos, mūsu pie-
nākums ir saslieties cieši ar tiem 
jēdzieniem, par kuŗiem arī tagad 
mūsu viesmīlīgā jaunā tēvija 
Amerika tērpjas bruņās.”

(Amerikas Vēstnesis, 1917. g. 
15. aprīlī.)

niekam ir vienalga, kur viņš dzī vo, 
teica Freidenfelds vēsturniekam 
K. Skaparam un rakstniekam 
Olģertam Liepiņam. Mēs saskai-
tāmies, kā var tā runāt? Vai 
strādnieks nepieder savai tautai? 
Kas tad tautu veido? Utt. Frei-
denfelds palika pie sava teiktā, 
un tā mēs īsti viens otru nepār-
liecinājām.

Īsā laikā polītiskie bēgļi noor-
ganizē  organizāciju, kas kārto 
atpakaļbraukšanas lietas un ir 
stājušies sakarā ar krievu konsu-
liem, pat ar pagaidu valdību Pē -
terpilī. Šie kontakti tiek veidoti 
Ņujorkā, kur ir liela krievu kolo-

bet Sīmanis Berģis – P. Stučkas 
val dības komisārs, savu vārdu 
pa  turēja) ticis ievēlēts Izpildu 
komitejā, kas nokārto aizbrau-
cēju lietas, attiecoties uz krievu 
ģenerālkonsulātu” („Strādnieks”, 
1917. g. 14. apr.). 

Ar to šim latviešu komūnistam 
ir dots svarīgs amats aizbraucēju 
lietu kārtošanā. No viņa ir atka-
rīga brīvbiļešu saņemšana. 

Arī Amerikā šis laiks ir ļoti 
nervozs, jo valsts ir kaŗā pret Vā -
ciju, ar kuŗu kreisajiem polītikā 
daudz kopēja, un tāpēc iestādēm 
ir ieskats, ka šie latvieši kalpo 
vācu interesēm un ir bīstami 
ASV drošībai. Kreiso balsis at -
skan arī no Bronksas, Ņujorkā, 
kas pieņem visai izaicinošu re -
zolūciju:

„Ikviens, kas aicina uz pieda-
līšanos pie kaŗa vai iestājas kādā 
kaŗa organizācijā, vai aģitē par 
kādiem kaŗiem vai militārisma 
veicināšanas likuma noteikumi-
em, vai vispār stāv par sociālistu 
piedalīšanos kādā kapitālistu 
kaŗā, vienalga vai tas sauksies par 
aizstāvēšanās vai uzbrukšanas 
kaŗu, izslēdzams no Sociālistu 
partijas”. („Strādnieks”, 1917. g. 
29. martā)

Līdzīgu rezolūciju pret kaŗu 
pieņem arī Ņujorkas – Hudzonas 
partijas nozare 18. martā. 

Latviešu revolūcionāri domā, 
ka viņu aicinājumam sekos arī 
amerikāņu biedri, bet viļas. 
„Angļi ir tik kūtri, ka jāķeŗas pie 
mieta, lai viņus iekustinātu!” 
rakstīja V. Šubiņš („Strādnieks” 
1917. g. 3. martā).

Pretkaŗa rezolūcijas tiek pie -
ņemtas vai visās latviešu sociā-
listu partijas koporganizācijas 
nozarēs. Tās ir vērstas tieši pret 
valdību. Viņi vēl var droši ņir-
gāties par amerikāņu patrio-
tismu, neviens viņus netraucē. 
Sociālistu mācība par patrio-
tismu ir šāda:

„Patriotisms un tēvijas aizstā-
vēšana ir tas muļķīgais līdzeklis, 
ar kuŗa palīdzību kapitālistu šķira 
grib uzlikt proletāriatam piespies-
tas kaŗa klausības jūgu, lai ar to 
sekmīgāk izvestu savu imperiālis-
tisko polītiku un uzbrukumu vā -
jākām nācijām. Mums, strādnie-
kiem, nav tēvijas, ko aizstāvēt. 
Mēs protestējam pret katru valdī-
bas kaŗu. Mēs atzīstam tikai vienu 
kaŗu, un tas ir šķiru kaŗš pret iz -
sūcējiem kapitālistiem, ko ved pro -
letariāts. Mēs uzaicinām strād-
nieku šķiŗu pretoties kaŗam ar 
visiem līdzekļiem, sarīkot pretkaŗa 
mītiņus, piedalīties ielu demon-
strācijās, izsaukt vietējos streikus 
un ģenerālstreiku, lai paralizētu 
kaŗa vešanu.

Kaŗš kaŗā:
Nost tautu apslaktēšanu!
Lai dzīvo tautu brīvība!
Lai dzīvo revolūcija!” („Strād-

nieks” 1917. g. 24. martā).
Te nav ko brīnīties, latviešu 

sociālisti gadiem ilgi kladzināja, 
ka tiem nav tēvzemes. Sociālismu 
viņi bija mācījušies no vācu auto-
ru brošūriņām – savā domāšanā 
viņi palika internacionālisti, 
kamēr vāciešiem pirmā vietā 
stāvēja – Vaterland.

Kā redzams, šie tautieši Čikāgā 
domājuši visai nacionāli un ir 
sadzirdējuši tautas balsi dzimte -
nē, ne tā, kā galēji kreisie tautieši 
Amerikā.

***
Ka sociālistu sludinātai mācī-

bai bija sekmes, to mēs, jaunie 
ieceļotāji, paši varējām pārbaudīt. 
Mums bija kollēga dzejnieks Fri-
 cis Freidenfelds, arī viņš 1917. ga -
dā bija uzrakstījis dzejoli Ame-
rikas latviešu emigranta ilgas, un 
mēs par to viņu slavējām. Kad 
runājām par darba apstākļiem, 
kas mums nebija viegli, Frei den-
felds bija diezgan strups. – Strād-

nija, iznāk avīze krievu valodā 
Novij Mir. Tur ir arī krievu 
konsulāts.         

Dāvids Beika ziņo, ka viņš 
Bostonā saņēmis telegrammu, 
nekavējoties ierasties uz Apvie-
noto krievu organizācijas sēdi 
31. martā. Tā kā īsā laika dēļ 
Bos tonā nav bijis iespējams sa -
saukt Centrālkomitejas sēdi, tad 
pagaidu sekretārs S. Berģis iz -
devis viņam pilnvaras reprezen-
tēt latviešu koporganizāciju šinī 
konferencē.

„Mandāts ievērots un b. Bern-
hards (Amerikas dzīves laikā Dā -
vids Beika saucās G. Bernhards,  

Rīdu, amerikāņu komūnistu.
„Čikāgas un apkārtnes patrio-

tiskie latvieši noturēja sapulci 7. 
aprīlī, lai izsacītu apsveikumu 
demokratiskajai Krievijas val dī-
bai, kas līdz šim nebija darīts ne 
no vienas latviešu organizācijas 
Amerikā. Pēc ilgākām pārrunām 
nosūtīja telegrammu Krievijas 
ārlietu ministram Paulam Miļu-
kovam. Tanī pašā reizē nodibinā-
jās Patriotiskais pulciņš. Ievēlēja 
arī komiteju, kuŗas uzdevums ir 
rūpēties par latviešu vēsturiskā 
un ģeografiskā stāvokļa noskaid-
rošanu kultūrālā pasaulē. Atbalstīt 
cik iespējams tās demokratiskās 



LAIKS 2014. ga da 6. decembris – 12. decembris20

(Turpināts 22. lpp.)

SKAIDRĪTE PRINCE

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V L A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

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

svētku tirdziņš. Siltas pusdie-
nas, daiļamatniecības izstrādā-
jumi, rotas, grāmatas, Ziem-
svētku kartītes, cepumi, pipar-
kūkas, medus u. c. Galdiņi pie-
teicami pie Lias Dilbas, tālr.: 
508-788-0358, e-pasts: liadil-
ba@gmail.com.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

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 bied-

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

6. decembrī 12:00-17:00 Ziem-
svētku tirdziņš, sekos saviesīgs 
vakars. Ir jau laiks domāt par 
pīrāgiem un piparkūkām! Ziem-
svētku tirdziņā piedalīsies 
BALTICSHOP, kā arī daudzi 
citi mūsu pazīstamie izcilie 
mākslinieki un rokdarbnieki. 
Būs mūzika, priekšnesumi un 
bērnu stūrītis. Nobaudiet lat-
viskas pusdienas un piestājiet 
krogā nogaršot baltiešu alu. 
Izmēģiniet laimi lielajā loterijā! 

Izloze notiks 16:00. Nepalaidiet 
gaŗām šo vienreizējo un jauko 
dienu! Ieejas maksa $1.

Paziņojums – rēgulārā Fila-
del fijas latviešu pensionāru sa -
nāksme decembrī nenotiks. 
Tās vietā būs Ziemsvētku eglīte 
13. decembrī 12:00. Iesāksim 
eglīti ar svētbrīdi, dziedāsim 
Ziemsvētku dziesmas, apmai-
nīsimies ar dāvanām un paēdī-
sim kopējās pusdienas, kuŗas 
viesiem maksās $5. Ieteiktā līdz-
ņemamo dāvanu vērtība, sākot 
ar $5. Ne tikai pensionāri, bet 
visu vecumu viesi laipni gai-
dīti! 

6. janvārī paredzēta rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

INDIANAPOLIS (IN)
Latviešu centrā (1008 W 64th 

St, Indianapolis IN 46260)
20. decembrī no plkst. 10:00 

līdz 14:00 Latviešu sabiedriskā 
centra dāmu komitejas rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņā 
varēs iegādāties svētku gardu-
mus – rupjmaizi, piparkūkas,  
pīrāgus, ābolkūkas, svētku ce -
pumus. Cafe Rīga par mērenām 
cenām piedāvās pīrāgus, tortes, 
ābolkūkas, biezpienmaizītes, 
svētku cepumus. Tēja un kafija 
pēc izvēles. Varēs arī  iepirkties 
svētku dāvanām: rokdarbu pul-
ciņa dalībnieču darinātās šalles, 
svīteŗus, cimdus, adītus apmet-
ņus, tautiskus svētku eglītes 
rotājumus.

Pēc tirdziņa plkst. 14:30 In -
dia napoles latviešu kopējā 
eglīte. Programmu izpildīs In -
dianapoles latviešu skolas au -
dzēkņi, uzvedot Ingeborgas 

Krustkalnes „Ziemas svētku dā -
vana”. Ziemsvētku vecīša iera-
šanās.

31. decembrī  nāciet visi lieli 
un mazi sagaidīt Jauno gadu! 
18:00 kokteiļu stunda. 21:00 
viesis no Latvijas Lauris Valters, 
„Letiņi un draugi”, amerikāņu 
rokgrupa „Touch of Gray”. 
Ieeja $50. Skolēniem un stu-
dentiem līdz 18 g.v. $25. Bēr-
niem līdz 10 g.v. $10. Vakariņas 
19:30 tikai ar iepriekšēju pie-
teikšanos un samaksu līdz 26.
decembrim. $50 ieskaita siltas 
vakariņas no Sahm’s  restorāna, 
šampanieti pusnaktī un vienu 
brīvu Jaungada nakts loterijas 
biļeti. $10 bērniem un $25 sko-
lēniem/studentiem ieskaita sil-
tas vakariņas no Sahm’s restorā-
na. Info: www.indianapolislat-
viancenter.org , e-pasts: ilzemil-
ler@hotmail.com

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, 
Hanzas/Melngaiļa maize, špro-
tes, pelēkie zirņi u.c. produkti 
svētku galdam. Varēs iegādāties 
latviskas senlietas no „Dagmāras 
skapja” un iepazīties ar E. Štur-
mas grāmatu kofeŗa saturu. 
Automašīnas var novietot pa -
gal mā.

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 Valen-
tine Lane, Yonkers NY 11705)

14. decembrī 10:00 Ņujorkas 
Latviešu koris ielūdz uz Ad -
venta koncertu. Programmā: 
Ilo nas Rupaines „Kantātes” 
pirmatskaņojums, Ingmāra 
Zem zaŗa „Imanuel, Tu, Augstais 
Dievs”, Valža Zilveŗa „Zvaigžņu 
gaismā”, Kārļa Lāča „Ziemas-
svētku kantāte”. Piedalās Ņu -
jorkas latviešu koris, Bronksas 
kamerorķestris, solisti, diriģenti 
– Andrejs Jansons un Laura 
Padega Zamura. Visi laipni ai -
cināti uz koncertu un uz Ad -
venta azaidu! Ieeja $25.- un 
bērniem līdz 13.g.v. ieeja brīva. 
Svētku tirdziņā varēsiet iegādā-
ties skaistas dāvanas – ŅLK 
tvartus, Ziemeļnovada dāmu 
ko  mitejas grāmatgalda veltes. 
Būs izvēle no citiem tirgotā-
jiem. Maize, pīrāgi, našķi! www.
nylatvianconcertchoir.org, 
aijap@yahoo.com Tel: 516319-
9491

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713)

6. decembrī 13:00 Ziemsvētku 
tirdziņš, kuŗu kopīgi rīko drau-
dze un Daugavas Vanagi. Tiks 
pārdoti dažādi svētku cepumi. 
Pusdienās karsta zupa un no -

slēgumā vērtīgu mantu izloze. 
Tas viss tikai par $15 labprātīgu 
ziedojumu! Visi mīļi gaidīti!

13. decembrī 14:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums ar 
svētku egles iedegšanu, mielo-
šanos ar pašnestu groziņu la -
bumiem. Ieradīsies arī Ziem-
svētku vecītis ar lielu dāvanu 
maisu! Par svētkiem atbilsto-
šiem sildošiem dzērieniem kat-
ram jāgādā pašam. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $5.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving Str, 
Brookline MA 02445). Visi 
dievk. notiek 11:00, dievg. katrā 
dievk. 7. decembrī 11:00 Ad -
venta 2. svētd. dievk., draudzes 
Ziemsvētku tirdziņš 12:00-15:00 
dr. namā. 14. decembrī 11:00 
Adventa 3. svētd. dievk., drau-
dzes eglīte. 21. decembrī 11:00 
Adventa 4. svētd. dievk. 24. de -
cembrī 17:00 Ziemsvētku svēt-
vakara dievk. bez dievg. 25. de -
cembrī 11:00 Kristus piedzim-
šanas svētku dievk. 28. decem-
brī dievk. nenotiks. Māc. Kas-
pars Bērziņš.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226).

Dažkārt dzīvē ir bijuši notiku-
mi, kas saviļņojuši mūsu do  mas 
un jūtas, pašķiŗot ceļu kādam 
jaunam dzīves posmam. Tā tas 
bija noticis mūsu Sv. Pēters-
burgas draudzes mācītāja Aivara 
Pelda dzīvē. Pirmajās Draudžu 
dienās 1975. gadā Gaŗezerā, 
dzie  dot kādu korāli, viņš izjutis 
iekšēju līksmību un svētlaimi un 
vēlēšanos par to liecināt citiem – 
kļūt par mācītāju (bija sasniegts 
42. dzīves gads). Pēc sekmīgām 
teoloģijas studijām Aivara Pelda 
ordinācija notika 1984. gada 29. 
novembrī Čikāgas Ciānas drau-
dzes baznīcā. Aizvadītajos 30 ga   -
dos mācītājs ar sirdsdegsmi slu di -
nājis Dieva vārdu latviešu drau-
dzēs tuvumā un tālumā, tagad 
viņš kalpo par iemīļotu draudzes 
ganu Des Moines (Iowa) un Flo ri das 
Sv. Pētersburgas lat viešu saimē.

Ar pateicību un prieku 12. no -
vembrī Sv. Pētersburgas drau-
dzes locekļu un labvēļu lielajā 
pulkā svinējām mācītāja ordinā-
cijas 30 gadu atceri, bija iera-
dušies vairāk nekā 50 dalībnieku.  
Ar savu nelokāmo ticību Dieva 
vadībai mūsu mācītājs ir skāris 
ikkatru draudzes locekli un pa -
līdzējis mums mūsu dzīves ceļos 
apzināties Dieva tuvumu un Jē -
zus Kristus mīlestību. Mācītāja 
dzīvesdraugs Irma papildina šo 
labestību, ko draudzes dzīvē sa -
ņemam ik brīdi.

Kalpojot Dievam – viss labi būs
Draudzes priekšniece Aija Nor  -

berga atklāja svinības, nododot 
tālākās norises vadību Andrim 
Ritumam, kuŗš nolasīja apsvei-
kumus no archibīskapa E. E. 
Rozīša, prāvestes (archibīskapes 
electa) Laumas Zušēvicas un 
prāvestes Anitas Vārsbergas-
Pāžas. Aijas Norbergas sveicie-

vārsmas savas kokles pavadījumā, 
kuŗas atainoja mūsu mācītāja 
Aivara Pelda sabiedriskās rosmes 
šeit, Floridā. Richards Rollis, ar 
atzinīgiem vārdiem sveica no 
Daugavas Vanagiem. Draudzes 
priekšniece nolasīja speciālu 
svei cienu no mūsu vecākās lo  cek-
les Milijas Williamsones (102.g.v.) 

Mācītājs Aivars Pelds ar dzī -
vesbiedri Irmu ienāk svinību 
telpā aplausu pavadīts

Mācītāja 30 gadu ordinācijas atceres svinības Sv. Pētersburgā, Fl., 2014. gada 12. novembrī. No 
kreisās: Māra Rituma, Skaidrīte Prince, Irma un Aivars Pelds, Andris Ritums

citiem zīmīgākiem dzīves noti-
kumiem. Svinību telpu pieskan-
dināja visu dziedātās mācītāja 
iemīļotās dziesmas: “Pie rokas ņem 
un vadi”, “Tas darbs, Kungs Jēzu”, 
“Pa to ceļu” un “Dieva mīlestības 
spēkā viss labi būs!” Skaidrīte 
Prince un Andris Ritums sniedza 
solo dziedājumus – veltījumu 

lielo vienprātību, ievēlot Aivaru 
Peldu par draudzes ganu (88 
balsis par, 0 pret). Tā mums bija 
Dieva dāvana! Mācītājs pateicās 
draudzei par atbalstu visos aiz -
vadītajos gados un par tikko sa -
ņemto aploksni ar $800, kuŗu 
ziedojuši draudzes locekļi un 
labvēļi kā velti Gaŗezeram. Tad 

mācītājam – Māras Ritumas 
klavieŗu pavadījumā.

Daži draudzes locekļi atcerējās 
pirmo sastapšanos ar mācītāju 
šeit pirms trīspadsmit gadiem, un 

draudzes priekšniece aicināja 
baudīt cienastu un sadraudzībā 
pavadīt šo nozīmīgo brīdi. Šķī -
rāmies ar mūsu mācītāja parasto 
mudi – Lai slava Dievam!

un Lijas Bergmanes pašas sace-
rētu dzejolīti. No mācītāja dzīves 
drauga Irmiņas, kuŗas dzīves 
stāstu nolasīja Aija, guvām ie -
skatu par mācītāja bērnību un 

nam no draudzes pievienojās 
Aivars Vilemsons ar krāšņu rožu 
buķeti. Sv. Pētersburgas Latviešu 
biedrības sveicienus nesa Ariāna 
Liepiņa, dziedot pašas sacerētās 
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Tālr: 973-746-3075

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.

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

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

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

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.

Gaismas pils Rīgā
// FOTO: Sergejs Babikovs
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Elmārs Freibergs

ILZE GAROZA

ANDREJS ŪDRIS
Dzimis 1928. gada 10. novembrī Rīgā,

miris 2014. gada 6. oktobrī Sietlā

Viņu piemin
ELZA BIRZNIECE ULPIS

„Bet tu klusēsi un neatsauksies...”
(F. Bārda)

(Turpināts 23. lpp.)

Svēt dienās 9:30 dievk. Pēc 
dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja pie -
ņem šanas stundas. Māc. H. Go -
diņa tālr.: 720-484-9857. 14. de -
cem brī pēc dievk. Ziemsvētku 
eglītes sarīkojums. Ziemsvētku 
vecītis. 24. decembrī 18:00 
gads kārtējais Ziemsvētku va -
kara svecīšu dievk.

• 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.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepard of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050, e-pasts: makej@aol.
com. Visi dievk. notiek 14:00. 
28. decembrī Ziemsvētku dievk., 
māc. Ivars Pelds. Pēc dievk. vien-
 mēr kafijas galds ar groziņiem.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles CA 90039). 7. de -
cembrī 11:00 2. Adventa svētd. 
svētbrīdis ar dziesmām, dzejām 
un lasījumiem Dr. Paula Ber -
kolda vadībā. 21. decembrī 
11:00 4. Adventa svētd. dievk. 
ar dievg., prāv. Kārlis Žols. 24. 
decembrī 18:00 svētku vakara 
laju(draudzes vadīts) dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. 7. de -
cembrī 11:00 2. Adventa dievk. 
14. decembrī 3. Adventa dievk., 
skolas eglīte. Māc. Ieva Dzelz-
galve.

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

• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie-
notās draudzes dievnamā. Bap-
tistu dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden Pla ce, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 20. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk. Draudzes 
eglīte. 21. februārī 11:00 dievk. 
ar dievg. Māc. Daina Salnītis, 
dr.pr. A.Vilinskis, tālr.: 413-568-
9062.

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

0358. Info: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles-St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 6. de -
cembrī 11:00-15:00 Ziemsvētku 
tirdziņš. 7. decembrī 11:00 
dievk., iesvētes mācība, sadrau-
dzība. 11. decembrī 19:00 va -
kara Bībeles stunda. 14. de -
cembrī 11:00 dievk. ar kori un 
skolas programmu, skolas eglīte, 
pusdienas. 18. decembrī 11:00 
rīta Bībeles stunda. 21. de  cem-
brī 11:00 dievk., bērnu uzruna, 
svētd. skola, sadraudzība. 24. de -
cembrī 17:00 Svētvakara dievk., 
sprediķis angliski, koris. 25. de -
cembrī 11:00 Ziemsvētku dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 28. decembrī 
dievk. nenotiks. 31. decembrī 
17:00 dievk. ar Sv.vakarēdienu. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr-
ziņš, 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 
pensionāru saiets. 14. decembrī 
15:00 latv.centrā III Adventa 
svētbrīdis un Ziemsvētku eg -
līte. 24. decembrī 15:00 Nor-
vēģu bazn. Ziemsvētku svētva-
kara dievk..

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

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

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

7. decembrī 11:00 Īstbransvikā 
Adventa koncerts – spēlē Una 
Tone; draudzes eglītes sarīko-
jums, groziņu pusdienas. 14. de -
cembrī 12:30 Leikvudā dievk. 
ar dievg. 21. decembrī 13:30 
Īstbransvikā dievk. ar dievg. 24. 
decembrī 12:30 Leikvudā Ziem-
svētku vakara dievk. 17:00 Īst -
bransvikā Ziemsvētku vakara 
dievk. 28. decembrī dievk. ne -
notiek. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@ 
gmail.com.

D I E V L A L P O J U M I
(Turpināts no 20. lpp.)

2014. gada 7. martā Ņudžersijā 
no dzīves šķīries ilggadējais Ņu -
bransvikas un Leikvudas lat vie-

I N  M E M O R I A M

Elmārs Freibergs
(14.02.1929. – 07.03.2014.)

ruārī Emīlijas un Roberta Frei-
berga ģimenē. Divus gadus 
vēlāk Freibergu ģimenē piedzi-

ma Elmāra jaunā-
kais brālis Laimonis. 
Otrā pasaules kaŗa 
beigās Freibergu ģi -
 mene, līdzīgi kā dau-
 dzas citas lat viešu 
un baltiešu ģime-
nes, devās bēgļu 
gai tās uz Vāciju, kur 
viņi pavadīja vairā-
kus gadus, dzīvojot 
pārvietoto personu 
(DP) nometnēs bri-
tu kontrolētajā Vā -
cijas daļā.

1950. gada 6. jū -
lijā Freibergu ģi -
mene ar ASV kara-
spēka transporta 
kuģi General Harry 
Taylor no Brē men-
hāfenas devās ceļā 
uz Ameriku. 11 die-
nas vēlāk tolaik 21 

gadu vecais Elmārs Freibergs 
kopā ar ģimeni sasniedza Elisa 
salu (Ellis Island) Ņujorkā, no 
kurienes Freibergi devās tālāk 
uz Toms River Ņudžersijā, kur 
Elmāra tēvs sāka nodarboties ar 
putnkopību.

Nepilnu gadu pēc ierašanās 
Amerikā, 1951. gada jūnijā El -
māra jaunā mītnes valsts iesau-
ca viņu militārajā dienestā ar 
norīkojumu uz Koreju. Pēc Ka -
lifornijā noritējušām apmācī-
bām, Elmārs sāka pildīt savu 
militāro dienestu Korejā, bū -
dams kareivis 40. Kājnieku ba -
tal  jona 224. Vienībā, viņam 

nācās piedalīties vairākās Ko -
rejas kaŗa sīvākajās cīņās. 1952. 
gada 22. maijā viņš tika ievai-
nots, bet jau pavisam drīz, pēc 
atveseļošanās, atgriezās kaujas 
pozīcijās. Elmārs Freibergs savu 
militāro dienestu beidza pildīt 
1953. gada 10. maijā pēc armijā 
godprātīgi nodienēta viena gada 
un deviņiem mēnešiem. Atgrie-
žoties no Korejas kaŗa, Elmārs 
Freibergs bija nopelnījis Purple 
Heart apbalvojumu, Korejas 
die  nesta medaļu ar divām bron-
zas zvaigznēm, kā arī Kaujas 
kājnieku atzinības medaļu un 
Apvienoto Nāciju dienesta me -
daļu Korejas kaŗa veterāniem. 
Pēc atgriešanās Amerikā Elmārs 
pievērsās studijām un karjeras 
veidošanai, kas ietvēra līdzdalību 
Aukstajā kaŗā.

1958. gadā Elmārs pabeidza 
Drekselas Universitāti (Drexel 
University), iegūstot bakalaura 
gradu Elektroinženieŗzinātnē, 
un tūlīt pat uzsāka darbu ASV 
Armijas Elektronikas vadības 
laboratorijā Ft. Monmouth, 

Ņudžersijā. 1963. gadā Elmārs 
Freibergs pabeidza maģistran-
tūras studijas Rutgers Univer-
sitātē, bet no 1964. gada līdz 
1969. gadam turpināja darbu 
elektromagnētiskā lauka izpētē 
Bruklinas Politechniskā insti-
tūtā. Studiju laikā Elmārs Frei-
bergs pievienojās savai mūža 
organizācijai, studentu korpo-
rācijai Gersicania.

Vēlāk, strādājot Ft. Monmouth 
Ņūdžersijā, Elmārs Freibergs 
speciālizējās darbā ar UHF mik  -
roviļņiem un milimetru viļņu 
komponentēm, novēro šanu un 
komunikāciju. Viņš ir autors 
desmit techniska rakstura pub-
likācijām un savas profesionālās 
karjeras laikā kļuva par astoņu 
patentu īpašnieku un līdzīpaš-
nieku. Elmāra laikabiedri viņu 
raksturoja kā progresīvi domā-
jošu profesionāli, kuŗš ar savām 
idejām apsteidza laiku. Viņš 
devās pensijā 1994. gadā pēc 43 
valsts dienestā godprātīgi no -
strādātiem gadiem.

Elmāra laikabiedri viņu at  ce-

ras kā klusu džentelmeni, kuŗš 
savā brīvā laikā iekopa dārzu un 
aizrāvās ar saimnieciska rak-
stura darbiem. Viņš bieži ap -
mek lēja operu un citus mūzi-
kālus iestudējumus Ņujorkas 
pilsētā. Tomēr augstāk par visu 
Elmārs Freibergs godājis savu 
dzimto zemi, kultūru un sa  bied-
rību, būdams aktīvs Ņubran-
svikas un Leikvudas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
loceklis, kuŗš rēgulāri apmeklēja 
dievkalpojumus un līdz sava 
mūža pēdējām dienām pildīja 
draudzes Padomes locekļa pie -
nākumus. Savulaik viņš pildījis 
arī Ņubransvikas un Leikvudas 
draudzes priekšnieka pienāku-
mus, bijis draudzes kasieris, 
pērminderis un savulaik Prie-
dainē darbojošās Ņubransvikas 
un Leikvudas draudzes skolas 
pārzinis. Elmārs Freibergs bija 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
biedrs, Amerikas latviešu ap -
vienības Zelta mūža biedrs un 
kopš 1980.–tajiem gadiem arī 
Latvijas Brīvības fonda biedrs.šu evaņģēliski luteriskās drau-

dzes loceklis, panākumiem ba -
gātais inženieris, Korejas kaŗa 
veterāns Elmārs Freibergs, kuŗš 
savas dzīves laikā iekrāto man-
tojumu vienādās daļās novēlējis 
trīs latviešu organizācijām – 
Ņu  bransvikas un Leikvudas 
latviešu evanģēliski luteriskai 
draudzei, Amerikas latviešu 
apvienībai un Latvijas Brīvības 
fondam ar mērķi stiprināt Lat-
vijas neatkarību un latvietības 
uzturēšanu Amerikā.

Elmāra Freiberga dzīve iesā-
kās Latvijā 1929. gada 14. feb-
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D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizsaukta

ELVĪRA REVIZORE,
dzimusi LIELKĀJIS

Dzimusi 1925. gada 23. augustā Omuļu pagastā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 11. novembrī Rīgā

Pēc divdesmit sešu gadu slimošanas ar ALS
mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un Pappie

ĀDOLFS ANŠMITS
Dzimis 1941. gada 20. jūlijā Viļakā, Latvijā,

miris 2014. gada 4. novembrī Orland Park, IL

No mums šķīries
mūsu Vīrs, Dad, Zayde

LARRY LEVINSON
Dzimis 1953. gada 15. augustā,

miris 2014. gada 21. septembrī Wilmington, Delaware

ILZE KURSIS,
dzimusi LĪDAKS

Dzimusi 1920. gada 1. maijā Tallinā,
mirusi 2014. gada 25. novembrī Lundā

Ir iemigusi mūža dusā, pievienodamies vīram Arnoldam Kursis.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS ARVĪDS UN INDRA SĀMĪTE

AR MEITĀM GUNDEGU UN LAIMU

Par viņu sēro un arvien mīlestībā un pateicībā paturēs:
DZĪVESBIEDRE LAIMDOTA

MEITA ANITA AR VĪRU TONY PIWOWARCZYK UN MAZMEITAS LILIJA UN EVIJA
MEITA LAILA AR VĪRU ARNI VĪGANTU UN MAZBĒRNI LŪKAS, LIJA UN DĀVIS

MĀSA SIGRĪDA KLAP AR ĢIMENI
SIEVAS BRĀLIS INDULIS GLEŠKE AR ĢIMENI

Dziļās sērās:
SIEVA ANDA LĪDUMS LEVINSON

MEITAS KARLA, JULIA, LINDA AR VĪRIEM
MAZBĒRNI GABRIELS UN AIJA

JURIS UN ANIKA
JĀNIS UN CECĪLĪJA

LAIMA UN BERTRAMS
BĒRNUBĒRNI UN BĒRNUBĒRNU BĒRNS

Ved savā gaismā mani,
Mans Kungs un Pestītāj!
Tu mani sargi, gani
Un mani neatstāj.
(A.Lūsis)

Es aizeju un tomēr palieku
Gan baltajā saulē,
Gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā.
(Ā. Elksne)

May we all mean that much to someone

• 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 Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sippany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

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

• 7. decembrī  10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
Ziemsvētku tirdziņš. 13:30 St. And-
 rew bazn. dievk. ar dievg., māc.
Saivars. 13. decembrī 14:00 Jon-
 keru bazn. kopēja Bronksas un 
Ņudžersijas skolu eglīte ar svēt-
brīdi. 14. decembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Adventa koncerts ar svēt-
brīdi. 10:30 Salas bazn. dievk., 
māc. Saliņš. 20. decembrī 14:00 
Manhatenā dievk., māc. Saliņš. 
Novada eglīte. 21. decembrī 10:00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. Sai  vars. 
10:30 Salas bazn. dievk., māc. Sa -
liņš. 24. decembrī 18:00 Jonkeru 
bazn. Ziemsvētku vakars, māc.
Saivars. 18:00 Salas bazn. Ziem-
svētku vakars, māc. Saliņš. 25. 
decembrī 11:00 Īstoranžā Ziem-
svētku dievk., māc. Saliņš. 28. 
decembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 
Salas bazn. dievk. nenotiek.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
ester NY). 8. decembrī 14:00 Ad -
venta laika dievk., skolas eglīte. 
25. decembrī 14:00 Kristus dzim-
 šanas svētku dievk.. 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., 
kafijas 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. 7. decembrī 10:30 Adventa 

2. svētd. dievk. ar dievg. 14. de -
cembrī 10:30 Adventa 3. svētd. 
dievk. angļu valodā ar dievg., 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
pie kamīna lejas zālē. 20. de  cem-
brī 17:00 Adventa svecīšu dievk., 
dziedās „Siguldas balsis”. Sekos 
latviešu skolas un draudzes ko -
pējā eglīte nama zālē, groziņu 
vakars. 24. decembrī 17:00 Ziem-
svētku vakara dievk. Dziedās 
Katriāna Zommere, ērģelnieks 
Dr. Andris Āboliņš. 28. decem-
brī 10:30 dievk. ar dievg.

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

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: Mūsu Pestītāja (Our 
Savior) bazn. (301 – 58th Street S, 
St. Petersburg, FL 33707), Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. 4. decembrī 13:00 bied rī-
bas namā šā gada aizgājušo pie mi-
ņas 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.krist-
bergs@sympatico.ca. Māc. Dr. 
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. Dia  -
kone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasa-
ras mēnešos dievk. 10:00. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. Prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@ verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org

• Vilimantikas latv.ev.lut.dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak 
St, Willimantic, CT) 13. decem-
brī 13:00 Adventa dievk., sekos 
draudzes eglīte. 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, Oak-
land).

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

Saratoga (12635 Indio Ct, Sa -
ratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sacr-
mento).

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

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

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

S P O R T S  A M E R I K Ā

Plēsnieks U-23 
konkurencē atkal 

pirmais
Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēs-

nieks Kiprā uzvarēja U-23 Eiro-
pas meistarsacīkstēs svara katē-
gorijā līdz 105 kilogramiem un 
sekmīgi aizstāvēja pērn iegūto 
titulu. Plēsnieks bija pārāks par 
konkurentiem gan raušanā, gan 
grūšanā un pārliecinoši ieņēma 
pirmo vietu kopvērtējumā. Rau-
šanas un grūšanas summā Artūrs 
pacēla 391 kilogramu (176 kg + 
215 kg). Tuvāko konkurentu, Krie-
vijas svarcēlāju Soslanu Dzago-
jevu Plēsnieks apsteidza par 12 
kilogramiem.

kajiem basketbolistiem vairāku 
ekspertu vērtējumā nosaukti 
Dai ris Bertāns un Anete Jēkab-
sone-Žogota.

Fīniksas Mercury (ASV) sastāvā, 
kā arī kļuva par Krievijas čem-
pioni Jekaterinburgas kluba rin dās. 
Otrā vieta šajā nominācijā ir Aija 
Putniņa, trešajā – Elīna Babkina.

Gada labāko treneŗa balvu, kas 
nosaukta Oļgerta Altberga vārdā, 
pārliecinoši ieguvis Latvijas valsts-
vienības vadītājs Ainars Bagat-
skis. Viņš valstsvienību Eiropas 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīrā aizveda līdz sešām uzvarām 
sešās spēlēs. Pavasarī Bagatskis  ar 
Kijevas Budiveļņik komandu kļu  va 
par Ukrainas čempionu. Balso ju-
mā tālākajās vietās ierindojās Ai -
nars Zvirgzdiņš, Jānis Gailītis, Ro -
berts Štelmachers un Aigars Ne  rips.

Par gada cerību atzīts Rodions 
Kurucs, kas Eiropas U-16 meistar-
sacīkstēs bija viens komandas 
va  došajiem spēlētājiem. Vienība 
izcīnīja sudraba medaļas. 

***
Notikusi Eiropas meistar sa-

cīkšu izloze dāmām. Latvijas sie-
 viešu basketbola valstsvienība fi -
nālturnīra grupā spēlēs ar Serbiju, 
Chorvatiju, Krieviju un Lielbri ta-
niju. Grupas spēles Latvijas izlase 
aizvadīs Šombateli, Ungārijā. Eiro-
pas meistarsacīkšu finālturnīrs ar 
20 komandu piedalīšanos nākam-
gad notiks no 11. līdz 28.jūnijam. 
Kontinenta spēcīgākās vienības 
cīnīsies arī par ceļazīmēm uz 
2016. gada Riodežaneiro olim-
pisko turnīru un olimpisko kvali-
fikācijas turnīru.

Reiņa Nitiša 
panākumi

Latvijas autosportists Reinis 

Kamaniņas
Sākusies sacensību sezona ka -

maniņu braucējiem. Austrijā, Īgl  -
sas trasē, labu panākumu guva 
Elīza Tīruma. Nāciju kausa iz -
cīņā viņa ierindojās otrā vietā,  
kvalificējoties Pasaules kausa iz -
cīņas pirmajam posmam. Sprintā 
(laiks tiek skaitīts nevis no trases 
augšdaļas, bet gan sākot no 100 
līdz 150 m pēc starta) viņa ierin-
 dojās piektajā vietā. Kungu kon-
kurencē no Latvijas braucējiem 
labāko rezultātu sasniedza Ar -
turs Dārznieks – 4.vieta.

Divnieku sacensībās brāļu An -
dŗa un Juŗa Šicu ekipāža ierin-
dojās ceturtajā vietā. 

Skeletons
Starpkontinentālā kausa izcīņas 

posmā skeletonā  Kēnigszē trasē 
Vācijā Latvijas braucēja Lelde 
Prie dulēna izcīnīja ceturto vietu.

Kalnu slēpošana
Latvijas spēcīgākais kalnu slē-

potājs Kristaps Zvejnieks Pihē, 
Somijā, uzvarēja Starptautiskās slē-
 pošanas federācijas (FIS) sacen-
sībās slalomā. Zvejnieka rezultāts 
bija 13,31 FIS punkta vērtībā, kas ir 
viņa labākais sasniegums šosezon.

Futbols
Latvijas futbola izlases kaptei-

nis Kaspars Gorkšs gatavojas pie-
vienoties Malaizijas komandai 
Sarawak. Pašlaik 33 gadus vecais 
centra aizsargs jau ir ieradies 
Malaizijā un vienojies par līguma 
nosacījumiem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Māris 
Štrombergs – 

ASV čempions
BMX riteņbraucējs Māris Štrom-

bergs Oklahomā kļuva par ASV 
čempionu kopvērtējumā. Divkār-
tējais olimpiskais čempions BMX 
vēsturē ir  pirmais braucējs, kas 
karjērā ir uzvarējis visās nozī mī-
gākajās sacensībās.

Pēc galvenā konkurenta aus trā-
lieša Sema Vilogbija problēmām 
Štrombergam USA BMX Grands 
sacīkstēs bija jāiekļūst četriniekā, 
lai nodrošinātu uzvarētāja laurus 
sacīkstēs. Lai kļūtu par uzvarētāju 
kopvērtējumā, bija jāuzvar trīs fi -
nālbraucienu summā. Pirmajos di -

vos finālos Štrombergs bija otrais, 
bet pēdējā finālbraucienā izcīnīja 
lielisku uzvaru, grūtā cīņā pār-
spējot mājinieku cerību Konoru 
Fīldsu un pārējos konkurentus.

Štrombergs sekmīgi pārvarēja 
priekšbraucienus un arī ceturt-
daļfinālu, iekļūstot pusfinālā. Tajā 
valmierietis startēja vienā brau-
cienā ar Vilogbiju. Šeit arī notika 
būtisks pavērsiens – Štrombergs 
pusfinālā ieņēma otro vietu, kva-
lificējoties finālam, tikmēr austrā-
lietis vispirms aizķēra barjēru, no -
 nākot pēdējā pozicijā. Nedaudz 
vēlāk viņš aizcīnījās līdz ceturta-
jai vietai, kas garantētu vietu 
finālā. Ar to Vilogbijam nebija 
gana un viņš centās panākt lī -
derus, taču vienā no lielajiem 

lēcieniem nokrita un palika asto-
tais, finālā neiekļūstot.

Par uzvaru sezonas kopvēr tē-
jumā Štrombergs nodrošināja arī 
27 500 dolaru naudas balvu.

Girgensonam 
balsojumā – 1. vieta

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
Zvaigžņu spēles balsojumā lielis-
ki veicas latviešu uzbrucējam Ze  m-
 gum Girgensonam no Bufalo 
Sabres komandas. 30.novembrī 
viņš apsteidza Monreālas Cana-
diens aizsargu Pīkei Subanu, ierin -
dojoties pirmajā vietā. Trešajā po -
zicijā atrodas Pitsburgas Penguins 
kapteinis Sidnins Krosbijs. Starp 
uzbrucējiem Girgensons arī  ir 
augstajā – piektajā vietā. 

ASV izlases latviešu 
izcelsmes futbolists 

Jedlins iegūs 
Latvijas pasi 

ASV futbola izlases aizsargs 
Deandrē Jedlins, kurš iepriekš 
publiski paudis, ka ir latviešu 
izcelsmes, iegūs Latvijas pasi, 
kas viņam nepieciešama spēlē-
šanai Anglijas premjerlīgas meis-
tarsacīkstēs, informējis britu 
laik raksts Daily Mirror. Pie kā -
rotās pases Jedlins tiks tuvāko 
divu nedēļu laikā, un tas viņam 
ļaus no janvāŗa pārstāvēt Toten-
hemas Hotspur komandu. Šobrīd 
aizsargs pārstāv Amerikas Fut-
bola līgas (MLS) komandu Siet-
las Sounders, bet ar Hotspur viņš 
iepriekš bija vienojies vasarā. 
Pases iegūšana viņam decembrī 
ļaus sākt treniņus ar savu jauno 
komandu. Latvijas pases iegū ša-
na nozīmēs, ka Jedlinam spē lē-
šanai premjerlīgas meistarsa cīk-
stēs nebūs nepieciešama dar ba 
atļauja. Jedlins līgumu ar Hotspur 
noslēdza uz četriem gadiem, bet 
Sounders komandā turpina spē-
lēt, būdams tai izīrēts.

Jedlins devās laukumā trijās 
šovasar aizvadītajās Pasaules 
kausa izcīņas spēlēs, kur ASV 
astotdaļfinālā nervozā cīņā pie -
kāpās Beļģijai. Kopā viņš ASV 
izlasē līdz šim aizvadījis deviņas 
spēles.

Pats futbolists vairākkārt pau-
dis, ka ir 25% melnādainais, 25% Māris Štrombergs uzvar ASV meistarsacīkstēs

Zemgus Girgensons
Šīs sezonas 24 NHL spēlēs Gir-

gensons guvis septiņus vārtus, iz -
darījis sešas rezultātīvas piespēles 
un iekrājis labāko lietderības koe-
ficientu (+5) visā Sabres koman dā. 
Balsojums notiks līdz 1. janvārim. 
Dienas laikā no vienas IP adreses 
var balsot desmit reizes, taču 
pirms tam ir jāpiereģistrējas 
NHL mājaslapā. Zvaigžņu spēle 
notiks 25. janvārī Kolumbusā.

amerikāņu iedzimtais un 50% 
latvietis. Spēlētājs nekad nav sa -
ticis savu tēvu un tikai nesen 
sācis uzturēt rēgulāru kontaktu 
ar māti, bet viņu uzaudzināja 
vecvecāki no mātes puses. Ko 
nozīmē viņa teiktais par latviešu 
asinīm, Jedlins līdz šim nekad 
nav paskaidrojis. Runā, ka Lat-
vijas pase viņam pienākas savas 
vecāsmātes pilsonības dēļ.
Kanadas skeletonis-

tus trenē latvietis
Par Kanadas skeletonistu tre -

neri uzaicināts Ivo Pakalns. Pa -
kalns savulaik pats bija skel -
etonists un ir strādājis kopā ar 
brāļiem Martinu un Tomasu Du -
kuriem. Pakalns strādāt uz Ka -
nadu devās 2010. gadā pēc Zie-
mas olimpiskajām spēlēm Vanku-
verā, ar laiku dabūja darbu skel-
etona nacionālajā izlasē un tagad 
iecelts tās vadītāja amatā, nomai-
not Turīnas Olimpisko spēļu čem -
pionu Dafu Gibsonu, jo viņš ģi  -
menes apsvērumu dēļ nolēmis tur  p -
māk strādāt par ugunsdzēsēju.

Artūrs Plēsnieks
Nesen Plēsnieks pasaules mei-

star sacīkstēs Kazachstānā ieguva 
10.vietu ar rezultātu 390 kg (174 
kg + 216 kg). Pirms gada U-23 
Eiropas čempiona titulu Tallinā 
Plēsnieks nodrošināja ar rezultātu 
396 kg (175 kg + 221 kg).

Gada labākie bas-
ketbolisti – Dairis 

Bertāns un 
Jēkabsone-Žogota

Par 2014. gada Latvijas labā-

Anete Jēkabsone-Žogota

Reinis Nitišs

Andrejs Rastorgujevs

Dairis Bertāns

Vecākais no brāļiem Bertāniem 
– Dairis šogad bija viens no Lat-
vijas izlases līderiem veiksmīgajā 
2015. gada Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīrā un pašlaik 
sekmīgi turpina spēlēt Spānijas 
augstākās līgas klubā Bilbao 
Basket.

Balsojumā Dairis Bertāns tikai 
par vienu punktu apsteidza Jāni 
Blūmu, tālākajās vietās ir Jānis 
Strēlnieks, Kristaps Porziņģis un 
Kaspars Bērziņš.

Anete Jēkabsone-Žogota labā-
kās basketbolistes balvu ieguvusi 
otro gadu pēc kārtas, turklāt ļoti 
pārliecinoši. 2014. gadā viņa kā 
pirmā no Latvijas uzvarēja Sie-
viešu nacionālās basketbola aso -
ciācijas (WNBA) meistarsacīkstēs 

Nitišs izcīnīja otro vietu pasaules 
rallijkrosa meistarsacīkšu pēdējā 
posmā Arģentīnā.

Sezonas kopvērtējumā viņš  ie -
rindojās augstajā trešajā vietā, 
Tas ir visu laiku augstākais sa -
sniegums Latvijas autosportā.

Rastorgujevs
sāk ar uzvaru

 Ar uzvaru sacensības sācis 
Latvijas labākais biatlonists  An -
drejs Rastorgujevs. Starptau tis-
kās Biatlona savienības (IBU) 
kausa izcīņas posma sacensībās 
Norvēģijā 10 km sprintā viņš iz -
cīnīja pirmo vietu.

Rastorgujevs katrā šautuvē pie -
ļāva pa vienai kļūdai, taču divi 
veiktie soda apļi viņam neliedza 
par divām sekundēm apsteigt ot -
 rās vietas ieguvēju norvēģi Larsu 
Bergeru, kas arī atstāja nesašautus 
divus mērķus.


