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No kreisās: Jānis Kukainis, Ilze Garoza un Anita Bataraga (pirmā no labās) sarunājas ar ASV Valsts 
departamenta amatpersonām

// FOTO: www.liktendarzs.lv

(Turpināts 3. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

VALDA AUZIŅA,
„Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja

ILZE GAROZA,
speciāli Laikam

"Likteņdārzs būs dāvana Latvijai pirmajā simtgadē"

ALA valde diskutē par Baltijas drošību 
un lemj par atbalstu izglītības un kultūras projektiem

Likteņdārzam veltītajā ik ga-
dē jā labdarības pasākumā – 
kon  certā un izsolē, kas 20. 
martā notika „Mūzikas namā 
Daile”, dārza tālākai īstenošanai 
saziedoti 23 052 eiro.

„Deviņos gados tūkstošiem lie-
 lu un mazu roku darba ir pielikts, 
lai radītu dārzu uz salas Daugavas 
vidū. Sala deviņu gadu laikā ir 
skaisti pārvērtusies. Ābeles, kuŗas 
esam iestādījuši, jau dod augļus. 
Taciņas ir iestai gātas, un dārzs 
dzīvo. Tas aug, un augt var vienīgi 
uz nākotni,” Likteņdārza labda-
rības sarī kojumu atklājot un at  ce-
 roties dārza idejas pirmsākumus 
2006. gadā, teica viena no „Kok-
neses fonda” dibinātājām, dzej-
niece Māra Zālīte. 

„Tās runas, ka nevajagot tik 
daudz skatīties tajā pagātnē, nav 
gudras runas. Labāk ir zināt, ka 
pagātne, tagadne un nākotne iz -
riet cita no citas un pastāv vien-
laikus savstarpējā atkarībā.

Likteņdārzā mēs skaudri sajū-
tam, cik neizsakāmi dārgu maksu 
latvieši maksājuši par savas tau-
tas brīvību un par savu valsti. Tas 
palīdzēs mums to novērtēt, sargāt 

un pilnveidot.
Tā nebūs Nāves sala, jo tāda 

jau Daugavā ir. Šī būs Dzīvības 
sala. Mūsu Likteņdārzs būs za  ļo-
jošs un ziedošs! Jau tagad vienas 
sezonas laikā to apmeklē pāri par 
60 000 cilvēku. Tomēr Likteņdārzs 
vēl ne tuvu nav pabeigts. Vēl 
daudz pūļu, un daudz naudas 
vajadzīgs, lai vērienīgā iecere 
piepildītos pilnībā.

Es ticu, ka Dārzs būs brīnišķi 
skaists. Tas būs ar mīlestību ra -
dīts. Tas augs un kuplos cauri pa -
audzēm. Nekad neaizmirsīsim, ka 
tie nav parasti koki alejā. Katra 
ābele stāsta par kāda tuva cilvēka 
likteni. Un akmeņi lielajā valnī – 
tie nav parasti akmeņi. Arī tie ir 
cilvēki. Cik akmeņu, tik dārgu 
dvēseļu, ko neesam aizmirsuši. 

Tā būs mūsu visu dāvana Lat-
vijai tās pirmajā simtgadē! Un tā 
kā mums pašlaik ir Raiņa gads, 
tad beigšu ar dzejnieka vārdiem. 
“Ikvienam ir roka jāpieliek, /Lai 
lielais darbs uz priekšu tiek!”

Sarīkojumā skanēja izcilā kom-
ponista Raimonda Paula mūzika 
paša autora, Latvijas Radio big-
benda un jaunās džeza dziedātājas 

Kristīnes Prauliņas izpildījumā. 
Klausītājiem bija iespēja baudīt 
džeza mūziku Kārļa Vanaga un 
austrāliešu multi-instru mentālista 
Džeimsa Morisona aranžējumā. 
Koncerta noslēgumā izskanēja vi -
ņa aranžētā latviešu tautasdziesma 
„Pūt, vējiņi”. Maestro Raimonds 
Pauls bija viens no mūziķiem, 
kas piedalījās pašā pirmajā Lat-
vijas Televīzijas organizētajā zie-
dojumu akcijā „Top Latvijas Lik-
teņdārzs!” 2009. gadā. Kompo nis ta 
dziesma „Nepiesauc mani vēl” 
kļuvusi par LTV Likteņdārza ak -
cijas mūzi kālo atpazīstamo sim-
bolu.

Izsoli tradicionāli vadīja Fonda 
padomes loceklis, LR veselības 
ministrs Guntis Belēvičs. Izsolē 
tika pārdoti 33 darbi, no kuŗiem 
12 bija Likteņdārza atbalstītāju 
dāvinājums, un visi ienākumi no 
to pārdošanas ir dāvinātāju zie-
dojums Likteņdārzam, un 21 
darbs, ko izsolei bija nodevuši 
mākslinieki, ziedojot Likteņ dār-
zam pusi no darba sākuma ce  nas.

Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti 
Likteņdārza apmeklētāju auto stāv -
vietas būvniecības turpi nā šanā. 

Likteņdārza īstenotājs – „Kok ne-
ses fonds” – šādu pasā kumu rī -
koja piekto gadu pēc kārtas, un to 
atbalstīja AS “Latvijas Valsts meži”, 

Ikviens ir aicināts piedalīties 
Lik  teņdārza īstenošanā, ziedojot 
līdzekļus, iestādot koku, atvedot 
laukakmeni amfiteātrim, ziedo-

Valsts kultūrkapitāla fonds un 
„Mūzikas nams Daile”. Fonds 
pateicas ikvienam, kas piedalījās 
pasākumā.

jot bruģakmenim ar savu vārdu 
Likteņdārza draugu alejā – www.
draugiem.lv/liktendarzs, piedalo-
ties talkās vai atvedot zemi Lik-
teņdārza lielajam kalnam.

Marta sākumā uz pavasaŗa 
sēdi Rokvilē, Merilandes pa -
valstī, pulcējās Amerikas lat-
viešu apvienības (ALA) valde, 
lai pārrunātu aktuālākos jau-
tā jumus organizācijas darbī-
bā. Viens no visplašāk ap   spries-
  tajiem jautājumiem ALAs 
valdes sēdē bija Krievijas iz  -
vērstā ag  resija Eiropas austru-
mos un tās radītais apdrau-
dējums Baltijas valstu drošībai, 
tajā pat laikā valdes sarunās 
liela uzmanība tika pievērsta 
latviešu latviskās izglītības un 
kultūras atbalsta programmām 
ASV.

Reaģējot uz drošības situāci-
jas pasliktināšanos Eiropā, ALA 
šo  mēnes izplatījusi atkārtotu ai -
ci nā jumu saviem biedriem un 
biedru organizācijām aktīvi ie -
saistīties kampaņās, kas vērstas 
uz Krie vi jas agresijas apturēša-
nu Ukrainā un Baltijas valstu 
drošības stip ri nāšanu, kā arī 
pretspara izrā dī šanu Krievijas 
izvērstajai propagandai Latvijā un 
pasaulē. Lai paustu Amerikas 

latviešu kopienas satraukumu 
par Krievijas ra  dīto ģeopolītisko 
saspīlējumu, dienu pirms valdes 
sēdes ALA priekšsēde Anita 

ja vadītājs Raits Eglītis un PBLA 
ģenerālsekretāre Ilze Garoza 
tikās ar ASV Valsts De  par ta-
menta amatpersonām, kas at  -

nās ar Latvijas vēstnieku ASV 
Andri Razānu.

Lai pievērstu ASV polītiķu, 
dip lomātu un domnīcu uzma-

rikas latviešu apvienības un 
PBLA atbalstu Va  š  ingtonā, D.C., 
norisināsies Ap  vie  noto Baltiešu 
komitejas rīkota konference: 
“History Repeated: Baltics and 
Eastern Europe in Pe  ril?“ Baltijas 
valstu drošības jau  tājumam tiks 
pievērsta pastipri nāta uzma-
nība arī ALA 64. kon gresā, kas 
notiks Indianapolē no 1. līdz 3. 
maijam. ALA priekšsēde A. Ba -
taraga skaidro, ka ALAi kā lat-
viešu biedrību jumta organi zā-
cijai ir pienākums mudināt sa -
vus biedrus un tautiešus vērs-
ties pie ASV Kongresa un Valsts 
Depar tamenta ar aicinājumu 
daudz stingrāk iestāties pret 
Krievijas maldu propagandu un 
agresīvo politiku.

Kritiski svarīgs jautājums, uz 
ko bieži nākas atbildēt Latvijas 
drošības aizstāvjiem ASV, ir jau   -
tājums par Latvijas pašas iegul-
dī jumu savā aizsardzībā un sais -
tību izpildi NATO kollektīvās 
aizsar dzības ietvaros.

Bataraga un PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis, kā arī ALA biro-

bildīgas par Baltijas valstu jau -
tājumiem, un piedalījās pār ru-

nību Eiropā notiekošajam, šī 
gada 17. un 18. aprīlī ar Ame-
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Precīzējums
Alberta Legzdiņa tēvs, arī Al -

berts Legzdiņš, dienēja 16. Zem-
gales brīvprātīgā policijas batal-
jonā, viņš nedienēja leģionā.

Atvainojos par neprecīzitāti sa -
vā rakstā Laika nr. 12!

L. KOVTUNA

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 SANDALAS.

Viena cena (All Inclusive)

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

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

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20152015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Sakarā ar mācītāja Kaspara 
Bērziņa atbrīvošanu no Bosto nas 
Trimdas draudzes mācītāja amata 
(Lasiet arī Laiks, nr. 13. – Red.)

Jums raksta Astra Grinberga. 
Mans mirušais vīrs Kārlis bija 
draudzes valdes un Padomes 
loceklis, kā architekts draudzei 
ziedojis vairākus būvplānus, kā 
dziedātājs kuplinājis draudzes 
dievkalpojumus un koncertus. 
Meita Inga bijusi draudzes sek-
retāre, dēls Gints pašlaik ir pa -
domes loceklis. Pati esmu palī-
dzējusi gan ar puķu sarūpēšanu 
altārim, gan strādājot  virtuvē.

Uz baznīcu esmu gājusi, kā 
daudzi citi, galvenokārt augstos 
svētkos, ne rēgulāri, kā tam va  ja-
dzētu būt. Tad draudze ievēlēja 
par mācītāju Kasparu Bērziņu no 
Latvijas. Intereses pēc sāku uz baz -
nīcu iet biežāk.Tad tas man kļuva 
par pilnīgu nepie ciešamību. Mācī-
tāja sprediķi bija man ļoti nozī-
mīgi, jo aici nāja iet garīgās attīs-
tības ceļu. To likās svarīgi atgā-
dināt, jo manuprāt draudze bija 

ATKLĀTA VĒSTULE 
kļuvusi pārāk orientēta uz ma  te -
riālismu. Ievēroju, ka arvien vai-
rāk cilvēku nāca uz dievkalpo-
jumiem. Manā ieskatā veidojās po -
zitīva aina par draudzes nā  kotni. 
Bet tad... sākās domstarpības un 
pārpratumi starp draudzes valdi 
un mācītāju. Valde nevēlējās atzīt 
mācītāja autoritāti, bet darīt lie-
tas savā birokrātiskā veidā kā ie -
priekš. Draudzes priekšniece 
Ināra Suuberga nevēlējās jautā-
jumus pārspriest Padomē, bet vai -
rākkārt griezās pie apgabala prā-
vestes Anitas Vārsbergas-Pāžas. 
Biju klāt, kad 6 mēnešu laikā prā-
veste ieradās Bostonā trīs reizes. 
Biju klāt, kad 8. marta draudzes 
pilnsapulcē prāveste, runājot par 
mācītāju, lietoja salīdzinājumu par 
bērna izvarošanu. Nekad, nekad 
nebiju neko līdzīgu dzirdējusi 
kādā publiskā sanāksmē, nemaz 
nerunājot par draudzi! Šajā piln-
sapulcē tiku ievēlēta draudzes Pa -
domē. Jau pirmajā sēdē dzirdēju, 
ka sēdē, kur izteikta neuzticība 
mācītājam, nav ievēroti draudzes 

statūti. Pie tam sēdē pieļautas 
runas no klātesošiem, kas nav 
Padomes locekļi, pat nolasīta 
anonīma vēstule un apkārtlaistas 
lapiņas par garīgām slimībām. 
Lai gan Padomes likumi netika 
ievēroti, arī šajā sēdē par to ne -
vēlējās runāt. Kad viens Padomes 
loceklis pēc mācītāja atvainoša-
nās ieteica dot mācītājam iespēju 
atteikties, kāds noteica: ”Par vēlu”, 
kam pievienojās citi, kā labi dre-
sēta komanda, ”daudz par vēlu!” 
Gandrīz kā Raiņa lugā ķērca 
kraukļi, un Melnā māte noteica, 
ka zārks jau nevar palikt tukšā. 
Esmu no Padomes izstājusies, jo 
nevaru tādā darboties, kur daži, 
pametuši Jēzus mācību, liek sevi 
Dieva vietā un tiesā pēc savas 
iedomātās taisnības.

Ar cieņu – 
ASTRA GRINBERGA

Tas taču ir 
izsmiekls!

2014. gada 14. februāŗa Latvijas 
sabiedriskās televīzijas ziņu rai-
dījumā informēja par likuma 
projekta apspriešanu, kas paredz 
sodīt deputātus, kuŗi pārkāpuši 
(pieņemts gan teikt – lauzuši) de -
putāta svinīgo zvērestu. Kā viens 
no variantiem tiek piedāvāts so -
dīt šādus deputātus ar aizliegumu 
piedalīties divās Saeimas plēnār-
sēdēs. Bet tas ir izsmiekls! Soda 
vietā par valsts interešu nodevību 
tāds deputāts tiek „apbalvots” ar 
divām, kaut arī neapmaksātām, 
brīvdienām. Kaut ko tādu, liekas, 
var izgudrot tikai Latvijas parla-
menta deputāti!

Manuprāt,  par deputāta svinīgā 
zvēresta laušanu viņa mandāts ir 
jāanulē un viņš no deputātu sa -
raksta ir jāizsvītro bez tiesībām de -
putāta statusu atjaunot. Zvē restu 
pārkāpušajam deputātam, kā valsts 
uzticību zaudējušam, ir jāaizliedz 
kandidēt jebkuŗās nākamās vē  lē-
 šanās.

Ja zvērestu pārkāpuša deputāta 
nodarījums skaŗ valsts nacionālās 
intereses vai arī apdraud valsts 
eksistences pamatus, tas ir traktē-
jams kā valsts nodevība. Tādam 
deputātam ir jāatņem Latvijas 
valsts pilsonība un pret viņu jā -
ierosina krimināllieta. 

Atceroties šī Sasaukuma Saeimas 
deputātu svinīgā zvēresta nodo-
šanas parodiju, var secināt, ka de -
putātiem trūkst elementārās iz -
pratnes par zvēresta došanas no  -
zīmi un būtību. Domājams, ka 
pirms stāšanās deputāta amatā 
būtu nepieciešams lekcijas veidā 
atgādināt par zvēresta nozīmi un 
tā uzliktajiem pienākumiem.

OĻĢERTS EGLĪTE,
pensionārs no Rīgas   
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(Turpināts no 1. lpp.)

Ilze Liepiņa

PAVASARIS
NEMANOT, NEGAIDOT, PIE LĀSTEKĀM ĶERDAMIES,
MANĀ DĀRZĀ IENĀCIS PAVASARIS.
NE SĒJIS, NE LĒJIS, NE RACIS, NE ARIS,
NU DIŽOJAS TULPĒS UN NARCISĒS KOŠĀS.
“LIELIES VIEN, PUISĪT!” SAKU  BALSĪ SKAĻĀ.
“ĪSS BŪS TEV MŪŽIŅŠ,JO DRĪZI, JO DRĪZI
AR SAULSTARU ZIRGIEM MĀKOŅU SEGLOS
ATJĀS  VASARA MĪĻĀ, VASARA  ZAĻĀ!”

Pēc vairāk nekā 30 Pasaules 
brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) birojā nostrādātiem 
gadiem, sākot ar šī gada sā -
kumu, pensijā devusies PBLA 
ilggadējā ģenerālsekretāre Tija 
Krūmiņa, kuŗa šajā organi-
zācijā ir darbojusies vairāk 
nekā pusi PBLA pastāvēšanas 
laika. Viņas vietā šogad stā-
jusies līdzšinējā Amerikas lat-
viešu apvienības un PBLA 
projektu vadītāja Ilze Garoza. 

Tija Krūmiņa uzņēmās PBLA 
ģenerālsekretāres pienākumus 
astoņdesmito gadu sākumā ar 
dedzīgu un pilnu pārliecību par 
neapšaubāmu brīvas Latvijas 
valsts atjaunošanu. “Viņa šo 
darbu uzņēmās laikā, kad Ei -
ropas un ASV prese, valdības 
un liela daļa parlamentāriešu 
gozējās detantes eiforijā,” atmi-
nas kādreizējais PBLA priekš-
sēdis Oļģerts Pavlovskis, kuŗš 
savulaik uzaicināja T.Krūmiņu 
uzņemties PBLA ģenerālsek re-
tāres pienākumus. “Tijai tas bija 
daudz vairāk nekā tikai darbs, 
to varētu kvalificēt gandrīz kā 
misiju,” piebilst Pavlovskis. “Mēs 
pret visiem lieliem” – bijis tei-
ciens, ko savulaik lietojusi T. 
Krūmiņa.

PBLA līdzšinējo vadītāju ko -
mentāros T. Krūmiņa tiek iz -
celta par savu kompetenci, or -
ganizētību un diplomātisko 
stāju. Pašreizējais PBLA priekš-
sēdis Jānis Kukainis skaidro, ka 
Tija bija “nomierinoša” un ka vi -
ņa palīdzējusi viņam izkļūt no 
bedrēm, kuŗās viņš pats sevi kā 
rīcības cilvēks bija iesviedis. 
“Šad tad nožēloju, ja viņai pirms 
rīkošanās nepaprasīju pado -
mu,” smaidot piebilst J. Kukai-

Aizmugurē redzama līdzšinējā PBLA ģenerālsekretāre Tija 
Krūmiņa, pa labi – PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un priekšā - 
jaunā PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza

Pārmaiņas
PBLA Rokviles birojā

nis. “Ar savu izpratni un vēlāk 
arī ar savu pieredzi, viņa varēja 
vērst uzmanību uz PBLA valdes 
nepamanītām niansēm dar-
bībā, kā arī dot konstruktīvus 
padomus un ierosinājumus,” 
papildina O. Pavlovskis. Rezu-
mējot Tijas Krūmiņas ieguldī-
jumu PBLA darbībā, kādreizējā 
PBLA priekšsēde Vaira Paegle 

karības atjaunošanā un vēlāk 
tās uzņemšanā NATO, un apzi-
noties, cik daudz darba līdz ši-
nējā PBLA ģenerālsekretāre ie -
guldījusi organizācijas darbības 
balstīšanā cauri gadu gadiem, 
tas ir gods un reizē arī izaici-
nājums uzņemties šī amata pie-
nākumus laikā, kad Krievija 
cenšas pārzīmēt polītiskās ro -

kopienām pasaulē,” piebilst I.
Garoza.

Uzziņai. I. Garoza 2007. gadā 
absolvējusi komūnikācijas stu-
diju programmu Latvijas Uni-
versitātē un 2011. gadā Mine-
sotas Universitātē ieguvusi Mas-
ter of Arts gradu, savā maģistra 
darbā aprakstot trimdas latviešu 
un jauniebraucēju no Latvijas 
attiecību veidošanos ASV. Ag -
rākā posmā darbojusies vairā-
kās sabiedriskās organizācijās, 
kas atbalstījušas Latvijas iestā-
šanos Eiropas Savienībā. Savu-
laik strādājusi par starptautisko 
ziņu žurnālisti „Neatkarīgā Rīta 

Avīzē“, bijusi žurnāla „Latvija 
Eiropas Savienībā“ redaktore. 
No 2009. līdz 2011. gada jūlijam 
strādājusi Imigrācijas vēstures 
pētniecības centrā Minesotas 
Universitātē un mācījusi latvie-
šu valodu Mineapoles un St. 
Paulas latviešu skolā. 2012. gada 
pavasarī Ilze Garoza rīkoja 
pirmo Trimdas latviešu archīvu 
un materiālās kultūras konfe-
renci Mineapolē, bet 2013. ga -
dā bija atbildīga par pirmā 
Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju foruma sarī ko-
šanu Rīgā.

raksta: “Viens vēsturisks posms 
PBLA ir noslēdzies. To rakstu-
roja Tijas redzējums par PBLA 
dibināšanu un attīstību, kad 
veidojās tik nepieciešamā pēc-
tecība, mainoties valdēm un 
notikumiem.”

“Zinot, cik nozīmīgu lomu 
PBLA ir spēlējusi Latvijas neat-

bežas Eiropā un ar savu rīcību 
apdraud arī Latviju,” saka PBLA 
jaunā ģenerālsekretāre Ilze Ga -
roza. “Tāpat, ņemot vērā pē  dē-
jos gados pieredzēto masveida 
emigrāciju no Latvijas, PBLA 
priekšā stāv izaicinājums, kā 
uzrunāt un veicināt ciešāku sa -
darbību ar jaunajām latviešu 

PRECĪZĒJUMS
Laika nr.12. Eleonoras Šturmas rakstā par Ē.
Raistera fonda balvu ieviesusies kļūda. Lūdzam 
ievērot – Fonda sarīkojums, kuŗā pasniegs 
balvu Ingunai Daukstei-Silasproģei notiks 
Priedainē svētdien, 12. aprīlī. 

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 

2015. gada Lieldienu krāsainajā numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 30. martam 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?

Jādomā par aizsar dzības bu -
džeta palielinā jumu līdz diviem 
procentiem no IKP, kā to paredz 
vienošanās starp Zie  meļ atlan-
tijas līguma dalīborga nizā ci  jām. 
“Lai mēs varētu prasīt NATO 
un ASV dro šības garantijas, 
mums pa  šiem ir jāizpilda savas 
saistības un, cik vien ātri ie -
spējams, jānodrošina Latvijas 
aizsar dzī bas budžeta palielinā-
jums līdz 2% no IKP,” uzsveŗ 
PBLA priekš sēdis Jānis Kukai-
nis. Viņš no  rāda, ka ASV 2015.
gadā Latvijas aizsardzībā pare-
dzējusi iegul dīt 69 miljonus ASV 
dolaru, kamēr Latvijas kopējais 
Aizsar dzī bas budžets šogad ir 
lēšams uz 275 miljoniem ASV 
dolaru. Šobrīd Latvijai ļoti sva-
rīgi ir do  māt arī par iekšējās un 
ekono miskās drošības stiprinā-
šanu. Jā  atzīmē, ka Latvijas eko-
nomiskās izaug smes veicinā-

šanas nolūkā PBLA sadarbībā 
ar Latvijas Ār  lietu mi  nistriju šī 
gada 9. un 10. jūlijā Rīgā rīkos 
otro Pasaules latviešu ekono-
mikas un inno vā ciju fo  rumu, 
kuŗa centrālā tema būs Latvijas 
ekonomiskā drošība un izaug-
sme ģeopolītiski nestabilos ap -
stākļos.

Papildus drošības jautāju-
miem ALAs valdes sēdē tika 
pārrunāts Amerikas latviešu 
apvienības kā centrālās organi-
zāciju apvienības darbs latviešu 
sabiedrības stip ri nāšanā ASV, 
izglītības un kultūras program-
mu nodrošināšanā. Viens no 
prioritārajiem ALAs Izglītības 
nozares uzdevumiem šogad ir 
pa  nākt atbalstu latviešu valodas 
tāl mācības programmas izvei-
dei Lat  vijā, par kuŗu lielu in -
teresi ir iz  rā  dījuši gan latviešu 
centri, gan ār  pus centriem dzī-
vojošie tautieši. Tāpat ALA Iz -
glītības nozare tur pina strādāt 

ar valodas līmeņu pārbaudīju -
mu ieviešanu ASV lat   viešu 
skolās sa  skaņā ar Eiropas va -
lodu portfeli – standartizētu 
metodoloģiju va  lodas apguves 
lī   meņa novēr tē šanai. Savukārt 
ALA Kultūras nozare šogad 
piedāvā plašas iespējas jaunie-
šiem smelties pie  redzi Latvijā. 
Sadarbībā ar Lat vijas Kultūras 
ministriju ALA piedāvā iespēju 
Amerikas lat viešu jauniešiem 
šovasar stažē ties 12 Latvijas 
kultūras un iz  glī  tības ie  stādēs 
sešu līdz astoņu ne  dēļu ga  ŗumā, 
par ko tie sa  ņems stipen diju 
$2500 apmērā. Patei coties El -
māra Freiberga testa men  tāra-
jam novēlējumam, ALA šo  gad 
pie  dāvā arī stipendijas prak ses 
darbam Apvienoto Baltiešu ko -
mitejā un Latvijas pastāvīgajā 
pārstāv niecībā ANO. Jau šobrīd 
ALA Kultūras nozare uzsākusi 
priekš darbus Latvijas Simtgades 
svi nī bu plānošanai 2018. gadā.

ILZE GAROZA,
speciāli Laikam

ALA valde diskutē par Baltijas drošību 
un lemj par atbalstu izglītības un 

kultūras projektiem
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Saruna ar Jāni Mažeiku,
Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku

Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO)

Prāveste Dr. Daira Cilne
ciemojās Oregonas draudzē

No labās: Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jānis Mažeiks 
un Lesotas ārkārtējais pilnvarotais vēstnieks ANO Kelebone Maope 
Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO (Ņujorkā)

No kreisās: māc. Viesturs Bambāns, Dr. Daira Cine, diakone Ruta 
Bambāne

TAIRA ZOLDNERE

ZINTA KŪLĪTE

Ir viena no šī pavasara neparas-
ti aukstajām un sniegotajām die-
nām ASV Austrumu krastā. Uz da  -
žām dienām iebraukusi Ņujorkā 
no saulainās Kalifornijas, izman-
toju iespēju apmeklēt Latvijas Pa -
stāvīgo pārstāvniecību ANO un 
tikties ar pārstāvniecības vadītāju, 
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku 
Jāni Mažeiku sarunai par Latvijas 
pārstāvniecības ANO uzdevu-
miem un aktuālitātēm šajā gadā, 
kad Latvija ir Eiropas Savienības 
(ES) Padomes prezidējošā valsts.

biju vēstnieks Latvijas pārstāv-
niecībā ANO Ženēvā. Šeit esmu 
kopā ar ģimeni – dzīvesbiedri Da -
ci un mūsu trim bērniem Reini, 
Arti un Margaritu Madaru.

Jūs esat strādājis divās no 
trijām Latvijas Pastāvīgajām 
pārstāvniecībām ANO (trešā ir 
Vīnē). Kādi ir Pastāvīgās pār-
stāvniecības uzdevumi?

Latvijas Pastāvīgās pārstāv nie-
cības darbojas no Latvijas uz  ņem-
 šanas brīža ANO 1991. gada sep-
tembrī. Tās vajadzībām Ņujorkā 

viens no galvenajiem uzdevumiem 
bija atspēkot Krievijas Fede rā  ci-
jas propagandu, kas tendenciozi 
atspoguļoja vēsturiskos noti ku mus 
un apvainoja Latviju cilvēk tiesību 
pārkāpumos attiecībā pret mazā-
kumtautībām. ANO tika iesaistīta 
arī, lai veicinātu ātrāku Krievijas 
kaŗaspēka izvešanu no Latvijas. 
Šobrīd mēs esam tie, kas pievērš 
ANO uzmanību cilvēktiesību pār-
kāpumiem no Krievijas Federā-
cijas puses, it īpaši Ukrainā un 
anektētajā Krimā, kur no sešām 
ukraiņu skolām vairs nav paliku  si 
neviena, un tiek apspiesta arī Kri-
 mas tatāru etniskā mino ritāte.

ANO ekspertīze Latvijā bijusi 
pie saistīta dažādām program-
mām, kā, piemēram, Latviešu 
va  lodas apguves valsts program-
mas izveidei.

Vai šīs programmas Latvijā 
turpinās arī tagad?

J.M. Kopš esam Eiropas Savie-
nības dalībvalsts, no saņēmējiem 
esam kļuvuši par donoriem. Da  -
lāmies savā valsts attīstības pie -
redzē ar tādām valstīm kā Mol-
dova, Gruzija, Ukraina, Centrālās 
Āzijas valstis un citas.

Kuŗi šobrīd ir Latvijas pār-
stāv niecības Ņujorkā prioritārie 
dar ba virzieni?

Šobrīd strādājam ar papildu 
slo  dzi sakarā ar Latvijas prezi-
dentūru ES Padomē. Lai gan rē  -
gulāru ES pārstāvniecību ANO 
nodrošina ES delegācija, tomēr 
parasti prezidējošā valsts iesaistās 
vairāk un nāk ar aktīvākām ini -
ciatīvām, kā arī nepiecie šamības 
gadījumā runā ES vārdā.

Kā ES Padomes prezidējošā 
valsts rīkosim vairākus pasā ku-
mus. No tiem gribu pieminēt Lat -
vijas aktīvu līdzdalību ANO rī  -
kotajā Sieviešu statusa komitejas 
sesijā, kuŗā galveno uzrunu Ei  ro-
pas Savienības vārdā teiks Lat vi-
jas Izglītības un zinātnes minis-
tre Mārīte Seile. Šajā sesijā Lat-
vijas pārstāvji uzstāsies arī ar 
priekšlasījumiem par cilvēktir dz-
niecību, sieviešu ekono miskajām 
iespējām un par sieviešu iesaisti 
inženieŗzinātnēs. Var teikt, ka Lat-
viju pasaulē atpazīst kā valsti, kas 

iestājas par cilvēktiesību ievēro-
šanu un dzimumu līdztiesību. 
Aprīlī notiks Kodolieroču neiz-
platīšanas līguma pārskata kon-
ference, kuŗā Latvija organizēs 
vienu no paneļ diskusijām. Šogad 
esam sākuši jaunu iniciātīvu, kam 
pievie nojušās vairākas valstis, ai -
cinot visas valstis identificēt sa -
vas militārās lidmašīnas un kaŗa-
kuģus. Kā zināms, Krievijas Fe  de -
rācijas militārās lidmašīnas bieži 
lido gar Latvijas gaisa telpu bez 
ieslēgtiem transponderiem, kas 
ļautu identificēt lidmašīnu un 
nepieciešamības gadījumā sazi-
nāties ar to.

Sadarbībā ar Latvijas vēst nie-
cību ASV Latvijas pārstāv niecība 
ANO strādā, lai reprezentētu Lat-
vijas preziden tūru ES Padomē 
publiskās diplomātijas un kultū-
ras pasā kumos. Janvārī Ņujorkā 
notika modernās mākslas izstāde 
„Lilijas baseins”, kas ir vairāku Lat-
   vijas mākslinieku kopīga izstāde 
starp tautiskās sadarbības program-
mas ietvaros, ko īsteno Laik me-
tīgās mākslas centrs kim? Rīgā un 
Modernās mākslas izstāžu centrs 
„Art in General” Ņujorkā. Savu-
kārt 9. aprīlī gaidāms Akadēmiskā 
koŗa „Latvija” koncerts Linkolna 
centrā, kas būs nozīmīgākais ES 
prezidentūras kultūras pasākums 
Ņujorkā.

Sākam arī gatavoties  70. ANO 
Ģenerālajai Asamblejai, kas no  -
tiks ANO Galvenajā mītnē Ņu -
jorkā septembŗa otrajā pusē.

Kā jūs varētu komentēt ANO 
nostāju Ukrainas jautājumā?

Ukrainai pagājušajā gadā ir 
bijusi pievērsta liela ANO uz   ma-
nība. Ukrainas notikumu sakarā 
tika sasauktas ap 30 (!) ANO Dro-
šības Padomes sanāk smes. Tomēr 
Drošības Padomē piecām valstīm 
ir veto tiesības (ASV, Apvienotajai 
Karalistei, Francijai, Ķīnai un 
Krievijai), kas nozīmē, ka šo val-
stu intereses ir īpaši aizsargātas. 
Ukrainai ANO ir liels atbalsts. 
100 valstis balsoja par ANO Ģe -
nerālās Asamblejas rezolūciju par 
Ukrainas ter ritoriālās integ ritātes 
saglabāšanu un ievērošanu, ka  mēr 
pret balsoja tikai 11 valstis. Šī re -

zolūcija ne tikai dod skaidru sig-
 nālu, ka starptautiskā sabied rība 
neatzīst Krimas aneksiju, bet arī 
norāda, kas tarptautiskajām kuģ-
niecības un aviācijas aģentūrām 
jāievēro, ka Krimas territorijā 
darbojas Ukrainas jurisdikcija.

Cik droša ir Latvijas situācija 
Krievijas agresijas apstākļos?

Latvijas galvenais drošības ga  -
rants ir NATO, kas jau pie ņēmusi 
lēmumus par reģionu drošības 
stiprināšanu. Latvijas gaisa telpas 
un territoriālo ūdeņu  kontrole 
un aizsardzība, NATO spēku mi -
litārās mācības, plāno šanas štābi 
Baltijas valstīs, kā arī NATO Iz -
cilības centrs Stratē ģiskās komu-
nikācijas jautājumos, kas atrodas 
Rīgā – tā ir tikai daļa no kopējās 
aizsardzības un drošības stipri-
nāšanas pasā kumiem.

Nobeigumā, lūdzu, pastāstiet, 
kāda ir Pārstāvniecības sadar bība 
ar Amerikas latviešu sa  biedrību.

Sadarbībā ar ALA pagājušajā 
gadā piedalījos ALAs 63. kon-
gresā Filadelfijā, kuŗā pieņēmām 
vairākas rezolūcijas Ukrainas at  -
bal stam pret Krievijas agresiju 
un aicinājām Latviju stiprināt 
valsts drošību paātrinātā režīmā. 
Sadar bībā ar ALA, esam iecerē -
juši projektu jauniešiem prakses 
darbam pie mums, Latvijas pa  -
stā vīgajā pārstāvniecībā ANO Ņu -
jorkā. Praktikanta pienāku mos ie -
tilps atbalsta nodrošināšana Lat-
vijas diplomātiem un Latvijas 
pastāvīgās pārstāvniecības ANO 
darbiniekiem, gatavojoties ANO 
Ģenerālajai asamblejai septembrī. 
Kad iespējams, mēs ar ģimeni 
viesojamies arī Ņujorkas latviešu 
draudzes vasaras nometnē Kat-
skiļos, kur esam organizējuši lat-
viskās Lieldienas. Pārstāv niecība 
rēgulāri atbalsta latviskos kultū-
ras pasākumus, kuŗos arī pats 
bieži piedalos, iepazīstinot ar 
Lat vijas un ANO aktuā litātēm.

Sarunā nemanot aizritējusi gan -
drīz pusotra stunda. Pateicos vēst-
niekam par viesmīlību un uzlūdzu 
viesos arī pie mums, Sanfrancisko 
apkārtnē. Tad gan man laiks atkal 
doties ārā un izbaudīt Ņujorkas 
ziemu marta vidū.

Ar vēstnieku Jāni Mažeiku Ame -
rikas latviešu sabiedrībai bija ie -
spēja iepazīties Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) 63. kongresa 
laikā Filadelfijā, kur vēstnieks 
teica uzrunu par temu „Situācija 
Ukrainā ir Krievijas agresijas 
mācībstunda Latvijai”.

Šajā tikšanās reizē lūdzu vēst-
nieku tuvāk iepazīstināt ar pār-
stāvniecības Ņujorkā vēsturi un 
ikdienas darbu.

Kad un kā sākāt savu darbu Lat-
 vijas pārstāvniecībā Ņujorkā?

Pirms darba Ņujorkā, kur iera-
dos pirms pusotra gada, divus 
gadus strādāju Rīgā. Pirms tam 

tika iegādāta šī vēsturiskā ēka, kas 
celta 1899. gadā un atrodas tikai 
pāris kvartālu attālumā no ANO 
galvenās mītnes. Pastāvīgi šeit 
strā    dājam četri diplomāti, bet, 
sakarā ar Latvijas prezidentūru 
ES Pa  domē, šobrīd te esam sep -
tiņi. Jā   saka gan, ka darbinieku 
skaita ziņā esam viena no ma  zā-
kajām Eiropas valstu pārstāv-
niecībām, un tagad, Latvijas pre-
 zidentūras laikā, visiem iznāk 
strādāt ar lielu slodzi.

ANO darbība ir ļoti plaša, kas 
arī izskaidro vairāku pārstāv nie-
cību nepieciešamību. Pagājušā 
gadsimta deviņdesmitajos gados 

Pēc ziemas, kas gandrīz mūs 
neskāra, Amerikas Ziemeļrie tu  -
mus sedz reta ziedu bagātība. 
Oregonas draudzē 22. martā 
viesojas Rietumu apgabala 
LELBĀL jaunievēlētā prāveste 
Dr. Daira Cilne ar laulāto drau-
gu Dr. Juri Cilni, kuŗš orego-
niešiem pazīstams no tiem lai-
kam, kad Oregonas draudzē kal -
poja viņa tēvs. Tikšanās arī šo -
reiz noritēja sirsnības gaisotnē. 

Bez prāvestes Cilnes diev kal-
pojumā piedalījās arī draudzes 
mācītajs Viesturs Bambans un 
diakone Ruta Bambane, ērģeles 
spēlēja draudzes ērģelnieks An -
dis Garuts. Bija izvēlētas Cie-

šanu laikam piemērotas dzies-
mas. Svētrunu teica prāveste 
Cilne, un dievgaldu dalīja visi 
trīs garīdznieki.

Draudzes priešnieks Juris Orle 
draudzes vārdā sveica prā vesti, 
Dr. Rita Sēja pasniedza rozes no 
dāmu komitejas. Marta mēnesī 
mūsu draudzē Orļu ģimenei 
daudz jubilāru, visi tika sveikti 
vai pieminēti ar dziesmu „Tas 
darbs, Kungs Jezu, viss ir Tavs”.

Centra zālē dāmu komiteja 
cienāja ar siltām pusdienām un 
greznu kūku galdu. Mūsu dā  -
mas ir apdāvinātas galda rotu 
kārtotājas, bet šodien viņas sevi 
pārspēja ar rozā kamēliju un 

baltiem vīnogu krūma ziediem.
Pēc maltītes pie galda, kur 

sēdēja Ciļņi un diakone Ruta 
Bambane, iesākās dziedāšana ar 
„Dona nobis”, pēc brīža ap gal -
du sanāca daudz priecīgu dzie-
dātāju. Diakone Bambane at -
nesa no baznīcas dziesmu grā -
matas un dziedāšana turpinā  -
jās uz balsīm, tik skaisti mūsu 
pusē sen nebija dzirdēts. Patiesa 
Dieva slavēšana ar skanīgam 
balsīm.

Paldies Prāvestei Cilnei, Dr.
Jurim Cilnim, dāmu komitejai 
un visiem, kas šinī prieka pilnā 
dienā dalījās ar draudzi!
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA PATEICAS VISIEM TIEM ZIEDOTĀJIEM,
KAS PAGĀJUŠAJĀ GADĀ ATBALSTĪJA ALAs LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJAS!
ALAS ATBALSTĪTĀJI UN LABVĒĻI 2014.GADĀ:

Arnolds Ābele, Linda un Gatis Ābeles, Juris Āboliņš, Egils Ābols, Ēriks Ābols, Juris Abrenietis, Biruta un Dzintars Abuli, Kārlis Ādamsons, Lidija un Aivars Aistari, Arnis Akselis, Ella 
Ambats, Ivars Ambats, Velta Anast, Gunārs Andersons, Mary Andujar, Eduarda Angiolini, anonims, Leontīne Anstrats, Kristīne Anstrats-King, Biruta Anthony, Baiba un Egils Apeļi, 
Marta Apelis, Daina Apple, Ilma un Džems Apsīši, Apvienotā Linkolnas latviešu ev.lut.draudze, Egons Āre, Valda Ārste, Pēteris Aserītis, Maija un Jānis Atvari, Rasma un Gvido Augusti, 
Gaida un Guntis Auļi, Nilss Aume, Aina Auškāps, Irēne un Voldemārs Aveni, Gatis Avotiņš, Aija un Egils Avoti, Ilona Ayan, Andrejs Baciāns, Dzintra un Andrejs Baidiņi, Ēriks Bajārs, 
June Bakutis, Nikolajs Balabkins,  Brigita Balaram, Gunta Ballin, Aina Balodis, Oļģerts Balodis, Vilnis Balodis, Patrīcija un Andris Baltiņš, Vidvuds Bandrēvičs, Māra un Kārlis 
Bangerski, Gaida Barens, Anita un Roberts Bataragi, Līga Bauer-Hoy,  Maija un Vilnis Baumaņi, Andrejs Bēdelis, Gunārs Bekmans, Rasma Bembers, Antra Berger, Māris Bergmanis, 
Ingrid Berkholtz, Nikolajs Berkholtz, Andra un Pauls Berkoldi, Dace Berton, Edgars Bērziņš, Gunārs Bērziņš, Ilze Bērziņš, Jānis Bērziņš,  Ilze un Juris Bērziņš, Rita un Tālivaldis 
Bērziņi, Velta Bērziņš, Irma Berzinskis, Līvija un Jānis Bičevski, Dorothy Bietsch, Jānis Bikša, Silvija un Gunārs Birkerti, Vera Birnbaums,  Vita Bite,  Aina Blāķe, Barbara Blāķis, Marta 
un Edvīns Blumbergi, Anda Bockis, Daina Bolšteins, Vilma Bolšteins, Dzintra Bond, Rota un Gunārs Boršteini, Edīte Bosch, Ārija Bottomley, Ruta Bowden,  Vija Bowles, Armands 
Brachmanis, Judīte Brachmanis, Edīte Brauķis, Maija Braunfelds, Alnis Briedis, Mirdza Briedis, Bristol Myers Squibb Foundation, Sigurds Brīvkalns, Mērija Brokāns, Ieva Broks, 
Andrejs Brošs, Uldis Brošs,  Ināra un Valfrīds Brozovski, Guntis Bruns, Diāna Budy, Ausma Buks-Losordo, Evgenija Būmanis, Vija Burģelis, Pēteris Butler, Velita un Viktoras Butvilas, 
Gunārs Cace, Oļģerts Cakars, Dagne Camp, Marģers Caune, Aivars Celmiņš, Vidvuds Celtnieks, Maija Cepure-Zemmels, Margareta Chmiel, Vaira Christopher, Edward Cielēns, Juris 
Cilnis, Līvija un Edvīns Circeņi, Diāne Citron, Edīte Čivičs,  Ērika Clawson, Laura Coblentz, John Contino, Anda Cook, Roger Coudray, Dagmāra Cowan, Rita un Marģers Cubiņi, 
Peter Cybulskis, Zita Dabars, Vera un Georgs Dāboli, Diāna un Uldis Daigas, Juris Dakters, Staņislava un Ēriks Dambergi, Vera un Ilmārs Dambergi, Oskars Daņilovs, Ārija Dargevics, 
Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā, Daugavas Vanagu apvienība Ročesterā, Anna un Don Dauksti, Markus Delvers, Pēteris Delvigs, Ruta Dexter, Dace Dīķis, Arturs Dinbergs, 
Vincents Dindzāns, Biruta un Raimonds Ditrichs, Anita Dittrich, Gaida Drava,  Rita Dreimanis, Rita Drone, Solveiga un Ārijs Dubinski,  Ilga Dudziak, Linda un Mārtiņš Duhms, 
Biruta un Staņislavs Duļevski, Susan un Egons Duņēni, Erita un Ilmārs Dzilnas, Andrejs Dzirkalis, Džamaikpleinas Trīsvienības latviešu ev.lut.draudze, Paulis Ēcis, Andrejs Eglīte, 
Alberts Eglītis, Ārōns Eglītis, Iveta un Indulis Eilandi, Aldis Ejups, Līga un Imants Ejupi, Dzidra Elias, Emīls Elstiņš, Zigrīda un Samuels Epšteini,  Irēne un Juris Ercumi, Inese un Uldis 
Erdmaņi, John Ericson, Paul Erikson, Kristīna un Pēteris Eriņi, Andrew Ertmanis, Leons Ertons, Elmārs Ēvele, Arturs Ezeriņš, Ingūna Laimdota Fauser, Eugenia Filipoff, Rasma un 
John Finlayson, Ina Fogels, Mary Forman, Jānis Forrester, Ingrid Freidenbergs, Dzidra un Pēteris Freimanis  Maiga Bušs-Friess, Daina Gailis, Ādolfs Gailītis,  Vilnis Gailītis, Irma un 
Jānis Galēji, Nora un Ivars Galiņi, Igors Garais, Constance Garance, Valdis Geidāns, Benita Geloff, Mary un Dzintars Gendrikovi, Sandra Gendrikovs-Bayer,  Dzidra Ģērmanis, Vilnis 
Ģiga, Susann Gill Riley,  Baiba Gillard, Lelde Gilman, Rasma Goldfeder, Egons Goldschmidts, Alex Gončarovs,  Līga Gonzalez, Gunārs Gozītis, Ruta Grants, Anda Grasis, Pēteris 
Graube, Inese un Ivars Graudiņi, Sarmīte un Alfrēds Gravas, Ilga Grava, Raimonds Grāvis, Astrīda Greco, Ilze Greear,  Karen Greever, Guna Gregors, Ināra Grigolats, Ilze Grīnbergs, 
Marta Grīnbergs, Maksis Grīns,  Māra un Marģers Grīni, Kitija Grīntāls, Vija Grīnvalds,  Liesma un Vitauts Grīnvaldi, Vitauts Grīnvalds, Gunta un Andrejs Grīšļi, Ausma Grīviņš, 
Jānis Grote, Inta un Andrejs Groti, Gunta un Gunārs Grūbes, Deborah Grundmanis, Zeltīte un Leons Gudrie, Maruta Haas, Iveta un Alvis Hāgeļi, Skaidrīte Hāgelis, Austra Hanson, 
Linda Hardy, Ilga Harper, Ilga Harrington, Ieva Hartman, Ieva un George Hartwell, Skaidrīte Hartfield, Anita un Daumants Hāzneri, Ivars Heniņš, Ēriks Hill, Inese un Edvīns 
Hincenbergi, Bruno Hirsch, Eve Hohly, Brigita Holley, Dzidra Hombs, Inese Hoover, Valda Hopwood, Aija Horton, Nadīne Hummel, Harijs Hunters, Ingrīda Ieviņš, Maija un Imants 
Ikstrumi, Valdis Indzers, Terēze un Roberts Inveisi, Edīte Irbe, Ilga Ivulis, Gunārs Jakobsons, Dzintra un Jānis Janavs, Ilga Jankovskis, Andrejs Jansons, Uldis Jansons, Ģirts Jātnieks, 
Līga un Ilgvars Jēkabsoni, Lara Johnson, Skaidrīte Johnson, Ruta Jordāns, Ruta Jostsons, Ivars Jozus, Anita un Māris Juberti, Marta Juchna, Andrejs Jūgs,  Gunta un Juris Jurbergi, 
Vitauts Jurēvics, James Kāde, Lisa Kahraman, Anita Kaire, Uldis Kaktiņš, Uldis Kalējs, Skaidrīte un Arvīds Kalekauŗi, Ints Kaleps, Uldis Kalniņš, Andrejs Kalniņš, Andrew Kalniņš, 
Andris Kalniņš, Arturs Kalniņš, Astrīda Kalniņš, George Kalniņš, Dagmāra un Ilmārs Kalniņi,  Dorothy un Imants Kalniņi, Larisa Kalniņš, Marija Kalniņš, Vilis Kalniņš, Valda 
Kalniņš-Levy, Milda Kalve, Ilze un Jānis Kancāni, Anna un Viktors Kancāni, Ēriks Kārkliņš, Marcel Kārkliņš, Irēnes Karlsons testamentārais novēlējums, Karen un Jānis Karpi, Rita 
Kaugurs, Skaidrīte un Alfrēds Kaupiņi, Kristaps Keggi, Bertrams Keire, Māra Keire, Biruta un Herbert Kelley, Juris Kelley, Rasma Ķemme, Ivette Ķeris-Meade, Valdis Ķeris, Dace 
Ķezbers, Sonda Killen, Dace un Arnis Kīni, Inta Kipper, Kārlis M. Ķirsis, Rita Kirst, Andrejs Kiršteins, Gunta un Guntis Kiršteini, Ināra Kiršteins, Vincents Kiselis, Ilona un Andrejs 
Ķīši, Solveiga Kisselburg,  Andis Ķizāns,  Nancy un Aldis Kļaviņi, George Kļaviņš,  Olga un John Kļaviņi, Astra Kleinhofs, Imants Klingbergs, Aija Koch, Ilze Koch,  Gaļina Kolbs, Kārlis 
Kopāns, Maruta Krastiņš, Aivars Krasts, Rasma un Ilmārs Krasti,  Dagnija un Kaspars Krēsliņi, Ruta Kress, Aivars Krieviņš, Nellija un Uldis Kronīši,  Christine Krūmiņš, Andrejs 
Krūmiņš, Tija un Maigonis Krūmiņi, Tija Krūmiņš, Māra un Valdis Krūmiņi, Ģirts Krūze, Mārīte un Pēteris Krūzes, Aija un Jānis Kukaiņi, Māris Kukainis, Liene un Roberts Kukaiņi, 
Ruta Kukainis, Velta Kukainis, Dzintra un Vilmārs Kukaiņi, Zinta un Arvīds Kūlīši, Aivars Kuplis, Ludmila un Francis Kuprisi, Marianne un Pauls Kupši, Irma un Vilis Kurmji, Lāču 
ģimenes fonds, Ilze Lācis, Līga Lācis, Ruta un Indulis Lāči, Ilze Lakstīgala, John Lapkašs, Maiga Lapkašs, Alberts Lasda,  Ivars Laviņš, Anita un Dainis Lazda,  Pēteris Lazdāns, Alberts 
Legzdiņš, Jānis Leimanis, Ruta Leon, Vivita Leonard, Asja Viviana Līders, Jānis Lielais,  Arvīds Lielkājs, Vija un Leons Liepas, George Liepiņš, Indulis Liepiņš, Jānis Liepnieks, Aina 
Linarte, Benita Linde, Jānis Lipacis, John Livens, Silvija Lizlovs, Donald Lockhart, Biruta Lowther, Jēkabs Lubis, Daina un Jānis Luci, Vija Lucs, Imants Lukstiņš, John Lund, Sandra un 
Ojārs Lūres, Ilmārs Lūsis, Gunda un Gerold Lūss-Lūsis, Edward Mackus, Juris Macs, Dace Madore, Elīze Maile-Rimša, Ruta Majumdar, Biruta un Pauls Maldutis, Astra Māliņš, Astra 
Mangulis, Vija Mangulis, Ināra un Māris Mantenieki, Maija Martin, Sylvia Martin, Rita un Dainis Mārtinsoni, Gustavs Mārtinsons, Eva Mateus, Peter Matthews, Silvija Matthews, 
Biruta Mayer, Ingrid McKee, Maija un Modris Medņi, Jānis Melngailis, Astrīda Meņģelis, Patricia un Juris Mežinski, Māris Mežs, Ruta un Aldonis Mežsēti, Nora Mičule, Miervaldis 
Mieriņš, Vija Miezītis, Ārija Miķelsons, Roberts Miķelsons, Milvoku latviešu ev.lut. Sv. Trīsvienības draudze, Maruta Mitchell, Maija Mizēns, Skaidrīte Moates, Lidija Molander, Vija 
Morton, Daira Moruss, Ruta un Juris Morusi, Inta Moruss-Wiest, Ilze Kļaviņa-Mueller, Lalita Muižniece, Guna Mundheim, Martha un Manfreds Munteri, Ojārs Nagelis, Vilnis 
Neilands, Dagnija Neimanis, Ena un Arturs Neparti, Dace Nichols, Valdis Nodievs, Ausma Nonacs, Māris Nora, Arvīds Noriņš, Elga O’Dell, Mirdza Odiņš, Māra Ogle, Vitolds 
Olshevskis, Andrejs Olte, Sarah Onello, Lelde un Guntis Ores, Oregonas latviešu biedrība, Silvija un Juris Orles, Oļģerts Orleāns, Laimonis Osis, Sandra Osis, Valda Otaņķis, Egils 
Otlāns, Ingrīda un Maigonis Otto, Inta Ozoliņš-Sargent, Laura un Andrew Ozoliņi, Dzidra Ozoliņš, Aija un Juris Ozoliņi, Pēteris Ozoliņš, Baiba Ozols, Benita un Gunārs Ozoli, Māra 
un Andris Padegi, Gita Padegs, Maija un Tālivaldis Paegles, Antra un Andrejs Pakalni, Gunta un Ārijs Pakalni, Ausma Pakalns, Aina Pamovskis, Irēne Paskovskis, Dzintra Paupe, 
Agris Pavlovskis, Dace Pavlovskis, Anita un Andris Pāžas, Aija un Andrejs Pelšes, Avany Penaherresa, Dace Pencis, Gundega un Jānis Peniķi, Maija Peniķis, Lydia Peralta, Dana Perna, 
Māris Persidskis, Agris Pētersons, Anita Pētersons, Biruta Pētersons, Ilze Pētersons, Jānis Pētersons, Lidija Pētersons, Milda Pētersons, Mētra un Oskars Pētersoni, Selga Pētersons, Ruta 
Saulgoze Petričeks, Valdis Petrītis, Nora Pillanders, Margarita Pirro, Pitsburgas latviešu ev.lut.draudze, Valts Pladars, Velga un Jānis Plātes, Monika Platkājs-Fitzgerald,  Egons Pļavnieks, 
Staņislavs Plēpis, Māra un Guntis Plēsumi, Pēteris Plostiņš, Minjona un Gatis Plūmes, Mārtiņš Počs, Vizma un Egons Podnieki, Rita Podnieks, Jānis Pogulis, Lūcija Zenta Pommers, 
Arnis Pone, Elga Pone, Daila un Jānis Pones, Gunārs Potapous,  Astra Pourzan, Māra un Māris Prāvi, Izolde Preisa, Mēta Prey, Andris Priede, Ēriks Priede, Maija Priede, Rasma Priede,  
Ina un Elmārs Priedīši, Dzintra Prilaps, Juris Pružinskis, Āra Pumpurs, Ģirts Pupons, Ēriks Puriņš, Guntis Puriņš, Zigmunds Putniņš, Anda Rabacs Foster, Irēne Radtke, Charles 
Ragaušs, Alnis Ramanis, Andris Ramāns, Velta Ramanis, Astrīda Ramrath, Beatrise un Edvīnds Rasumi, Irēne un Arvils Raudiņi, Marģers Raudzēns, Uldis Rāva, Maruta un Benjamin 
Ray, Voldemārs Rediņš, Ērika un Edgars Reģi, Vija Reichenberger, Marta Reichs, Dzidra Reimanis, Gunārs Reimanis,  Velta Reimanis, Maira un Ritvars Reinbergi, Ināra un Gunārs 
Reiņi, Inta Reinis, Janīna Reinsons, Austra Reiters, Sigrida Renigere, Irēne un Gunārs Repini, Valdis Rēvalds, Valija Rēvalds, Arnis Richters, Benita Riekstiņš, Jānis M. Riekstiņš, Gunārs 
Rieksts, Vizbulīte Ries, Andris Rītelis, Asja un Andris Ritmaņi, Andrejs Robiņš, Jānis Robiņš, Zaiga Robiņš,  Ilga Robinson, John Roess, Imants Roga, Ināra un Andris Rogaiņi, Elga 
Ronis, Mirdza un Jānis Rosāni, Lynn un John Rosental, Helmi Rozankovska, Gerda Roze, Māris Roze, Aina Rozenbergs, Vivita Rozenbergs, Vaira Rozentāls, Dace Rudzītis, Dainis 
Rudzītis, Gundars Rudzītis, Velga Rukuts, Andrejs Ruments, Hilda un Visvaldis Rumpēteŗi, Rasma Rusch, Solveiga Rush, Inārs Rūsiņš, Tamāra un Edvīns Rūši, Dagnija un Roberts 
Rūši, Elfa Russell, Ranta Russell, Silvija Rūtenbergs, Inta Rūtiņš, Dzintra Sabia, Saginavas latviešu klubs, Māra Sakenfelde, Inta Sams, Aina Sanders,  Nonna Saulītis, Laimdota Sausais, 
Ausma un Aivars Saveļi, Robert Schaffer, Zaiga Schleisman, Austars Šnore, Biruta un Guntars Schultz,  Vija Schwartz, Rita Sēja, Edvīns Selga, Aina un Leons Šēnfeldi, Barbara Seniņš,  
Stacy Sherman, Vija Sherman, Deborah Shmalcs,  Anita Shrederis, Irina Sierp, Ints Siliņš, Rasma Siliņš, Vera Siliņš, Valtrauta un Pēteris Simsoni, Jānis Sinka, Māra Siolo, Sandra un 
Uldis Sīpoli, Irēne Škapars, Viktors Šķirmanis, Rita un Oļģerts Skostiņi, Vija Skudra, Ojārs Skujiņš, Iris Skulte, Māra Skulte, Maija un Juris Šleseri, Ērika Slīpais, Andrejs Smiltārs, Irēna 
un Ilmārs Smiltiņi, Aleksandra Šmits, Olga Šmits, Rasma Sockis, Julians Sondors,  Liene Sorenson, Tomas Sperauskas, Dzidra un Gunārs Spielbergi, Lūcija Sprenne, Biruta un Andris 
Sprūdi, Vija un Valfrīds Spunteļi, Arnis Šrāders, Inta Šrāders, Anda Staab, Astrīda Stalis, Ilze Stalis, Brigita Steffen, Helēna un Leo Šteinerti, Baiba Stepe, Inese Stokes,  Jānis Straubergs, 
Andrejs Strauss, Dagmāra Strautiņa, Astrīda un Gundars Strautnieki, Vija Strazdiņš, Elmārs Strazds, Mudīte Streipa-Pizzini, Aija Streips, Andris Strēlnieks, Andrejs Striķis, Salvins 
Strods, Zinaīda Strods, Silvija Stukuls, Maija Stumbre, Eleonora Šturms, Melita Stūrnieks, Indulis Šulcs, Sanita Šūmane, Biruta Sūrmanis, Uldis Sutka, Franciska Sventeckis, Ieva 
Szentivanyi, Harijs Taube, Dace un Jānis Taubes, Olga Taylor, Jordis Elfa Teriņš, Nāra Thacher, Aina Thomas, Apolonija un Imants Timroti, Mildred Torjusen, Benita Trapse, Biruta 
Treibergs, Antoņina un Leo Trinkuni, Arnis Tūbelis, Zaiga un Edvīns Tumi, Jānis Turkopūls, Mirdza Ūdenāns, Vija Ūdenāns, Daina un Andris Ūdŗi, Lidija Uldriķis, Ilze un Juris 
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Vasques, Baiba Vasys, Valdis Vāvere, Aija Vegners, Maija Veide, Māris Veidemanis, Imants Veits, Dace Venters, Ieva Vidners, Ilga Vīgants-Ivulis, Ausma un Alberts Vīganti, Regīna un 
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Ilga Vītiņš, Mirdza Vītiņš,  Anna Vītoliņš, Augusts Vītoliņš, Juris Vītoliņš, Vitauts Vītoliņš, Laimonis Vītols, Rasma un Vitolds Vītoli, Elizabete Vittands, Anda un Kārlis Vizuļi, Inta 
un Douglas Walker, Sandra Walter, Marlyn Wasser, Skaidrīte Waterford, Gunta Wheeler, Renāta Whitaker, Dzidra Williams, Milija Williamsons, Baiba Wilson, Ludmila Yamrone, 
Ārija Young, Edmunds Zadvinskis, Paulīne un Zigfrīds Zadvinski, Inese un Māris Zaķi, John Zaļais, Hedija Zalāns, Irma Zālīte, John Zaļlaps, Irēne un Aivars Zandbergi, Jānis Zārds, 
Antra Zariņš-Thrasher, Laima un Bertrams Zariņi, Dzintra Zariņš, Jānis Zariņš, Olga Zariņš, Juris Zars, Dzidra Zeberiņa-Damerel, Ausma un Imants Zeidlickis, Gene Zelcs, Indulis 
Zempurs, Māra Zibrin, Ēriks Ziediņš, Māra un Gunārs Ziediņi, Valda Ziemelis, Līga Ziemelis-Stam, Rita Zīmulis, Māra un Ēriks Zirņi, Ilga Zirnis, Guna un Leonīds Zīverti, Manfreds 
Zīverts, Biruta un Jānis Zommeri, Andra Zommers, Laimons Zvaigzne, Andra un Jānis Zvārguļi, Ināra Zvirbulis-Sīmanis, Rasma Zvirbulis
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ĀVA BĒRZIŅA,
Mineapoles latviešu skolas skolotāja

PAULS BERKOLDS

Bija prieks redzēt skolas saimi 
un tik daudz skolas atbalstītāju 
Draudzīgā aicinājuma sarīkoju-
mā, kas notika svētdienas pēc-
pusdienā, pirmajā martā pēc 
dievkalpojuma.

Skolas priekšniece Eva Tone 
ievadīja programmu ar stāstu par 
to, kā Draudzīgais aicinājums ir 
sācies, un aicināja ikkatru atbal-
stīt mūsu latviešu skolu. Viņa  
pateicās tiem, kas to darījuši ar 
materiālu un fincianālu atbalstu, 
laika ziedošanu, ar savu darbu, 
mācot latviešu skolā. Bez skolas 
atbalstītājiem mūsu Latviešu sko  la 
nebūtu pastāvējusi šos 64 gadus.

„Bagātini savu dzīvi dodams, 
sniegdams, dāvinādams! Mūsu 
tautas gudrība vēstī, ka dots de -
vējam atdodas desmitkārt. Dotais 
atgriežas kā gandarījums, kā 
prieks, kā dzīves piepildījums un 
jēga,” teikusi rakstniece Māra Zālīte.

Sekoja skolas bērnu priekšne-
sumi. Skolas koris mūzikas sko-
lotāja Benjamiņa Aļļa vadībā no -
dziedāja dziesmu „Dar’ man, tē -
vis, pastaliņas”. Jaunākās klases 
Ingrīdas Erdmanes vadībā node-
joja „Ačkupu”, paši mazākie sko-
lēni droši dejoja „Tūdaliņ tāgadiņ”. 
Dziedāšanas skolotāja Dā  vida Sar-
mas ģitaras pavadījumā  bērnu-
dārza klases bērni nodziedāja 
tautasdziesmu „Cielava, balt galve”.

Skolas pārzine Indra Halvor-
sone iepazīstināja ar referenti – 
mākslinieci Lindu Treiju, Ameri-
kas latviešu apvienības (ALMA) 
prezidenti. Māksliniece 1997. ga  dā 
beigusi profesora Induļa Zariņa 
monumentālās glezniecības meis-
tardarbnīcu un ieguvusi maģis-
tra gradu Latvijas mākslas aka-
dēmijā. Viņa strādā glezniecības, 
grafikas, illustrācijas un pedago-

Draudzīgā aicinājuma pieminēšana 
Mineapoles latviešu skolā

Atmiņas par mūzikas mīļotāju

ģijas jomā, veidojusi dekorācijas 
un scēnografiju dažādiem pasā-
kumiem un teātŗa izrādēm, pie-
dalījusies kā mākslas ievirzes 
vadītāja vairākās 3X3 un 2X2 
nometnēs, vadījusi mākslas no -
darbības Gaŗezera vasaras vidus-
skolā. No 2009. gada viņa ir kul-
tūras žurnāla Jaunā Gaita red-
kollēģijas locekle. Māksliniece 
mīl gleznot uz audekla un uz 
sienām, zīmēt visu un visur. Bija 
jauki, ka dienu pirms Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojuma māksli-

vietām. Slīdīšu attēlos viņa parā-
dīja mākslinieku darbu lielo da -
žādību un īpatnumu. Mākslinie-
ki izsaka sevi skulptūrās, glez-
nās, zīmējumos un arī komiksu 
illustrācijās. Vairāku mākslinie-
ku darbos bija redzamas un izjū-
tamas latviskās saknes, citos tās 
nejuta. Bija interesanti iepazīties 
tuvāk ar šiem latviešu mākslinie-
kiem un ar viņu māksliniecisko 
pasauli.

Pēc mākslinieces Lindas Treijas 
runas vecākās klases audzēkņi 

(Latviešu organazāciju apvienība 
Minesotā), Dāmu saimei, kredit-
biedrībai, Daugavas Vanagiem 
un citām organizācijām par šo 
64 gadu atbalstu.

Pēc progammas sekoja siltas 
pusdienas, ko skolai ziedoja Lat-
viešu kreditbiedrība. Anita Jurē-
viča ar palīdzēm saimniekoja. 
Pusdienu laikā Dāmu saimes 
vārdā Skaidrīte Dombrovska ap -
sveica latviešu skolu ar atbalstīju-
mu un ar ziedojumu turpmākam 
darbam.

Varēja labi un garšīgi paēst un 
arī iegādāties gardumus no lat-
visko gardumu tirdziņa mājās n  e -
šanai. Tirdziņā piedāvāja bērnu, 
skolotāju, vecāku un vecvecāku 
cepto rupjmaizi, pīrāgus, Alek-
sandra kūku un citus labumus. 
Tirdziņu organizēja Santa Kalnīte 
un Gunārs Otto. Šogad pirmo 
reizi bija arī īpaša izloze, ko iz -
kārtoja vecāku padomes locekles 
Santa Kalnīte un Rita Pelēce. 
Skolotāji, vecāki un vecvecāki sa -
ziedoja mantas un dažādus pie-
dāvājumus, piemēram, bija grozs 
“Tumšo vakaru aizbaidīšanai”, 
grozs ar labumiem no gardumu 
tirdziņa, atpūtas vakars vecākiem 
(kāds uzņēmās bērnu pieskatīša-
nu, bet vecāki saņēma dāvanu 
karti restorāna apmeklēšanai) – 
ļoti atbilstoši šī pilnā loze krita 
jaunajiem vecākiem Dagam un 
Edijai.

Draudzīgā aicinājuma ietva-
ros iepriekšējā dienā notika vēl 
kāds sarīkojums latviešu skolā – 
bija iespējams iepazīties ar Ilzi 
Kļaviņu Mueller, kas ir tulkojusi 
angļu valodā Annas Brigaderes 
darbu „Dievs. Daba. Darbs” – 
„The Annele Trilogy: A Book for 
Young and Old”. Piedalījās arī 

vāka  zīmējuma autore māksli-
niece Linda Treija.

Pasākumā piedalījās arī latvie-
šu skolas vecāko klašu bērni, kas 
iepriekšējā stundā bija runājuši 
ar skolotāju par Annu Brigaderi, 
kā arī bija iejutušies tulkotāja 
darbā, pārtulkojot vienu frag-
mentu no angļu tulkojuma atpa-
kaļ latviešu valodā. 4. klases bērni 
izteiksmīgi lasīja fragmentus lat-
viešu valodā no „Anneles stās-
tiem” un uzdeva jautājumus tul-
kotājai par tulkotāja darbu. Visi 
gribēja uzzināt, kāpēc viņa tieši 
šo darbu ir tulkojusi.

Tulkotāja atbildēja: „Anneles 
grāmatu es sāku lasīt agrā bēr-
nībā, un dažreiz man ir sajūta, ka 
es viņu esmu pazinusi savā dzīvē. 
Es vienmēr esmu interesējusies 
par latviešu tautas pagātni: kā 
dzīvoja mūsu senči, ko viņi da -
rīja, ko viņi domāja. Triloģija ir 
kā manas saknes.” 

Ilze Kļaviņa Mueller ir piedzi-
musi Latvijā, Vācijā dzīvojusi 
fran ču zonā, viņas ģimene izce-
ļoja uz Austrāliju, vēlāk uz Ame-
riku. Pāris gadus viņa ir dzīvojusi 
Afrikā – Tanzanijā un Beļģu 
Kongo. Ilze Kļaviņa Muellere ir 
bijusi vācu valodas skolotāja, ag -
rāk arī franču valodas skolotāja. 
Pašlaik viņa tulko Vizmas Bel-
ševicas darbu “ Bille”.

Bija prieks redzēt skolas saimi 
un tik daudz skolas atbalstītāju 
Draudzīgā aicinājuma nedēļas 
nogalē.

Kāpēc mēs turpinām to atzī mēt? 
Lai uzturētu tradiciju atbalstīt 
latviešu skolas, turklāt Draudzīgā 
aicinājuma garīgā puse ir daudz 
spēcīgāka par materiālo – tā rada 
cieņu pret grāmatu, kultūru, iz -
glītību un valodu.

Nesen mūžībā aizgāja rakst-
nieks Dr. Kārlis Zvejnieks, arī 
pazīstams kā Kārlis Kurbads 
un Kuraž Kriš. Šie pseidonīmi 
saistīti ar viņa darbu literārā 
jomā, kur viņš bija ražīgs grāma-
tu autors, dzejnieks un humo-
rists. Bet Kārlis arī bija liels 
mūzikas cienītājs un veicinātājs. 
Šajā jo  mā mums arī izveidojās 
saite, kas ilgus gadus mūs abus 
vie   noja draudzībā.

Kārli pirmoreiz sastapu 1982. 
gadā Sufalsā, Dienviddakotā, 
kur biju aizbraucis vietējai lat-
viešu sabiedrībai sniegt koncer-
tu. Iepazīstoties viņš teica, ka 
kaŗa gados bijis kopā ar manu 
tēvu. Jauku vakaru pavadījām 
sarunās, pat uzdziedot pa ziņģī-
tei. Neilgi pēc tam viņš man 
uzdāvināja savu grāmatu.

Gadu tecējumā mēs bieži sa -
stapāmies ārzemju latviešu kul-
tūras un citos pasākumos. Viņš 
ar kundzi mēroja gaŗo ceļu uz 
Minesotu, lai noklausītos mani 
dziedam amerikāņu mūziklā 
„Operas spoks” (“Phantom of the 
Opera”). Protams, tikāmies arī 
Dziesmu svētkos, kur viņš bieži 
bija aicināts piedalīties Rakst-
nieku cēlienos. 

Kad man pienāca aicinājums 
piedalīties Austrālijas Kultūras 
dienās Brisbanē 1988. gadā, vai-
cāju, vai Rīcības komitejai nebū-
tu iespējams pasūtināt jaundar-
bu, ko man atskaņot. Saņēmu 
pozitīvu atbildi, un neilgi pēc 
tam tapa Imanta Mežaraupa 
rakstītās “Trīs dziesmas” ar Kārļa 
Kurbada tekstiem. Tās esmu 
atskaņojis daudz – pēdējoreiz 
nupat, pirms nedēļas, koncertā 
Latvija.

Ziemas mēnēšos Kārlis ar kun-
dzi kļuva par “sniegputniņiem”. 
Lai izvairītos no aukstās ASV 
ziemeļu ziemas, viņi “aizlidoja” 
uz Floridu, kur pavadīja vairā-
kus mēnešus siltumā. Kārlim ļoti 
interesēja māksla, un viņš bieži 
apmeklēja koncertus, arī operu. 
Viņš ne vien noskatījās visas 
izrādes „Orlando” Floridas operā, 
bet arī pievienojās operas atbal-
stītāju ģildei. Tolaik operas vadī-
tājs Roberts Svedbergs labi zinā-
ja un novērtēja Kārļa iniciatīvu. 
Kārlis nekad nebaidījās izteikt 
savas domas par izrādi. Pirms pā -
ris dienām sazinājos ar Ro  bertu 
un nodevu bēdīgās ziņas, ka dak -
teris aizgājis mūžībā. Viņš man 
atrakstīja: “Sorry to hear about 

the passing of the good Dr. Z (tā 
viņš bija tur pazīstams). He was 
one my favorite patrons. He 
always had something positive to 
say about everything we did....My 
entire family loves the Chirstmas 
CD of the Latvian Boy Choir he 
gave us so many years ago. It is 
one of our favorite things to listen 
to at Christmas time.”

1989. gadā man bija izdevība 
saņemt piedāvājumu dziedāt Flo -
ridas operā. Tiku angežēts uz 9 
mēnešiem, un tad mums tiešām 
iesākās dziļāka draudzība. Kopā 
ar manu nesen apprecēto sievu 
Andru pavadījām neskaitāmus 
jaukus brīžus Kārļa un Birutas 
mājā. Laipnā viesmīlības gai -
sotnē runājām par mākslu, par 
dzīvi, par bērniem (kuŗu gan 
mums tolaik vēl nebija, bet Kārlis 
mūs uz to dikti mudināja), kā arī 
par daudz, daudz ko citu. Spē-
lējām golfu. Jāatzīstas, ka mums 
nevienam nebija liela veiksme 
šajā spēlē, bet vienmēr bija patī-
kami būt kopā ar saviem cilvē-
kiem. Kaut arī mums bija gadu 
starpība, vienmēr bija, par ko 
runāt un pasmieties. Man atmi-
ņā, kā Kārlis iesita bumbu ezerā 
un gāja to izmakšķerēt ar īpa-

šiem klusiem un uzmanīgiem 
soļiem, lai izvairītos no krokodilu 
vērības. Ja kāds no mums šajā 
brīdī pēkšņi būtu iebļāvies, nezi-
nu, vai cienītais rakstnieks būtu 
nodzīvojis tik ilgu mūžu.

Kārlis cītīgi sekoja manai kar-
jērai. Viņš vienmēr apvaicājās, 
kur es dziedu un kādi mani nā -
kotnes plāni. Bieži viņš ieminē-
jās par mani tam pašam Sved-
bergam un teica “Why don’t you 
hire Paul Berkolds more?” Varbūt 
tas arī palīdzēja, jo 1990. gadu 
sākumā vēl piedalījos četros 
iestudējumos...

1990. gadu vidū pārvācos uz 
dzīvi Losandželosā, un kopš tā 
laika Floridā neatgriezos. Bet 
mūsu draudzība neapsīka. Sasta-
pāmies parastā vietā – Dziesmu 
svētkos. 2008. gadā Indianapo-
les Rīcības komiteja pasūtināja 
jaunu kantāti vīru korim un 
solistam ar Kārļa tekstu. Kom-
ponists Imants Ramiņš. To dzie-
dāja ne vien šo svētku kopkoŗa 
koncertā, bet tas tika atskaņots 
arī Latvijā pazīstamā vīru koŗa 
„Gaudeamus” izpildījumā. Uz 
šiem pašiem Dziesmu svētkiem 
Kārlis bija Ramiņam pasūtinājis 
arī solo dziesmas man, ko atska-

ņot solistu koncertā. Ļoti skais-
tas dziesmas par mīlestību.

Kaut gan pēdējos gados mazāk 
varējām tikties, Kārlis un Biruta 
vienmēr bijuši mums tuvi. Arī 
viņiem Floridas laiki pagāja, un 
pēdējos gadus abi nodzīvoja 
Dienviddakotā. Man bija izdevī-
ba nedēļu pirms aiziešanas ar 
Kārli vēl parunāt. Kaut gan vājš, 
viņš tomēr apvaicājās par manu 
ģimeni, ko mēs darām un kādi 
mūsu projekti. Būdams darītājs, 
viņš pat lika Birutai vēl nogādāt 
viņa dziesmu “Mīlestība”, gadī-
jumā, ja man tās nebūtu. Viņš 
bija iniciātors un darītājs līdz 
pašām mūža beigām. Bieži do -
māju par Kārli un viņa izdomu, 
par neatlaidīgo enerģiju, par 
darbu, ko viņš veica vairākās 
dzīves jomās – medicīnā, māks-
lā, sabiedrībā, ģimenē un citur. 
Tiešām piepildīts un ražīgi no -
dzīvots mūžš.

Nobeigšu šīs atmiņu rindas ar 
vārdiem no Mežaraupa dzies-
mas “Aizejot”: “Vai uz mūžu pro-
 jām jāaiziet? Dievs, jel atgriez-
ties lemi.” Esmu pārliecināts, ka 
Kārļa dvēsele noteikti IR atgrie-
zusies Latvijā un lido kaut kur 
dzimtajā Ventspils pusē. 

niece paciemojās arī latviešu 
skolā un strādāja ar skolas bēr-
niem mākslas darbnīcās, tā ve -
cāko klašu bērni Lindas vadībā 
veidoja ex libris zīmes grāmatām.

Linda Treija priekšlasījumā 
„Ārzemju latviešu jaunāko paau-
džu mākslinieki un viņu māksla” 
iepazīstināja mūs ar sešpadsmit 
latviešu izcelsmes māksliniekiem 
ārpus Latvijas. Mākslinieki ir no 
dažādām pasaules malām: no 
Amerikas, Kanadas, Austrālijas, 
Vācijas un vēl citām pasaules 

nodejoja „Sudmaliņas” tautasde-
ju skolotājas Laimas Dinglijas 
vadībā. Skolnieki ar šo deju uz -
stāsies arī 2. maijā St. Paulas tau-
tību festivālā Festival of Nations.

Skolas pārzines Indra Halvor-
sone un Eva Tone  pateicās visiem 
bijušajiem un tagadējiem skolo-
tājiem par ieguldīto darbu. Ar 
dzeltenām rozēm viņas – tagadē-
jās pārzines – pateicās klātesoša-
jiem bijušajiem skolas pārziņiem. 
Pateicību izteica arī visiem skolas 
atbalstītājiem: baznīcai, LOAM 

Uz skatuves vismazākie
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Ziņas no
Gaŗezera

Rīga, Wallenda, Daugava! ARMANDS
BIRKENS

1. APRĪLI LASĀMĀ LAPA

VECAIS KARAVĪRS

JĀNIS DABARS, Indianapolē

Ziņu birojs belfi.lv vēsta, ka pa -
saulslavenais septiņu Ginesa pa -
saules rekordu ieguvējs, augsto 
drāšu (high wire) staigātājs Niks 
Valenda (Nik Wallenda) ir izslu-
dinājis savu nākamo mērķi. Pēc 
veiksmīgas Čikāgas upes šķēr šo-
šanas 2014. gada novembrī, (to var 
noskatīties YouTube) Valenda ir 
nodomājis pārstaigāt pāri upēm 
dažādās pasaules pilsētās. Par 
nākamo pilsētu pēc Čikāgas Va -
lenda ir izvēlējies Rīgu. Viens no 
Valendas tuvā kajiem draugiem, 
latvietis, ņujor kietis Vilnis Strau-
me Valendam daudz stāstījis par 
Latviju, un tā nu pagājušā gadā 
Valenda aizbrauca uz Rīgu, kur 
pavadīja vienu nedēļu, iepazīs to-
ties ar pilsētu. Valendu iespaidoja 
trīs lietas: Pēteŗa baznīca, Dau -
gava un jaunā bibliotēka jeb  Gais-
mas pils. Pēc sarunām ar pilsētas 
domes pārstāvjiem, inženieŗiem 
un architektiem slavenais vīrs ar 
sajūsmu paziņoja, ka šī gada 4. ap -
 rīlī šķērsošot Daugavu, noejot no 
Pēteŗa baznīcas torņa līdz Gais-
mas pils spicei! 1. aprīlī Gaismas 
pils zālē ir paredzēta preses kon-
ference, kur Valenda tuvāk skaid-
ros šī ekskluzīvā pasākuma norisi 

un kur būs iespēja uzdot jau tā-
jumus. Ir jau zināms, piemēram, ka 
distance starp ēkām ir 975 metri. 
Paies trīs dienas, lai pārstieptu 
gaŗo drāti pāri Daugavai un pie -
stip rinātu to pie abām ēkām. Va -
lenda ies bez drošības tīkliem vai 
drošības saitēm, un rokās būs ti  kai 
gaŗais balansēšanas bomis. Lat-
vijas armijas snaipeŗi būs novie-
toti abās Daugavas malās gatavībā 
šaut, ja uz balansēšanas bomja uz -
laidīsies kāda kaija. Daugava Va -
lentas pārstaigāšanas laikā būs 
slēgta visām laivām, izņēmums 
būs glābšanas brigādes kuģi. Va -
lenda piekritis arī pāri Daugavai 
pārnest vienu grāmatu, kuŗa, kā 
izrādās, bija aizmirsta tad, kad 
cilvēku ķēde pārnesa visas grā ma-
 tas no vecās bib liotēkas uz jau  no. 
Ir zināms, ka Gaismas pils direk-
tors Andris Vilks Valendu s a  gai dīs 
uz bib liotēkas jumta. Blakus Vil -
kam būs arī bibliotēkas architekts 
Gunārs Birkerts, kuŗš spe  ciāli ie -
radīsies uz šo notikumu. Pēc, ce -
rams, veiksmīgas Dau ga vas šķēr so-
šanas Valenda, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, vai rāki Saiemas 
deputāti un ministri, Vilks, Bir -
kerts, Rīgas pilsētas pārstāvji un 

citas prominences, dosies pus die-
nās uz Krasta ielas Lido. Vakarā 
Daugavmalā pare  dzēta vērienīga 
uguņošana. Pub lika varēs visu no -
skatīties par brī  vu. Pārstaigāšanu 

daži labākie Latvijas koŗi, pār mai-
ņus Valsts Akadēmiskais koris 
„Latvija“, „Gaudeamus“, „Aus ma“, 
„Kamēr...“, „Balsis“. Stra diņa slim-
nīcas ārstu un māsiņu koris dzie-

tā, ka, sasniedzot Gaismas pils 
jumtu, Valenda atkal dzirdēs ap -
vie noto kopkoŗi, – šoreiz dziedam 
Jā  zepa Vītola „Gaismas pili“. 

Šī ievērojamā notikuma ģen-

Lai piesaistītu lielāku skaitu 
jaun iebraucēju un, atsaucoties uz 
aso kritiku par to, ka biedrības 
nama sabiedriskā zāle un visa 
nama apkārtne izraisot ap mek-
lētājos tīri vai riebumu un ka 
telpu iekšienē rodoties iespaids, 
ka viss šeit esot sapelējis, Biedrība 
nesen nodibināja Biedrības nama 
atjaunošanas komiteju (BNAK).

BNAK pirmais ieteikums bija 
novākt no telpu sienām latviešu 
vecmeistaru gleznas, kuŗas tad 
Biedrība cerot iztirgot garāžas iz    -
pārdošanas dienā. Diemžēl iz rā-
dījās, ka mākslas mīļotāji no vie-
tējo iedzīvotāju vidus nevēlas mak-
 sāt vairāk nekā pāris dolaru par 
gleznām, ko biedrības senči sa  vu-
laik iegādājušies par daudz no  piet-
nākām cenām. Atri sinā jums bija 
tāds, ka tika nodibināta Biedrības 
gleznu likvidēšanas komiteja 
(BGLK), kuŗa būs atbildīga par 
citu sekmīgu atrisinājumu.

Jaunumi no Sv. Pētersburgas Latviešu biedrības
Vecmodīgos, tautiskos kokgrie-

 zumos darinātos griestu luk tuŗus 
nomainīs ar koši spīdīgiem kris-
talla luktuŗiem, kuŗi nedarītu 
kaunu pat „Operas spoka” izrādēs.

Otrs BNAK ieteikums bija at -
vietot visus Biedrības nama krēs-
lus, kuŗi, kā daži jaunie biedri 
izteicās, esot sliktāki par tiem, uz 
kuŗiem viņi sēdējuši nesenajos pa -
domju laikos Latvijā. Lēšot mīk-
stāku krēslu iegādi un redzot Bied-
 rības kasieres niknos skatus, ra  dās 
priekšlikums ņemt par piemēru 
Nacionālās Operas Ģildes piere-
dzi zāles krēslu iegādei. Proti, tiks 
izsludināta krēslu iegādes ziedo-
jumu vāk šanas akcija. Katra zie-
do tāja vārds būs ar grezniem bur-
tiem rakstīts uz plāksnītes, ko 
pielīmēs pie krēsla atzveltnes.

Biedrības nama ārpuses uzkop-
šanas komiteja (BNĀUK) savu-
kārt ieteica novākt visas gaŗlai cī-
gās Floridas palmas, kas sastādītas 

ap auto novietni un atvietot tās 
ar Latvijas bērziem, kuŗi, cerams, 
varēs izturēt Flo ridas siltās va  sa-
ras dienas.  Lai apkārtne Biedrības 
apmek lētājiem kaut cik atgādi-
nātu dzimteni, arī neglītais asfalts 
pagalmā tiks atvietots ar skais-
tiem apaļiem akmeņiem, kuŗus 
Latvijā sauca par miroņgalvām.

Un visbeidzot – Biedrības na  ma 
uzkopšanas ideju komiteja (BNUIK) 
pieņems un izskatīs vi  sus pado-
mus no sarīkojumu ap  meklē tā-
jiem, labvēļiem un kri ti ķiem.

Un tad vēl saldsērīgas ziņas no 
nupat nodibinātās Sv. Pēter s bur-
gas Latviešu biedrības Latvijas 
valsts aizsardzības palīdzības ko -
mitejas. Kad nesen notikušajā 
Kaŗavīru pēc pus dienas sarīko-
jumā Biedrības namā bijušie ka -
ŗavīri tika aicināti pie skatuves go -
dināšanai un fotografešanai, tad 
gan     drīz  turpat vai visi klātesošie 
vīri piecēlās un devās stāties ie -
rindā. Skatoties šais brašajos vī  ros 
un padomājot, kādas briesmas Lat-
 vijai draud no Austrumu kai  mi ņa, 
un tad vēl padomājot, cik maz 
Latvijas valdība ir domājusi par 
valsts militāro aizsardzību, radās 
doma, ka šos daudz pieredzējušos 
bijušos kaŗavīrus varētu izman-
tot kā “zaļo veču” pretspēku ie -
spē jamiem “zaļo cilvēciņu’’ iebru -
kumiem Latvijas austrumos. Un 
tā šie garā možie un daudz pie -
redzējušie bijušie kaŗa vīri, kuŗu 
vidū ir lidotāji, grenadieŗi, lož-
metējnieki (kāds esot pat darbo-
jies kā spiegs ienaidnieka vidē) 
kā brīvprātīgie rosīsies vēl pēdējo 
reizi iet palīgā, kad dzimtene 
sauks. Dažs labs bijušais kaŗavīrs 
apskatījis un apglāstījis pie vecās 

uniformas spraustos, godam pel-
nītos medāļus, cits ir jau vilcis 
laukā un sācis spodrināt vēl sa -
glabātos kaŗa zābakus. Sekojot 
devīzei “Ja ne mēs, kuŗš tad”, ie -

rindas mācības notiks Sv. Pē  ters-
burgas skaisti atjaunotajā Bied-
rības namā otrdienas pēcpus die-
nās tūlīt pēc Kanaku ansambļa 
dziedāšanas stundas.

Gaŗezera īpašumā, Ziemeļmeža 
rajonā, vairāk nekā simt gadu ir 
burbuļojis avots. Ūdens ir dzidrs, 
vēss un ļoti garšīgs. 2014. gada 
rudenī, lielveikala MEIJER (200 
veikali Mičiganas, Indianas, Ohaio, 
Ilinojas un Viskonsinas štatos) di -
rektors bija uzrunājis jauno Gaŗ-
ezera administrātoru. MEIJER 
pārstavis, lūdza audienci, lai dis -
kutētu par avota iespējamo iz  man-
tošanu. Sarunas bija loti pozitīvas, 

un MEIJER direktors piedāvāja 
Gaŗezeram sešus tukstošus (6000) 
dolaru mēnesī par avota ūdeni, ko 
pildīs pudelēs un tirgos MEIJER 
veikalos. Visus izdevunus un valsts 
pārbaudes kārtos MEIJER fir-
ma. Lai varētu sākt ūdens pil-
dīšanu, ir vajadzīga Gaŗezera 
īpašnieku piln  sapulces piekri-
šana. Tāpēc š.g 1. ap  rīlī tiek sa -
saukta ārkārtas sa  pulce, aicināti 
ierasties visi īpašnieki. 

Armands Birkens
TU!

TU.
TU ATSTUMTAIS
IZSTUMTAIS
IZLIKTAIS
IZRAIDĪTAIS
TU!
TU ESI VIENKĀRŠI ATSTUMTS, IZSTUMTS, IZLIKTS UN IZRAIDĪTS.
AIZRAIDĪTS, AIZBAIDĪTS, AIZBĪDĪTS!
JEBKURĀ GADA LAIKĀ!
JEBKURĀ STUNDĀ-
TAVA VIETA NAV ŠEIT, BET TUR!
TUR - CITUR!
ĀRĀ - PROM NO CITIEM!
PROM. JO TĀLĀK JO LABĀK!
ŠAUSMĀS UN BRIESMĀS UZ TEVI SKATĀMIES!
NENĀKT TEV CITIEM TUVUMĀ.
NENĀKT, BET TURĒTIES TUR - TĀLUMĀ.
CIK TĀLU VIEN NO CITIEM AIZIET VAR.
TU ESI TE NEVĒLAMS!
TU ESI TE VIENKĀRŠI NEVĒLAMS!
NESTĀVI MUMS BLAKUS
NESTĀVI MUMS TUVUMĀ
BET STĀVI TUR. TUR - TĀLUMĀ.
AP TEVI LIESMAS, DŪMI UN PELNI VIRPUĻO!
SMAKAS VISPRETĪGĀKĀS!
SKATI VISPRETĪGĀKIE!
MĒS TEVI CIEST NEVARAM
MĒS TEVI PIEŅEMT NEVARAM
MĒS TEVI SAPRAST NEVARAM

UN TĀDĒĻ
TU ESI ATSTUMTS, IZSTUMTS, IZLIKTS UN IZRAIDĪTS.
AIZRĀDĪTS, AIZBAIDĪTS, AIZBĪDĪTS.
TU ESI TE VIENKĀRŠI NEVĒLAMS!
TIK NEVĒLAMS CIK SPITĀLĪGAIS. 
KĀ ŠAUSMĪGĀKIEM BACIĻIEM APLIPIS CILVĒKS!
TU, TU, TU!
TU – 
PĪPĒTĀJ.

tiešraidē rā  dīs Latvijas TV, BBC, 
CNN, Latvijas Radio, visu filmēs 
arī  latviešu filmētāju brigāde 
LATV no Ha  miltonas, Kanadā.  

Starp citu – Kultūras ministre 
Dace Melbārde izkārtojusi, ka lai  -
kā, kamēr Valenda šķērsos Dau -
gavu, viņu ar dziesmām pa  vadīs 

 dās  „Strauja, strauja upe tecēj‘“, 
„Daugaviņa puto balti“, „Kā Dau-
 gava vaida“, „Daugaviņa, mā  mu-
liņa“, un „Upe nesa ozoliņu“. Kad 
Valenda būs pusceļā pāri Dau ga-
vai, visi koŗi kopīgi, rokās sa  de-
vušies, no dziedās „Daugav‘ abas 
malas“. Un neiztiks, protams, bez 

rāl sponsori: McDonalds, Latvijas 
Šampanietis, Amerikas Latviešu 
Palīdzības fonds, avīze Laiks un 
Rīgas krematorija.

Kā valsts un tauta mēs varam 
lepoties, ka Niks Valenda Rīgu 
un Latviju cels pasaules gaismā!
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LELBA Rietumkrasta prāveste Daira Cilne
viesojas Denveras draudzē

(Turpināts 18. lpp.)

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Massachusetts General Hospi-

tal Paul S.Russell Museum of Me -
dical History & Innovation (2 
North Grove Street, Boston MA 
02114)

27. martā 19:30 tikšanās ar 
Mār tiņu Bondaru, Latvijas Valsts 
Prezidenta amata kandidātu, Lat-
vijas 12. Saeimas locekli un Lat-
vijas Reģionu apvienības valdes 
priekšsēdētāju.Vīns un uzkodas. 
Auto novietošana MGH parking lot.

Bostonas Trimdas draudzes 
namā (58 Irving St, Brookline 
MA)

28. martā 18:00 Bostonas Lat-
viešu skola aicina uz saviesīgu 
vakaru „Zem šīm baltajām akā-
cijām: Imantdienas Bostonā”. 
Mūzikālais priekšnesums skolas 
bērnu un skolēnu vecāku izpil-
dījumā. Vīna degustācija, klusā 
izsole, izloze ar naudas laimestu, 
uzkodas un atspirdzinājumi! 
Ieeja $25/ $15 pensionāriem un 
studentiem; bērniem zem 13 g.v. 
ieeja brīva. Lūdzu pieteikties līdz 
25. martam pie Maijas Deklavas, 
tālr.: 978-408-9136, E-pasts: mai-
ja@inbox.com vai pie Krisītes Ska-
res, tālr.: 978-590-5540, E-pasts: 
krisite.skare@gmail.com. Izlozes 
biļetes lūdzam sūtīt kasierei 
Maijai Deklavai, 13 Primrose Rd, 
Billerica, MA 01821. Ziedojumu 
čekus lūdzam rakstīt uz Boston 
Latvian Sunday School.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. 

dr. Sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W 12 Mile Rd, Farming-
ton Hills MI 48334)

18. aprīlī lietoto mantu tir-
dziņš.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpās (531 North 7th St)
7. aprīlī 11:00 pensionāru 

kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi. Nākotnes darbība un 
emeritus profesora Nikolaja Ba -
labkina stāstījums par pašreizē -
jo ekonomisko situāciju Latvijā.

MASAČŪSETA
Labyrinth Choir CD koncerts 

The Hearth of Music
Profesionālais koris dziedās 

dziesmas no pirmā CD: Brahms, 
Ellington, Dambis; arī Ešen val-
da dziesma „Zvaigznes”. Koŗa 
vadītāja Dr. Anita Kuprisa; korī 
dzied Mārtiņš Aldiņš un Krisīte 
Skare.

Notiks 3 koncerti, katrs at -
sevišķā vietā. Biļetes pie ieejas: 
$20/ pens., stud. $15. CD varēs 
nopirkt par $15.

25. aprīlī 19:30 St. John the 
Evangelist baznīcā (9 Glen Rd, 
Wellesley, MA).

26. aprīlī 16:00 First Parish (7 
Harrington Rd, Lexington, MA). 

The Hearth of Music. Ieeja $20; 
ziedojums mūzikas programmai.

3. maijā 19:30 Trimdas drau-
dze (58 irving St, Brookline, MA)

Info: www.labyrinthchoir.org/ 
508-482-2453, labyrinthchoir@
gmail.com 

ŅUJORKA (NY)
DV namā (115 W 183 St, 

Bronksa NY 10453)
Salas bazn. telpās (4 Riga Ln, 

Melville NY)
29. martā pēc dievk., kuŗš sā -

kas 10:30, notiks Pavasara sa  rī-
kojums. Piedalīsies Salas skolas 
un Gaŗezera VV absolvente Ma -
delena Miniata ar stāstījumu 
„Un mēs atkal satiekamies: 
PBLA konferences pieredze 
Rīgā”. M. Miniata tika aicināta 
piedalīties PBLA konferencē ar 
priekšlasījumu par Gaŗezera va -
saras vidusskolu.

Sekos siltas pusdienas, kafija 
un izloze. Laipni ielūdz Salas no -
vada dāmu komiteja.

PRIEDAINE (NJ)
4. aprīlī 13:00 Lieldienas Prie-

daines mežiņā! Olu krāsošana, 
olu meklēšana, olu cīņas, olu 
ripināšana, Lieldienu šūpoles, 
loterija. Būs arī talantu šovs, 
izrāde. Akordeonu spēlēs Jānis 
Students. Pusdienās zupa, našķi, 
cepumi un kafija. Bērni nāk 
maskās (zaķi, cāļi, olas u.c.). 
Darbosies latviešu ēdienu tir-
dziņš. Ieeja par ziedojumiem.
Info: www.priedaine.com. Zvanīt 
Valdai, tālr.: 973-768-8921.

12. aprīlī 14:00 Ērika Raistera 

Kad svētdien, saulainajā 8. feb-
 ruāŗa rītā dievlūdzēji ieradās 
Denveras draudzes dievnamā, 
viņus sagaidīja divas baltos ta -
lāros tērptas mācītājas. Viena 
bija Denveras draudzes mācī-
tāja Helēne Godiņa, bet otra – 
LELBA Rietumkrasta prāveste 
Daira Cilne, kas kopā ar vīru 
Juri Cilni bija ieradusies no Siet-
las, Vašingtona pavalstī, lai ap -
cie motu Denveras draudzi. Otrs 
pārsteigums dievlūdzējiem bija 
redzēt atjaunotās Kolorado Lat-
viešu skolas jaunāko grupu sē -
žam dievnama pirmajos solos, 
kur dievkalpojuma sākumā tos 
uzrunāja abas mācītājas. Viņas  
pieaicināja bērnus pie altāŗa, 
uzlika katram rokas un novēlēja 
Dieva svētību, skolas gaitas 
uzsākot.

Prāveste Daira teica galveno 
sprediķi gan ne no kanceles, kā 
tas šinī dievnamā ir ierasts, bet 
tuvojoties dievlūdzējiem. Pēc 
dievkalpojuma bija parastā sa -
draudzības stunda, kuŗā visiem 
bija iespēja tuvāk iepazīties ar 
abiem tālajiem viesiem.

Iepriekšējā vakarā, viesmī lī ga  jā 
Jergensenu ģimenes mājā drau-
dzes padomes locekļi bija aici-
nāti satikt prāvesti, lai pār ru nātu 
un gūtu viņas ieskatus drau  dzei 
daudzos svarīgos jautājumos.

No kreisās: Juris Cilnis, prāv. Daira Cilne un māc. Helēne Godiņa 
// FOTO: Valda Lēvenšteina

Čikāgas Korporāciju kopa Kalpaka piemiņas dievkalpojumā. 
Pirmajā rindā no kreisās: K. Putniņš, Sel!, draudzes mācītājs O. 
Freimanis, J. Ievāns, Tal!, draudzes priekšnieka vietniece Inese 
Stokes, Imeria, kopas seniors J. Meisters, Bev!, draudzes priekšnieks 
U. Pūliņš, fr. Latav! Otrajā rindā no kreisās: A. Nīkurs, Patr!, ar 
karogu kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, E. Antens, fr. Liv!

JURIS MEISTERS, Bev!
Č!K!K! t/l seniorsVALDA LĒVENŠTEINA

Kā citus gadus, arī šogad 8. mar-
  tā. Čikāgas Korporāciju kopa 
(Č!K!K!) piedalījās ar goda sardzi 
Kalpaka piemiņas dievkalpojumā 
Sv. Pēteŗa baznīcā Čikāgas ap  kārt-
nē. Dievkalpojumu vadīja drau -
dzes mācītājs Ojārs Freimanis. 

Kalpaka piemiņas 
dievkalpojumā

Č!K!K! pastāv kopš 1950. gada 
un visus šos gadus ir bijusi aktīva, 
rīkojot dažādus sarīkojumus.

Tāpat kā citus gadus, visa diev-
kalpojuma kolekte ar Č!K!K! pie -
likumu tiks ziedota Okupācijas 
mūzejam Latvijā.

piemiņas fonda gadskārtējās 
balvas pasniegšana literātūrzi-
nātniecei Ingūnai Daukstei Si -
lasproģei no Latvijas. Piedalīsies 
balvas laureāte un dzejnieki 
Voldemārs Avens, Baiba Bičole, 
Rita Gāle, Jānis Krēsliņš, Sarma 
Muižniece Liepiņa, Modris Med-
nis. Mūžībā aizsaukto Ņujorkas 
literātu darbus lasīs Sandors 
Abens un Laila Saliņa, dziedones 
mūzikālās interlūdes. Cienasts, 
loterija. Laipni aicina ERPF 
valde. Ieejas ziedojums, sākot ar 
$ 20.00.

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415 

State St, Saginaw MI)
18. aprīlī 17:00 Saginavas Lat-

viešu kluba gadskārtējais pava-
saŗa sarīkojums. Sākums ar kok-
teiļa stundu. Programmu izpil-
dīs Armands Birkerts no Či  kā-
gas Piecīšiem. Sekos pilna bufe-
te un mūzika.

Pieteikties līdz 10. aprīlim pie 
J.Skābarža, tālr.: 989-777-1607 
(3630 E.Curtis Rd, Birch Run, 
MI 48415) vai R.Martinsona, 
tālr.: 989-792-9716 (3746 Chilton 
Dr, Saginaw, MI 48603). Iepriekš 
pieteikšanās ar samaksu $ 40, pie 
kases $ 45. Čeki rakstāmi uz 
„Latvian Club of Saginaw”.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pēterburgas Latviešu bied-

rības namā (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713)

28. martā 14:00 49. Latviešu 
biedrības Gada svētki, kuŗos 
koncertu sniegs Floridas sim  fo-

niskā orķestra vijolnieks, kamer-
mūziķis, St. Pētersburgas kolle-
džas profesors un stīgu kvarteta 
„Allegro” vadītājs Oļegs Gaijers 
kopā ar mūsu pašu pianistu un 
koŗa diriģentu, kā arī klavieŗu 
studijas „Russian Piano School 
Studio” vadītāju Vladimiru 
Hoh lovu. Mākslinieki atskaņos 
Mocarta, Bēthovena, Kreislera, 
Monti un citu komponistu brī -
nišķīgos skaņdarbus. Pēc kon-
certa varēsim baudīt Mārītes Ru -
bīns aukstajā galdā piedāvātos 
ēdienus, iedzert kafiju vai pašu 
atnestos stiprākos dzērienus. 
Svētku noslēgumā maestro Il -
mārs Dzenis kopā ar Pēteri 
Ozolu sola mums deju mūziku, 
lai varētu izdejot sezonas pēdējo 
valsi! Vakara gaitā būs iespēja 
izlozēt 3 vērtīgus dāvanu grozus! 
Būsim klāt sezonas pēdējā lielajā 
sarīkojumā! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $25.

31. martā 15:00 biedrības val-
des sēde.

Paziņojums!
Saiņi sūtīšanai uz Latviju tiks 

savākti aprīlī. Noteiktu datumu 
paziņos vēlāk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.
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(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I T Ā T S

Ko mums darīt X stundā?
22. martā Latvijas eksprezidents Valdis Zatlers (prezidentūras 

laiks  2007-2011) svinēja 60. dzimšanas dienu. Sagaidot nozīmīgo 
jubileju, bijusī valsts pirmā amatpersona uzrakstījusi grāmatu 
“Kas es esmu?”. Grāmatas nosaukums ir Zatlera pašironiska at  -
sauce uz prezidenta slaveno jautājumu, kas iegājis vēsturē kā 
sabiedrisko attiecību kļūme. Valdis Zatlers stāsta par savu darbu 
Valsts prezidenta amatā, vēloties parādīt dažas mazāk zināmas 
prezidenta darba aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cil -
vēcisko dabu. Grāmatu izdevis apgāds Jumava, tās prezentācija 
notika 21. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Gaismas pilī.

Žurnālā Ir publicēta intervija ar Valdi Zat-
leru. Eksprezidents sniedz atbildes uz dau-

dziem jautājumiem, tostarp arī uz “karsta-
jiem” – par pašreizējo polītisko situāciju, 
gaidāmajām prezidenta vēlēšanām u.c.  
Val dis Zatlers izteicis savu viedokli par to, 

ko darīt, ja pienāktu X stunda. Nelielu frag-
mentu no intervijas sniedzam mūsu laik-

raksta lasītājiem. 

Gatavojoties prezidenta vēlēšanām, viens izvēles variants būtu 
savākt 10 000 parakstu par kādu konkrētu kandidātu un iesniegt 
Saeimai. Gan polītiskajās orbītās, gan juridiskajās, gan akadē  mis -
kajās aprindās ir cilvēki, kuŗi labi varētu veikt prezidenta funkcijas. 
Viens kritērijs ir obligāts – brīvi jāpārvalda vismaz angļu valoda. 
Nākamie četri gadi būs nestabilas pasaules gadi, kad ārpolītika un 
valsts stāja spēlēs ļoti lielu lomu. Prezidenta līmenim ir jābūt tādam, 
lai var brīvi diskutēt par polītiskajām temām, demonstrēt sevi jeb-
kuŗā forumā. Ja to nevar izdarīt, tad mūsu laikos jūs esat vienas 
nezināmas valsts nezināms līderis, kuŗš runā nezināmā valodā un 
vēl lasa no papīra. Divu miljonu tauta to nevar atļauties.

Kas mums būtu jādara un ko es darītu X stundā? Es neesmu 
pavisam vienkāršs cilvēks, noteikti būti iznīcināmo sarakstā. Tāpat 
kā Rubikam bija iznīcināmo saraksts 1991. gada puča laikā. Bet es 
arī nebūtu, kā saka... Droši vien aizbrauktu uz laukiem, tur būtu 
grūtāk mani paņemt.(..) Cilvēkiem jāparāda, ka nebaidāmies, ka 
zinām, ko darīt. Zinām arī to, ka šausim. Brauks projām tie, kuŗi ir 
gaŗāmgājēji šai valstij. Tiem, kuŗi šeit dzīvo, nav jau citu variantu – ja 
tauta pazaudēs savu territoriju, viņai valsts nekad nebūs. Jo labāk 
mēs bezbailīgi sagatavosimies un ticēsim, ka spējam novērst to, kas 
mūs pārvērš drupu kaudzē, jo mazāka iespēja, ka vispār kaŗš šeit 
būs. 

Valdis Zatlers tic nākotnei. Vai gan citādi par galveno mērķi 
izvirzītu šo – 2050. gadā latviešu skaitam jāsasniedz trīs miljoni, 
pilnīgi pretēji demografu drūmajām prognozēm.                     

SIBIRIJAS LEDAINAJOS 
APSKĀVIENOS...

25. marts – Komūnistiskā 
genocīda upuŗu piemiņas diena 
1949. gada 25. martā notika 

vis     plašākā Latvijas iedzīvotāju iz -
 sūtīšana uz Sibiriju un citiem at  -
tāliem Padomju Savienības re -
ģio niem.1948. gadā Komūnistis-
kā partija gatavojās sākt veidot 
zemnieku kopsaimniecības pēc 
Krievijas parauga. Latviešu zem-
nieki nevēlējās labprātīgi atteik-
ties no savas zemes. Izsūtīšana 
skā ra galvenokārt turīgo zemnie-
ku ģimenes, kuŗām bija labāk ie  -
koptās saimniecības. Turklāt zem-
 nieki bija galvenie nacionālo par-
tizānu atbalstītāji.

Tālais ceļš uz Sibiriju sākās lo -
pu vagonos...

25. martā uz Sibiriju deportēja 
aptuveni 44 000 cilvēku – ģime -
nes ar bērniem un sirmgalvjiem. 
Pretestība kollektivizācijai bija 
lauzta – mēnesi pēc izvešanas jau 
vairāk kā 70% zemnieku bija 
iestājušies kolchozos.

Pēc 1956. gada liela daļa izsūtī-
to tika atzīti par nevainīgiem un 
viņiem atļāva atgriezties Latvijā. 
Izsūtīšanas brīdī konfiscētais īpa-
šums netika atdots un vajadzēja 
paiet vēl ilgiem gadiem, lai repre-
sētie atgūtu godīga cilvēka vārdu. 
1949. gada 25. martā deportētie 
pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 
1989. gada.

Tikai desmitā daļa no Sibirijas 
ledainajiem apskāvieniem at  -
grie zās Latvijā. Šodien starp dzī -
va   jiem ir tikai “Sibirijas bērni”, 
kuŗ iem jau ābeļziedu baltums 
matos. 25. martā viņi atkal sanā-
ca kopā Latvijai traģisko notiku-
mu iemūžinātajās piemiņas vie -
tās. Rīgā polītiski represētie un 
viņu tuvinieki pulcējās Šķirota  -
vas stacijā,  Sēlijas  ļaudis – pie pie  -
miņas akmens Daugavas dzelz -
ceļa stacijā, Krāslavā – pie piemi-
 nekļa “Māte Latgale raud”, bet 
Latvijā ir simtiem tādu vietu, kur 
noliekt galvu to sāpju ceļu gājēju 
priekšā, kuŗu vietā varēja būt 
jebkuŗš, kas tolaik dzīvoja Lat-
vijā.

***
Latvieši pasaulē svin Lieldienas  

Portāla www.latviesi.com sako -
potā informācija liecina, ka  šo -
gad latvieši ārpus Latvijas Liel -
dienas sākuši svinēt jau iepriek-
šējās nedēļas nogalē. Latviešu or     -
ganizāciju un kopienu iesūtītā in  -
formācija rāda, ka aktīvākie Liel  -
dienu svinētāji ir latviešu sko liņu 
bērni. Lieldienām veltītas nodar-
bī bas notiek Vācijā, Štutgartes un 
Berlīnes latviešu skoliņā. Lieldie-
nu svinības notiek latviešu skolās 
Austrālijā, Lielbritanijā, Īrijā, 
Maskavā un citur.

Īpaši krāšņas Lieldienas ar 
plašu svētku programmu būs 
Lat  viešu centrā Bērzaine Freibur-
gā, kur skoliņā Bērzainīte vieso-
sies Saldus folkloras kopa Medai-

nis, kas Lieldienu svinētājiem 
mācīs nepieciešamās prasmes. 
Ņudžersijas Latviešu biedrības 
centrā Priedaine norisināsies sa  -
rīkojums, kam dots nosaukums 
“Lieldienas Priedaines mežiņā”. 
Savukārt, par saviem tautiešiem 
Ungārijā parūpējusies Latvijas 
vēstniecība, kas aicina latviešu 
ģimenes piedalīties kopā sa -
nākšanā par godu Lieldienām. 
Latviešiem Zviedrijā būs lieliska 
iespēja tikties Zviedrijas Latviešu 
Apvienības rīkotajā Lieldienu  
tir dziņā Stokholmā, latviešiem 
Mas kavā – groziņu vakarā Mas -
ka vas latviešu kultūras biedrībā, 
bet latviešiem Austrālijā – pie 
Siksnu ģimenes Brisbanē.

***
Valsts prezidenta vizīte Norvēģijā

Valsts prezidents Andris Bēr - 
z  iņš kopā ar vairākiem valdības 
ministriem bija ieradies vizītē 
Norvēģijā. Sarunās ar Norvēģi -
jas augstākajām amatpersonām 
vissvarīgākie bija ekonomiskās 
sadarbības, enerģētikas un dro-
šības jautājumi.  

Kopīgā preses konferencē ar 
Nor  vēģijas premjērministri 
Ernu Sūlbergu Latvijas prezi-
dents Andris Bērziņš paziņoja, 
ka Krievija NATO dalībvalstīm 
pašlaik nerada militārus drau-
dus 

“NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs iepriekš pietiekami 
skaidri izteicās par šo situāciju. 
Konkrētu draudu nevienai  
NATO dalībvalstij, ieskaitot Lat -
viju un citas Baltijas republikas, 
nav,” sacīja Bērziņš, atbildot uz 
jautājumu par to, vai Krievija ap -
draud Baltijas valstis. Vienlaikus 
viņš uzsvēra, ka Latvija kā nacio-
nālajā, tā reģionālajā līmenī sper 
visus nepieciešamos soļus, lai pa -
augstinātu savas aizsardzības 
spējas.

Beidzot valsts vizīti Norvēģijas 
Karalistē, Valsts prezidents And-
ris Bērziņš Latvijas vēstniecībā 
Norvēģijā tikās ar Norvēģijas lat-
viešu kopienas pārstāvjiem (at  -
tēlā). Valsts prezidents klātesošos 
iepazīstināja ar vizītes norisi, ko 
atzina par ļoti veiksmīgu un pau-

da pārliecību, ka nākotnē Latvi -
jas un Norvēģijas sadarbība kļūs 
vēl ciešāka. Prezidents uzsvēra 
labo cilvēcisko kontaktu, kas viņ am 
izveidojās ar karali Haraldu V, un 
akcentēja abu valstu izcilo sa   dar-
bību drošības un tautsaim nie-
cības jomā.

***
Pārrunā drošības 
situāciju reģionā

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs vizītes laikā Norvēģijā  
tikās ar Norvēģijas Karalistes ār -
lietu ministru Bergi Brendi  un 
Norvēģijas Eiropas Ekonomiskās 
zonas un Eiropas Savienības lie -
tu ministru Vīdaru Helgesenu. 
Tikšanās  laikā pārrunāja drošī-
bas situāciju reģionā un Austru-
mu partnerības jautājumus.
Tikšanās laikā

Edgars Rinkēvičs pauda vie-
dokli, ka Krievijas agresija Uk  -
rainā un Krimas aneksija ap -
draud drošību un mieru Eiropā. 
Turklāt aizvien pieaugošā Krie -
vijas militārā aktīvitāte pie ES     
un NATO robežām pasliktina 
dro  šības klimatu reģionā. Latvija 
augstu novērtē NATO ieviesto 
kollektīvo aizsardzības stiprinā-
šanu mūsu reģionā. Abas amat-
personas bija vienisprātis, ka 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
sa  darbības nozīme drošības jomā 
Ukrainas krizes  kontekstā ir  
tikai pieaugusi.

***
Krievijas draudi Dānijai 

ar kodolieročiem jāuztver
 ļoti nopietni

Krievijas draudi Dānijai ar 
kodolieročiem ir jāuztver ļoti no -
pietni – tā sarunā ar Latvijas Ra -
dio saka ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (Vienotība), komentē-
jot Krievijas vēstnieka Dānijā brī-
dinājumu nepievienoties NATO 
pretraķešu aizsardzības vairogam, 
jo pretējā gadījumā tā kļūs par 
Krievijas kodolraķešu mērķi.

“Acīmredzami, cilvēki nemā -

cās vēsturi un nesaprot, ka bieži 
vien pat ļoti skaisti pateiktas fra-
zes un retorikas eskalācija no  ved 
pie reālām darbībām. Šādi iz -
teikumi ir jāvērtē nopietni, un tie 
ir absolūti nepieņemami,” saka 
Rinkēvičs.

***
Baltiju šķērso 

ASV militārā technika
ASV otrā kavalērijas pulka ka -

ŗavīri, kas pašreiz rotācijas kār-
tībā izvietoti Baltijas valstīs un 

Po   lijā, veica mācību maršu Dra-
goon Ride. Ar bruņumašīnām 
Stryker un atbalsta transportu      
no Igaunijas viņi devās  uz pastā-
vīgo izvietojumu Vilsekā, Vācijā. 
Latvijas territorijā kolonna ar 
vairāk nekā 40 dažāda veida tech-
nikas vienībām  virzījās no Ai -
na ž  iem uz Rīgu, apstājoties Jel-
gavkrastos, Saulkrastos, Rīgā, Ie -
cavā un Bauskā.

Marša Dragoon Ride kopējais 
gaŗums ir 1800 kilometri, un tajā 
vienība pavadīs  aptuveni 10 die-
nas. Maršu atbalsta arī hēliko p-
teŗi.

Militārās technikas kolonna 
kustību sāka Igaunijā un cauri 
visām Baltijas valstīm un Polijai 
devās uz Vāciju.

***
Izstrādā ieteikumus 

iedzīvotājiem kaŗa gadījumā
Iekšlietu ministrija  sagatavojus i 

iedzīvotājiem paredzētu ieteiku-
mu projektu, kuŗā ir norādīta 
informācija, kā rīkoties kaŗa ga -
dījumā. Arī Valsts ugunsdzēsī -
bas un glābšanas dienests sagata-
vojis savu bukleta projektu, kuŗā 
mazākā apmērā izskaidrota in  -
formācija par rīcību ārkārtas si  -
tuācijā, taču tajā atšķirībā no     
IeM sagatavotās informācijas nav 
minēti vārdi “kaŗš” vai “bruņots 
konflikts”. IeM projekts sagata-
vots uz divām pilnām A4 formā-
ta lappusēm. Tajā ietverta infor-
mācija par iedzīvotāju brīdinā -
šanu, evakuāciju, ko likt “ārkārtas 
gadījumu somā”, mājokļa un re -
zervju sagatavošanu, rīcību pirms 
kaŗadarbības sākšanās, uzvedī  -
bu kaŗa darbības zonā.

*
Tīmekļa vietnē Youtube pub-

licēts videomateriāls, kuŗā redza-
ma Krievijas tanku pārvietoša -
nās pa šoseju. 

Videomateriāla ievietotājs no  -
rādījis, ka tanku kustību pa šo -
seju fiksējis Pleskavas apgabala 
And rju šino ciemā, kas atrodas 
mazāk nekā 100 kilometru un 
aptuveni stundu ilga brauciena 
attālumā no Latvijas robežas.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
kā arī Eiropas Komisijas izglītības, 
kultūras, jaunatnes un sporta 
lietu komisārs Tibors Navrāčičs.

***
Charkovā piemiņas 

plāksne ievērojamam latviešu 
architektam 

18. martā Charkovā ar Latvijas 
vēstniecības Ukrainā atbalstu  
tika atklāta piemiņas plāksne ie  -
vērojamam Charkovas architek-
tam, latvietim Jūlijam Caunem 
(1862 - 1930). 

Jūlijs Caune dzīvoja un strādāja 
Charkovā pagājušā gadsimta sā -
kumā un pēc viņa projektiem šeit 
tika uzceltas vairāk nekā 100 ēkas, 
no kurām 17 ir architektūras pie-
minekļi.

***
Latviešu meitene no ASV 

izveido dokumentālo filmu par 
Baltijas ceļu

12 gadus vecā Kristīne, kuŗa 
dzīvo Vašingtonā, savas skolas 
projekta National History day 
(“Nacionālās vēstures diena”) ie -
tvaros izveidojusi dokumentālo 
filmu par Baltijas ceļu.

Filma ilgst 10 minūtes, un mei-
 tene to veidojusi, pētot tematu 
četru mēnešu garumā.

***
Gruzijā varēs noskatīties
 Jaunā Rīgas teātŗa izrādi 

“Garā dzīve”

Marta beigās Gruzijā viesosies 
Jaunais Rīgas teātris ar izrādi 
“Garā dzīve” Alvja Hermaņa re  -
žijā. Izrādes Latvijas prezidentū-
ras ES Padomē kultūras prog-
rammas ietvaros organizē Lat  vi -
jas vēstniecība Gruzijā sadarbī -
bā ar Tbilisi pilsētas domi un 
Tbi lisi pilsētas Kultūras sarīko -
jumu cent  ru. Gruzijā šīs būs pir-
 mās Jau  nā Rīgas teātŗa vies  iz  rā-
des. Lai  kā, kad Latvija ir pre  zi  dē-
jošā ES dalībvalsts, Latvijas vēst -
niecībai Gruzijā ir īpašs gods un 
gandarījums, ka ir radusies ie  spē ja 
arī Gruzijā parādīt viena no iz  ci-
lākā Latvijas teātŗa – Jaunā Rīgas 
teātŗa un tā režisora snie gumu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

jas, Norvēģijas, Somijas, Zviedri-
jas, Igaunijas un Latvijas. Dažā -
dās Briseles vietās, tai skaitā pie 
Eiropas Parlamenta, tiek plānoti 
brīvdabas koncerti un amatnie -
ku tirdziņi. Organizātori paredz, 
ka Briselē varētu pulcēties vismaz 
divi tūkstoši latviešu dziedātāju 
un dejotāju, kuŗi pieskandinātu 
Eiropas galvaspilsētu ar latviešu 
kultūras vērtībām.

***
Robots AirDog filmē sportistus

Latvijas uzņēmums SIA Helico 
Aerospace Industries izstrādājis 
bezpilota lidaparātu AirDog, iz  -
mantojot financējumu divu mil-
jonu ASV dolaru (1,88 miljonu 
eiro) apmērā.

Šī gada sākumā AirDog (attēlā), 
kas autonomi seko sportistam     
un filmē to ar GoPro sporta ka -
meru, pasaules lielākajā techno-
loģiju un innovāciju izstādē CES 
2015 atzīts par labāko robotu     
un ieguvis otro vietu Best of CES 
Awards 2015’ balsojumā. Uzņē-
mums atrodas Rīgā un nodar-
bina 20 darbiniekus.

***
Čekas maisu komisiju 

pamet  vadība
Tieslietu ministrijas un bijušās 

LPSR Valsts drošības komitejas 
(VDK) dokumentu izpētes ko -
misijā radušies sarežģījumi. Ar 
valdības akceptu tika izslēgta vie-
na no  komisijas vadītāja vietnie-
cēm Kristīne Jarinovska. Protes-
tējot pret šādu Tieslietu ministri-
jas  nedemokratisku rīcību, par 
komisijas atstāšanu paziņojis arī 
priekšsēdis  Kārlis Kangeris.

***
Stūŗa māju 

apmeklē tūkstošiem cilvēku
13. februārī durvis no jauna vē -

ra izstāde Stūŗa mājā – bijušajā 
Valsts drošības komitejas jeb 
čekas ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61. 
Mēneša laikā, no 13. februāra līdz 
13. martam, Stūŗa mājas eks -
pozīciju apmeklējuši 2596 cil -
vēki. Stūŗa mājas pagrabus iz -
staigājuši 1873 apmeklētāji. Ēkā 
bijušas arī 27 skolēnu grupas.

Pirmajā stāvā – bijušajā čekistu 
ēdamzālē – izvietota izstāde par 
čekas darbību Latvijā, ko veido-
ju ši Okupācijas mūzeja vēstur-
nie ki. To apmeklētāji var apskatīt 
bez maksas. Savukārt čekas iekšē-
jā cietuma kameras, šautuvi, pa -
grabus, pastaigu laukumu un 
pagalmu ir iespējams apskatīt 
gīda pavadībā. Šīs telpas ir sagla-
bātas apskatei pēc iespējas au  - 
t en tiskā izskatā.

Stūŗa mājas apmeklētāju vidū 
bijusi Indijas vēstniece Latvijā 
Banašrī Bose Harisone, kā arī 
Starp parlamentārās konferences 
par kopējo ārpolītiku un drošī -
bas polītiku dalībnieki, Beļģijas 
ārlietu ministrs Didjē Reinders, 

vaukšķi arī sāk riet un apvainot 
Krieviju visos nāves grēkos.”

Saeimas Nacionālās apvienības 
deputātu ieskatā šādi Ādamsona 
izteikumi pārkāpj vārda brīvības 
robežas un ir uzskatāmi par pret-
valstiskiem, apšauba Latvijas 
neatkarību un patstāvību ārpolī-
tikas veidošanā. Saskaņas par ti  -
jas un frakcijas līdeŗi no Ādam-
sona izteikumiem esot norobe-
žo jušies.    

***
Bavārijā atceras 

Raiņa un Aspazijas jubileju
Bavārijas Valsts bibliotēkā 

(BVB)  notika Raiņa un Aspazijas 
150. jubilejai veltīts plaši ap  -
meklēts sarīkojums. To ar uzru  -
n ām atklāja Saeimas deputātu 
grupas sadarbībai ar Vācijas par-
lamentu priekšsēde Solvita Ābol-
tiņa (Vienotība), BVB Austrum-
eiropas nodaļas vadītāja Gudru -
na Virca un Latvijas vēstniece 
Vācijā Elita Kuzma. 

Rainis un Aspazija

Ar referātu uzstājās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
direktors Andris Vilks, kuŗš snie-
dza ieskatu LNB vēsturē un 
skaidroja bibliotēkas jaunās ēkas 
jeb Gaismas pils idejisko saistī - 
bu ar Raini un viņa lugu “Zelta 
zirgs”. Projekta 1514. Grāmata. 
2014 autors Gustavs Strenga savā 
referātā skaidroja šī projekta no -
zīmi, kas tapis sadarbībā ar BVB 
un ir viens no daudzajiem LNB 
un BVB veiksmīgās sadarbības 
augļiem.

***
Pārrunā atbalsta iespējas 
Eiropas latviešu kultūras 

svētkiem Briselē
Eiropas Parlamenta deputāte 

Iveta Grigule (Zaļo un Zemnieku 
savienība) Briselē tikās ar Eiro -
pas latviešu apvienības (ELA) 
prezidija priekšsēdi Aldi Austeru 
(attēlā), lai pārrunātu iespējamo 
sadarbību un atbalstu vasarā gai-
dāmajiem Eiropas latviešu kul-
tūras svētkiem (ELKS).

Šovasar no 18. līdz 21. jūnijam 
Briselē, beidzoties Latvijas prezi-
dentūrai Eiropas Padomē, tiek 
plānoti plaši Eiropas latviešu 
koŗu, deju kopu, folkloras kopu 
un citu tautas mākslas kopu kul-
tūras svētki, kuŗos piedalīsies lat-
vieši no Spānijas, Luksemburgas, 
Beļģijas, Lielbritanijas, Francijas, 
Šveices, Vācijas, Nīderlandes, Īri-

***
Par diasporas 

un migrācijas centru
23. martā Ārlietu ministrija un 

Latvijas Universitāte (LU) noslē-
dza sadarbības līgumu, lai no -
drošinātu tālāku LU Diasporas 
un migrācijas pētījumu centra 
attīstību. 2015. gadā plānoti ar -
vien jauni pētījumi par Latvijas 
diasporu, kas valstij palīdz veidot 
kvalitātīvāku diasporas polītiku 
un valsts sadarbību ar to.

Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Pēteris Kārlis Elferts 
(attēlā) norāda: “Kopš centrs  
darbojas, tas ir kļuvis par vērtīgu 
instrumentu diasporas izpētē. 
Turklāt rosinājums par centra 
izveidi ir nācis no pašas diaspo-
ras. Šādi diasporas un migrācijas 
pētījumu centri ir daudzās ES 
valstīs, un to skaits turpina augt.”

***
ES diskutē par 

Eiropas Romu platformu
Eiropas Romu platforma ir iz -

veidota 2008. gadā, lai veicinātu 
sadarbību, labās prakses un pie-
redzes apmaiņu starp visām ie  -
saistītajām pusēm, it īpaši ar ro -
mu pilsoniskās sabiedrības pār-
stāvjiem, romu integrācijas jomā, 
kā arī nodrošinātu analitisku 
atbalstu. 

Kultūras ministre Dace Mel-
bārde (attēlā), pārstāvot Latvijas 
prezidentūru Eiropas Savienības 
Padomē, uzrunāja Eiropas Ro -
mu platformas sanāksmes “Ceļš 
uz priekšu” dalībniekus. Ministre 
pauda gandarījumu, ka ES dalīb-
valstis ir apņēmušās sadarboties, 
lai uzlabotu lielākās ES etniskās 
minoritātes sociālo integrāciju. 

***
Jānis Ādamsons kritizē NATO 

kaŗavīru klātbūtni Latvijā
Saeimas deputāts Jānis Ādam -

sons (Saskaņa) intervijā Krievijas 
televīzijas pirmajam kanālim 
kritizēja NATO kaŗavīru klātbūt-
ni Latvijā. Intervija bija daļa no 
televīzijas sižeta par ASV bruņu -
technikas ierašanos Rīgā. Ādam-
sons kritizēja gan Latvijas polī-
tiķus, gan ASV bruņoto spēku 
klātbūtni Latvijā, norādot, ka 
ASV kaŗavīri nepakļaujas nekā -
dām vietējām pavēlēm, un tādēļ 
esot teju bīstami. Intervijā viņš 
izteica kritiku arī Latvijas polīti-
ķiem: “Un mūsu polītiķi kā tādi 

***
Igaunijas prezidents 
intervijā  par Latviju

Televīzijas raidījumā Viens pret 
vienu bija intervija ar Igaunijas 
prezidentu Tomasu Hendriku 
Ilvesu (attēlā). Uz jautājumu par 
NATO pieprasīto financējumu 
militāriem mērķiem, Ilvess sa -
cīja, ka neatvēlot aizsardzībai fi -
n  ancējumu, kas veido vismaz      
2% no iekšzemes kopprodukta   
(IKP), Latvija ir ievainojamāka. 
Viņš norādīja, ka Igaunija aiz -
sardzībai velta vairāk nekā 2% no 
IKP, ko prasa NATO. 

Igaunijas prezidents gan neap-
galvoja, ka Latvija un Lietuva, 
kuŗas savai aizsardzībai atvēl ma -
zāk, ir uzskatāmas par draudu 
Baltijai. Tomēr šādi abas valstis 
esot ievainojamākas. Jautāts par 
Baltijas valstu sadarbību, Ilvess 
atzina, ka sadarbība nav tikai 
emocijas un kopīgu deklarāciju 
parakstīšana, bet reāls iegul  dī-
jums. “Bet, ja nevēlaties par to 
maksāt, tad tas reducējas tikai 
līdz dziedāšanai par Igauniju, 
Latviju un Lietuvu. Taču tā nav 
sadarbība, bet gan labas kopā ju  -
šanās lieta. Sadarbība prasa nau-
du, laiku un enerģiju. Tas nozīmē 
cilvēkus, kas ar  to strādā,” iztei-
cās Ilvess.

***
Ukrainai nepieciešams

 lielāks atbalsts
Eiropas Parlamenta Budžeta 

komiteja vizītes laikā  Ukrainas 
galvaspilsētā Kijevā  vērtēja, kā 
Ukraina izlietojusi Eiropas Sa -
vienības palīdzības financē jumu.

Inese Vaidere

Komitejas deputāte Inese Vai -
dere (ETP grupa, Vienotība) pau-
da viedokli, ka par spīti pirms 
gada ieviestajai 335 miljonu eiro 
ES atbalsta programmai Ukrai-
nai, nepieciešams darīt vairāk,  lai 
veicinātu valsts attīstību. ES jo -
projām trūkst vienotas stingras 
atbildes reakcijas Krievijas agre-
sijai. “Nepieciešams lielāks at -
balsts Ukrainai gan ekonomiski, 
gan praktiski, piemēram, valsts 
administrācijas darbības uzla bo-
šanai un palīdzot apslāpēt Krie-
vijas propagandu. Nepieciešams 
stiprināt Ukrainas aizsardzības 
spējas, aizstāvot savu valsti pret 
ārēju agresoru”, sacīja Vaidere.
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Šā gada 16. martā tā dēvēto “an -
tifašistu” kumēdiņi nebija tik pro -
vokatīvi kā iepriekšējos gados,  
kad tie tuntuļoja cietumnieku 
virs valkos ar nemākulīgi uzmā -
lētām tumšām svītrām vai piesti -
ķētām no kartona izgrieztām Dā  -
vida zvaigznēm: šoreiz viņi bija 
tērpušies baltos ķiteļos un nesa 
spainīšus ar uzrakstu “Dezin fek -
cija”. Viņi bija ieradušies pie Brī -
vības pieminekļa, lai dezinficētu 
šo vietu – no “brūnā mēŗa” vai? Kā 
likts bija klāt arī nenogurstošais 
Josifs Korens, kuŗš uzstājas “anti-
fašistiskās komitejas vārdā un 
pārstāv starptautisko (!) apvienību 
“Pasaule bez nacisma” (Worlg 
Without Nazism, īsināti WWN).”

Atmaskojot “antifašistus”: ar šā  -
du virsrakstu DELFI portālā pa   -
rādījās Māŗa Mantenieka raksts, 
būtībā kāda ārkārtīgi spilgta ap    ce-
  rējuma kopsavilkums. Runa ir par 
žīdu izcelsmes amerikāņu pub  li -

“Pasaule bez nacisma” 
ir viltniecisks Kremļa ierocis

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
cista, Berlīnē mītošā Džeimsa Kir-
 čika (Kirchick) rakstu, kas lasāms 
plaši pazīstamā interneta žurnālā 
“The Daily Beast”. Virsrakstā viss 
jau pateikts: “Anti-Nazi Group 
Sec retly Helping Kremlin Rebuild 
Russian Empire.”

Autors ievadā min mana “vecā 
paziņas” vārdu: Boriss Špīgels! 
Man Latvijas Avīzes slejās gadu 
gaitā vairākkārt nācās atmaskot  
šo tuklo, derdzīgo Krievijas Fede-
rācijas senātoru, kuŗš vada gan 
pamatīgi diskreditēto “Vispasau-
les krievvalodīgo ebreju kongre su”, 
gan jau pieminēto “Pasauli bez 
nacisma” – WWN. Bet ko nu es, 
kuŗš “drukājas” Latvijas Avīzes         
3. lappusē! “The Daily Beast” lasa 
cil  vēki visā pasaulē. Tāpēc dosim 
vārdu Džeimsam Kirčikam.

Kirčiks piemin šīs šķietami starp-
 tautiskās un šķietami anti  fašis  tis  - 
kās organizācijas programmu, ku -
ŗā teikts, ka nepieciešams “vā   jināt 

tos polītiskos spēkus Rietu   mos, kas 
(..) uzliek vienādu atbil  dību par 
Otrā pasaules kaŗa izc el šanos na  -
ci  stiskajai Vācijai un Pa   domju 
Savienībai”.

“Pasaule bez nacisma” dibināta 
2010. gadā. Tās vadītājs, Krievijas 
Fe  derālās padomes loceklis Boriss 
Špīgels viscaur īsteno Kremļa polī  ti-
 ku; viņš, piemēram, 2008. gadā, kad 
Krievijas kaŗaspēks iebruka Gru -
zijā, aicināja rūpīgi izmeklēt “geno -
cīdu un etnisko tīrīšanu”,   ko veicot 
gruzīnu militāristi. Un ar šā   d   ām ab -
 surdam apsūdzībām nāk klajā tieši 
“a Jewish leader”, ironizē Kirčiks.

Visa šī “Pasaule bez nacisma” ir 
mimikrija: autoritārs vai citādi   
ne  demokratisks režīms izmanto 
šķietami privātas, sabiedriskas, 
nevalstiskas organizācijas (NGO) 
par izkārtni, lai apmānītu lētticī-
gus “derīgus idiotus” (kā to pirmo-
 reiz formulējis Ļeņins. – F.G.), to -
starp ASV žīdu liberāļus.

Šai sakarā Kirčiks norāda, ka pats 
nosaukums – “Pasaule bez na     cis -
ma” – atgādina Aukstā kaŗa lai      kus, 
kad Kremļa dienestā rosījās tādas 
organizācijas kā “Vispasau les mie-
ra padome” vai “Vispasau les demo-
 kratiskās jaunatnes or  ganizācija”.

Kirčiks atzīmē, ka š. g. februārī, 
Staļingradas lielkaujas 72. gads-
kārtā, Boriss Špīgels paziņoja, ka 
Ukrainas “neonacistus” gaidot tāds 
pats gals kā hitlerisko Vāciju.

Un tagad – uzmanību! Efraims 
Zurofs – jā, tas pats apnicīgais “na  -
cistu mednieks” Zurofs, kuŗš sā   -
kumā atzinīgi novērtēja “Pasaules 
bez nacisma” darbību, tagad vīlies 
un teicis Kirčikam: “Nekad nevar 
zināt, kur beidzas rūpes par vēstu-
ri un kur sākas Krievijas polītiskās 
intereses. Man šķiet, ka Putinam 
ļoti gribējās, lai šo lietu vadītu žīdu 
nevalstiska organizācija (NGO)”,.

Tikpat bažīgs un skeptisks kā 
Zurofs, raksta Kirčiks, ir arī rabins 

Endrjū Beikers, atbildīgs “Ame ri -
can Jewish Committee” darbinieks. 
Viņaprāt “šīs kustības saknes ir 
Maskavā”.

Igaunijā, raksta Kirčiks, šīs orga-
 nizācijas ietvaros rosās krieviskie 
aktīvisti Dmitrijs Linters un Mak-
  sims Reva, kamēr Somijā tās fi   li  ā-
les vadītājs ir bēdīgi slavenais Jo  -
hans Bekmans – dedzīgais (es 
teiktu – histēriskais. – F.G.) Krie -
vijas interešu aizstāvis. “Pasaules 
bez nacisma” emisāri enerģiski 
aģitē, piemēram, Ņujorkas Brig  h -
ton Beach rajonā, kur dzīvo daudzi 
krievvalodīgie no bijušās PSRS. 
Tāds emisārs pienāk pie kāda šī 
rajona iedzīvotāja un jautā: “Vai 
jūs esat par pasauli bez nacisma?” 
Saņēmis apstiprinošu atbildi, emi-
sārs piedāvā brīvbiļeti lidojum - 
am uz Maskavu, kur notiek kār-
tējā šīs apvienības konference...

Diemžēl “derīgo idiotu” pasaulē 
nav mazums.

Vai katram sava brīvība?
Marta pirmajā nedēļā 12. Saei -

mas Mandātu, ētikas un iesniegu-
mu komisija saņēma iesniegu -     
mu par Saeimas Ārlietu komisijas 
priekšsēdētāja Ojāra Ērika Kalni-
ņa neētisko rīcību un Latvijas sa   -
biedrības dezinformēšanu. Iesnie-
gumu parakstījuši Saeimas deput-
ātu Tibetas atbalsta grupas vadī-
tājs Mārtiņš Šics, atbalsta grupas 
vadītāja vietniece Inese Laizāne un 
vēl 11 deputāti, un tas saistīts ar 
Tibetas trimdas valdības ārlietu 
ministres Diki Čojangas kundzes 
viesošanos Latvijā šī gada februā rī.

Iesniegums tiks izskatīts martā, 
un, neatkarīgi no Saeimas komi-
sijas lēmuma, notikušais liek at   -
cerēties par to, ka brīvības jēdziens 
polītikā tiek tulkots pēc vajadzī-
bas. Pirms Diki Čojangas vizītes 
Lat  vijā un tikšanās ar Saeimas 
deputātiem, ilggadīgais Saeimas 
Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs 
Ēriks Kalniņš centās uzspiest savu 
viedokli un iespaidot Saeimas 
frakciju deputātus netikties ar 
Tibetas trimdas valdības ministri, 
savu nostāju pamatojot ar to, ka 
viņam zvanījis Ķīnas vēstnieks 
Lat   vijā un brīdinājis par iespē - -
jam  ām ekonomiskajām konsek-
vencēm un sankcijām pret Latviju 
šīs tikšanās gadījumā. Vēl vairāk, 
O. Kalniņš savā paziņojumā ziņu 
aģentūrai BNS pauda, ka tikša - 
nās ar trimdas ministri būtu tas 
pats, kas deputātu tikšanās ar Uk  -
rainas Doņeckas prokrieviska -
jiem separātistu līdeŗiem, kā arī 
apgalvoja, ka Tibetas pārstāvis 
principā ir separātists, jo atbalsta 
Tibetas atdalīšanos no Ķīnas Tau-
tas republikas (ĶTR).

Šis O. Kalniņa paziņojums bija 
pārsteidzošs un šokējošs, jo, pirm-
kārt, neatbilda patiesībai par ti   -
betiešu darbību un, otrkārt, savu-

laik Ķīnas okupētās Tibetas cie ša-
nu ceļš līdzinās Latvijas okupāci -
jas skarbajiem gadiem.

Kā zināms, 1950. gadā Ķīnas 
Tautas Atbrīvošanas armija iebru-
ka Tibetā, tā tika okupēta un pie-
vienota Ķīnai. 1959. gadā notika 
nacionālā sacelšanās, kuŗas laikā, 
pēc Ķīnas aplēsēm, tika nogalināti 
87 tūkstoši tibetiešu, lai gan paši 
tibetieši uzskata, ka sacelšanās lai   - 
kā Ķīnas armija nogalinājusi daudz 
vairāk cilvēku. Pēc sacelšanās des-
mitiem tūkstošu tibetiešu devās 
trimdā uz Indiju. Ķīniešu valoda 
kļuva par valsts valodu tibetiešu 
valodas vietā. Vēlāk tā dēvētās Kul-
   tūras revolūcijas laikā, visā ĶTR 
norisinājās organizēta vandālisma 
kampaņa, kuŗas laikā tika iznīci -
nā ta liela daļa Tibetas kultūras 
mantojuma un reliģisko vietu. Ti  -
ka iznīcināti vairāk nekā 6000 
klosteru, tūkstošiem budistu mū  -
ku un mūķeņu tika nogalināti vai 
ieslodzīti. Lieki piebilst, ka Padom-
ju Savienība aizstāvēja komūnistu 
Ķīnas rīcību starptautiskajās or   -
gani zācijās. Vēl jāpiebilst, ka tibe-
tiešu garīgais līderis Dalailama 
1989. gadā saņēma Nobela Miera 
prēmiju par centieniem atrisināt 
Tibetas jautājumu mierīgu sarunu 
ceļā un vienmēr ir sludinājis mie-
ru un savstarpējo cilvēkmīlestību.

Ja runā par Tibetas neatkarību 
un vienotās Ķīnas “territorijas ap  -
draudēšanu”, tad polītiķi, it īpaši 
O. Kalniņš, nevar nezināt par t.s. 
“Vidusceļa pieeju” –  Ķīnas val  dī -
ba, ievērojot tās konstitūciju un 
Valsts reģionu autonomijas liku-
mu, var nodrošināt tibetiešu tau-
tai vienotu autonomu adminis - 
t rā ciju. Turklāt, visos līdz šim iz  -
strā dātajos dokumentos pare-
dzēts, ka šis mērķis sasniedzams 
vienīgi miermīlīgā ceļā. 1974. gadā 

Dalailama sāka veidot polītisko 
dialogu ar Ķīnas valdību, lai rastu 
miermīlīgu risinājumu unikālās 
tibetiešu kultūras un identitātes 
aiz sardzībai. Šis polītiskais vir  - 
z  iens tika radīts demokratiskā pro-
   cesā, vairāku desmitgažu gaŗumā 
rīkojot sarunas starp Tibetas Cent  -
rālo administrāciju un tibetieš-
iem. Šis priekšlikums ir abpusēji 
izdevīgs, jo vērtējams kā vidusceļš 
starp esošo situāciju un neatkarī-
bu – tas iestājas pret pašreizējo 
Ķī   n as valdības īstenoto represīvo 
un koloniālo polītiku pret tibe  tie-
šiem, vienlaikus nepieprasot at    da-
 līšanos no ĶTR. Diemžēl saru nas 
par šo jautājumu tika pār  trauktas 
1993. gadā. Dalailama kopš 1987. 
gada ir populārizējis vidusceļa ri -
si    nājumu, uzstājoties arī ASV 
Kon gresā un Eiropas Parlamentā, 
cenšoties pārliecināt Ķīnas valdī-
bu par nepieciešamību atjaunot 
sarunas. Nopietns dialogs atsākās 
2002. gadā. 2008. gadā, kad Tibetā 
izcēlās nepieredzēti plaši protesti, 
Ķīnas valdība aicināja Tibetas lī  -
deŗus rakstveidā formulēt savas 
autonomijas prasības. Sarunās 
2008. gadā tika prezentēts Memo-
 rands par tibetiešu patieso auto-
nomiju. Ķīnas valdība pauda vai -
rākus iebildumus un bažas par šo 
Memorandu. Lai kliedētu bažas 
un iebildumus, pēdējā sarunu 
kār tā 2010. gada janvārī Tibetas 
līdeŗi nāca klajā ar Paskaidroju -
mu Memorandam par tibetiešu 
patiesu autonomiju. Memorandā 
un Paskaidrojumā tika izklāstīts, 
kā tibetiešu patiesā autonomija 
būtu nodrošināma ĶTR sastāvā – 
atbilstoši tās konstitūcijai, suvere-
nitātei, territoriālajai nedalāmībai 
utt. Tātad tibetieši neprasa atpakaļ 
savu neatkarību, viņi tikai grib 
brīvi elpot savā zemē un grib no  -

vērst represijas, kuŗām viņi visu 
laiku tiek pakļauti. Gan jāatzīst, ka 
kopš 2010. gada dialogs ar Ķīnu ir 
izsīcis, tomēr Tibetas līdeŗi jopro -
jām ir apņēmības pilni īstenot vi  -
dusceļu patiesas autonomijas no  -
drošināšanai un ilgtspējīga risinā -
juma rašanai, izmantojot dialogu 
starp Dalailamas sūtņiem un Ķī  -
nas valdības pārstāvjiem. Vēl jā  -
piebilst, ka daudzas valstis ir ofi -
ciāli paudušas atbalstu dialogam 
starp Dalailamas sūtņiem un     
ĶTR valdības pārstāvjiem, tostarp 
ASV, ES, Lielbritanija, Francija, 
Vācija, Austrālija un Jaunzēlande. 
Pēdējo gadu laikā ar rezolūcijām, 
aicinājumiem un paziņojumiem 
par atbalstu dialogam ir nākuši 
klajā ASV, ES, Francijas, Italijas, 
Ja   pānas, Austrālijas, Brazīlijas, Luk  -
semburgas u.c. valstu parlamenti. 
Atbalstu vidusceļa īstenošanai ir 
pauduši tādi pasaules mēroga lī  -
deŗi kā ASV prezidents Baraks 
Obama, arī bijušais ASV prezi-
dents Džordžs Bušs, bijušais Fran-
 cijas prezidents Nikolā Sarkozī, 
Vācijas kanclere Angela Merkele 
u.c. Pēc ASV prezidenta Baraka 
Obamas tikšanās ar Dalailamu 
2011. gada 16. jūlijā un 2014. gada 
21. februārī, ASV prezidenta ad  -
mi nistrācija atzinīgi vērtēja Dalai-
 lamas apņemšanos turēties pie 
miermīlīgiem risinājumiem un 
dialoga ar Ķīnu, lai īstenotu vi   dus-
 ceļu. Tāpat ASV prezidents at   bals-
tīja tieša dialoga izveidi, lai atri-
sinātu ilgstošās nesaskaņas, norā-
dot, ka sekmīga dialoga rezultātā 
ieguvēji būtu gan ķīnieši, gan tibe-
 tieši. Vidusceļu atbalsta arī vairāki 
Nobela miera prēmijas laureāti, 
un 2012. gadā divpadsmit Nobela 
miera prēmijas laureāti nosūtīja 
atklātu vēstuli Ķīnas prezidentam 
Hu Dziņtao. 2012. gada 14. jūnija 

Eiropas Parlamenta rezolūcijā par 
cilvēktiesību situāciju Tibetā ir 
vairākkārt uzslavēta demokratiski 
ievēlētā Tibetas trimdas valdība 
un Viņa Svētības Dalailamas po  -
lītika un “Vidusceļa piedāvājums” 
Tibetas autonomijai, pamatojo -
ties uz Ķīnas Tautas Republikas 
Konstitūciju, neapdraudot “Vie-
nas Ķīnas polītiku”.

Protams, Ķīnai nepatīk tāda no  -
stāja, un tā cenšas pierunāt un ie  -
tekmēt citas valstis, lai tās aiz  mirs  -
tu par Tibetu un ar to saistī tos jau -
tājumus. Lielajā polītikā ne vien-
mēr tiek ievērots līdztiesības un 
vien līdzības princips, un kuŗ  iem 
gan, ja ne latviešiem un arī Ojāram 
Kalniņam to labi vaja dzē tu zināt! 
Tādēļ deputāta Kal  niņa rīcība pa -
tiesi satrauc, un jā   pie krīt Sa   eimas 
deputātu iesniegumā rak  s  tītajam: 
“Saeimas Ārlietu ko  misijas vadī  tā -
jam nav tiesību publiski melot un 
sniegt masu medijiem un Latvijas 
sabiedrībai de  z  informāciju par Ti  -
betas trimdas valdības vēlmi atda -
līties no Ķīnas Tautas Republikas 
jo, gan Tibetas trimdas valdības, 
gan Viņa Svētī bas Dalailamas pazi-
 ņojumos un dokumentos nekad 
nav prasīta Ti    betas neatkarība”. Tā -
  pat jāpie krīt arī iesniegumā atgā -
dinātais, ka O. Kalniņa rīcība „...ir 
ne vien nosodāma, bet arī sodāma. 
Tiek pārkāpts Saeimas deputātu 
ētikas kodeksa 6. punkts: “Deput-
āts ir morāli atbildīgs par savu rī  -
cību (runām, balsojumiem, u.c.)” 
un   7. punkts: “deputāts balstās uz 
fak  tiem, to godīgu interpretāciju 
un argumentāciju.”

Atliek cerēt, ka arī pats deputāts 
un Ārlietu komisijas vadītājs Kal  -
niņš sapratīs, ka nevar spriest pēc 
principa – katram sava līdztiesība, 
taisnīgums un brīvība, vieniem      
tā pienākas, bet otriem ne.
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Ceturtdien Adelaides Dauga-
vas Vanagu namā vakariņās ie  -
pazīstos ar vietējā latviešu radio 
vadītāju Skaidrīti Aguleviču, Al  -
di Putniņu, mācītāju Dr. Ivaru 
Ozolu un citiem aktīvākiem lat -
viešiem. Nams ir neliels, bet ērts 
un gaumīgi iekārtots.

Nedēļa, kuŗu pavadīju Ade  lai-
dē, sakrita ar G20 valstu vadī -
tāju tikšanos Brisbanē. Ik rītu un 
vakaru skatāmies TV ziņas un 
sekojam, kā tad lielinkvizītors  
un patvaldnieks Putins uzvedas. 
Nemīl viņu pasaule un priecājas 
par viņa kļūdām un skurinās par 
viņa uzvedību. Kad parādās jau-
nums, ka neitrālajos ūdeņos pie-
stājis krievu kaŗakuģis, visi sme -
j as un brīnās, vai tad krievi gata-
vojas Austrālijai pieteikt kaŗu?!

Bet tad jau pienāk sestdiena, 
15. novembris, kad Adelaidē svin 
18. novembŗa svētkus. Diena 
sākas ar Latvijas karoga uzvilk   -
ša nu mastā, ar bērnu priekšne-
sum iem. Tik maziņi, ka dažs ne   -
sniedzas pāri galdam, bet ve   cāki 
laiž viņus sestdienas skolā, tādēļ 
labi runā latviski, protams, ar 
angliskām intonācijām, bet to  -
mēr runā un dzied. Vēlāk pēc uz   -
stāšanās noklausāmies J. Haid  na 
stīgu kvartetu Eldera konserva-
torijas audzēkņu izpildījumā. 
Koncertu pabeidz  apvienotais 
koris. Acīs sariešas asaras – arī 
šeit dzied Mārtiņa Brauna  “Sau-
le, Pērkons, Daugava” un Ērika 

Pie latviešiem Austrālijā
Ešenvalda “Dvēseles dziesmu”, 
kas skan pavisam citādāk, ja to 
dzird tik tālu no Latvijas.

Tikko koncerts izskanējis, jā  -
dodas tālāk uz Melburnu. Lido-
jums ir īss – nepagūst lidaparāts 
pacelties virs mākoņiem, kuŗu 
Austrālijas debesīs nav, un uz  -
ņemt platāku soli, kad jālaižas 
zemē. Melburnas Latviešu orga -
nizāciju apvienības priekšsēde 
Kristīne Saulīte ar vīru aizvizi -  
na uz Līgas un Dāvida Dārziņa 
ļoti ērto māju, kur nepārtraukti 
pulcējas ļaudis. Ieskrien prātā – 
skat, cik viņu daudz, to latviešu 
Melburnā. Visus namatēvs un 
namamāte laipni sagaida. Katrs 
atnesis pa cienastam. Baudot 
mie lastu, pazīstamies un saru  nā-
jāmies. Bet tad arī lietus ir klāt. 
Man tas liekas tik atsvaidzinošs 
un patīkams pēc svilinošās sau-
les. Tā vien rādās, skaistais Dār-
ziņu dārzs ievelk elpu un priecā-
jas par šo debesu dāvanu. Nu 
glu ži kā es. Tomēr dzirdu, ka 
aust rāliešiem šķiet vēsi un auksti. 

Drīz vien ir uzstādīta technika, 
un man jāstāsta par Jelgavas le   -
dusskulptūru festivāliem. Esmu 
savācis attēlus, ko esmu safoto-
grafējis par pēdējiem gadiem. 
Prieku sagādā tas, ka dzirdu sa -
jūsmas izsaucienus un jautāju-
mus. Gatavojot šo stāstījumu, 
esmu rēķinājies, ka nedrīkstu 
apgrūtināt skatītājus un klau sī-
tājus ilgāk par pusstundu, bet  

tad jānobālē – man pietrūkst 
rā dāmā. Nodomāju, ak, es sliņ -
ķis! Vai tad nevarēju salādēt ma   -
zajā pirkstiņā vai visu festivālu 
attēlus?! Un Ledusgrāmatu ne  -
esmu paķēris līdzi, baidīdamies 
par kofeŗa svaru. Labi, ka vēl ir 
neliels attēlu klāsts par smilšu 
skulptūru festivāliem Jelgavā. 
Izrādās, ka melburnieši ir ne   - 
no gurdināmi – lūdz  vēl, lai rādu 
un stāstu. Diemžēl esmu vāji-
nieks – vairāk nav.

Pa to laiku pulkstenis nav stā-
vējis uz vietas, lai gan ir sajūta, ka 
nupat kā esmu atlidojis. Nealo-
jies, stundenis bilst, ir jau kriet -
na vakara stunda, rīt tak jau 
plkst. 9 no rīta jābūt Latviešu 
namā, kur uzstāsies skolas bērni 

un notiks svinīgais akts. Gribi vai 
negribi, jātin makšķeres un jā -
dodas mājās. 

Mājās gribas parunāt ar Ilzi 
Nāgeli, taču diena ir bijusi tik 
blīva notikumiem un emocio nā-
liem pārdzīvojumiem, ka miegs 
piezogas nelūgts. Un jāiet pie 
miera. Galu galā nākamajā rītā 
jau agri jābūt atkal ierindā un 
nedrīkst parādīt, ka esi noguris. 

Miegs ir spirdzinošs. Kad uz  -
traušos kājās, Ilze jau saposusies 
tautastērpā un steidzina mani. 

Melburnas latviešu nams ir 
ārkārtīgi skaists un lieliski ie  -
kārtots. Un kas ļaužu sarodas! 
Viņi nāk un nāk. Ilze mani sa -
pazīstina ar kordiriģentu Vik to-
ru Bendrupu, šo leģendāro per-

sonību Austrālijas latviešu kul-
tūrā, par kuŗu lasīts. Viņš taču 
arī ir jelgavnieks! Viņa tēvs bija 
kurlmēmo skolas direktors, ļoti 
redzama persona Jelgavas sa  -
biedriskajā dzīvē. Bet, kad uz -
zinu, ka viņš ir līvbērznieks, 
gandrīz vai šķiet, ka esam radi.

Vēl priecīgāka ir tikšanās ar 
Ojāru Bensonu, bijušo Melbur-
nas operešu ansambļa solistu.     
Cik daudzas neaizmirstamas un 
krāšņas stundas pavadītas ar vi    -
ņu un ar Vairu un Edgaru Mūr -
niekiem Rīgā! Tas ir bijis tik sen, 
ka nemaz nav taisnība. Laiks ir 
pa   ņēmis sev līdzi Vairu un Ed   ga -
ru un lielisko ansambli, kuŗa 
ieskaņojumus viņi atveda sev lī   -
dzi un tos ar baudu klau sījā mies.

Sajūsmas asaras sariešas acīs, 
vērojot plašo skolas saimi un tās 
uzstāšanos. Ar patiku noskatos 
Ilzes laikam pirmo režijas darbu 
“Atmiņas par 18. novembri – 
dažādos laikos un vietās” aktieŗu 
lasījumā. Laba dikcija un valo - 
da – patīkami dzirdēt.

Bet tad jau laiks ir aizsteidzies, 
īsu brīdi paciemojamies pie Edī -
tes un Māra Kučeriem viņu glez-
 nām bagātajā mājā. Varu tuvāk 
apskatīt Austrālijas lat viešu glez -
niecību, kas man kaut cik zināma 
no samērā retajām reproduk ci -
jām. Tās nevar aiz stāt “dzīvas” 
bildes. Kārļa Trump  ja oriģinālus 
nekad neesmu re   dzējis. Laba glez-
 niecība vienmēr ir sirdij tuva.

(Turpināts no nr. 11)
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ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ
ŽURKA
Pa plašo logu bija redzami 

Kensingtona parka kuplie koki, 
kurus kvēlināja purpurains ru  -
dens saulriets. Tālie nami aiz par-
ka bija zilas migliņas apņemti, 
tikai kārniņu jumti, par spīti ap  -
sūbējumam, likās kā ceplī kaitēti. 
Vīksnas parkā izskatījās pelēki 
brūnas, Kanādas kļavas rūsganas, 
liepas zaļi iedzeltenas, kastaņas 
ta  bakas krāsā. Saules riets šiem 
toņiem piešķīra vēl īpatni skumju 
rožainu mirdzumu. Parka ainava 
atgādināja impresionistu gleznu.

Vakara saules stari krita ar 
gleznām un grīdsegām rotātā is  -
ta  bā, piecstāvu mājas mansardā. 
Sieviete, kas sēdēja loga nišā pie 
bronzas apkalta rožu koka raks-
tāmgalda, bija tikpat rudiem ma -
 tiem kā lapas Kanādas kļavām 
parkā. Viņa lūkojās Londonas 
saules rietā, kādas uzmācīgas do -
 mas vajāta, šī doma viņai piestā-
jās ik novakari kā mocītāja. Sie-
vietei priekšā uz galda bija violeta 
papīra loksne, uz kuras bija uz -
trieptas dažas rindas. Pēdējā rin-
da bija palikusi nepabeigta. Vārds 
„mīlestība’’ bija pārtrūcis. Varbūt 
tā bija nejaušība, varbūt simbo -
liska sagadīšanās. Nesimetrisku 

rokrakstu veidotās rindas atgā-
dināja kādas dzīves krāsmatas. 
Kalendārs sudra ba ietvarā rādīja 
1956. gada 27. oktobri.

Sieviete paņēma aprakstīto 
loks  ni kaulainiem slaidiem pirks-
  tiem. Papīrs trīcēja. Viņa lasīja 
vienreiz, otrreiz, trešoreiz, bet 
uzrakstītajā nebija ne mazākās 
atēnas no tā, ko viņa bija vēlēju -
s ies pateikt. Vārdi skanēja sausi, 
klabot, tie bija bez siltuma. Viņa 
nolika aprakstīto aploksni atpa-
kaļ uz rakstāmgalda, kas bija klāts 
ar tumši zaļu safjāna ādu, un iz  -
laida kreisās rokas pirkstus caur 
viļņotajiem matiem. Brūni iede -
gušā iegarenā seja bija bezcerības 
apēnota, un augstajā pierē iezī-
mē jās dziļas rievas.

Lēdija Patricija Kesvika rau -
dzījās vienā punktā parka ainavā, 
kur caur kokiem ēnojās dīķa sid -
rabotais pelēkums. Pēkšņi sievie -
tei no paduses izlīda brūni melna 
žurka, piesieta tievā zelta važiņā. 
Dzīvnieks paraustīja purniņu, 
kas bija smails un ziņkārīgs, pa  -
zibināja acis un atkal paslēpās 
dā  mas azotē starp maigo laša 
krāsas veļu un mēļo kamieļvilnas 
adīto jaku. Lēdija nelikās zinis 
par savu žurku, ko viņa turēja 
mā   jās kā laimnesi. Žurka pēc 
mirkļa atkal izšāva galvu no 

azotes, uzlēca saimniecei uz ple-
ca, pārskrēja pār muguru, bet 
ķēdīte tālāk vairs neļāva. Dzīv-
nie ciņš veikli apsviedās riņķī un 
sāka ošņāt aizgādnei ausi, kurā ka -
rājās briljantiem rotāts aus kars.

Patricija Kesvika vairs nejuta 
žurkas tekalēšanu. Viņa bija pie-
radusi pie tās. Sejā nepārmainī -
jās ne vaibsts, pat lūpas nepakus-
tējās. Nervoziem pirkstiem viņa 
saplēsa rokrakstu un iemeta no 
bronzas sloksnītēm pītā papīru 
grozā. Dažas papīra drazas nokri-
ta uz iesārtas pasteļkrāsas grīd-
segas, kura klāja viņas darbistabu 
no sienas līdz sienai. Žurka beigās 
nosēdās pavēlniecei uz pleca, 
raustīja purniņu, kustināja ausis, 
it kā kaut ko stāstītu par savu 
verdzību. Dzīvnieciņš centās pie-
laikoties lēdijas plecu kustībām, 
kas cēlās no dziļās elpošanas. 
Viņas krūtis cēlās un plaka.

Lēdija Patricija pie elektriskā 
aizdedzinātāja iekvēlināja ciga-
reti. Manikīrētie pirksti kaislīgi 
taustīja cigareti un lūpas kāri vil-
ka dūmus. Izpūtusi dūmu mā   ko-
ni, sieviete pagriezās pret kamī-
nu, kur lēni kvēloja daži ogļu 
gabali. Žurka visu laiku balansēja 
uz saimnieces pleca. It kā mieri -
nādama maskoti, lēdija noglau-
dīja pāris reižu dzīvnieciņu. Is -

taba jau bija satumsusi. Saules 
rieta spožums bija pazudis aiz 
jumtiem. Parks aiz loga tagad 
izskatījās drūms un miglains.

Pie pretējās sienas krēslā varēja 
saskatīt Patricijas portretu div -
des mit gadu vecumā. To bija 
glez nojis kāds jauns īpatns māks-
 linieks, kas vairs nepārnāca no 
Otrā pasaules kara. Portreta pe -
lēcīgi rožainie toņi saskanēja ar 
modeļa kuplo matu rudumu. 
Viņas sejā tolaik tvērās neap  slā -
pējamas dzīves alkas, piedzīvo -
jumu kāre, slāpes pēc slavas, mī -
lestības un maiguma.

Sevišķi acis bija izdevušās ļoti 
dzīvas, izteiksmīgas. Viņai galvā 
bija iedzeltena, mazliet uz pakau-
ša atbīdīta platu malu salmu ce -
pure, lai augstā piere būtu atsegta. 
Lūpas smaidīja atklātu, aicinošu 
smaidu.

Otrpus kamīna bija otrs port-
rets. To gleznojis ekspresionists, 
kas mācījies Parīzē. Sejas panti 
sausi kā no porcelāna, viss glez-
nojums zili pelēkiem toņiem li kās 
auksts, sadomāts. Lēdija Patri  cija 
pati sevi nepazina, taču kritika   
šo mākslinieka darbu cildināja 
un to reproducēja mākslas žur -
nālā. 

Toreiz lēdijai Kesvikai bija jau 
trīsdesmit. Čelsijas mākslinieki 

sacentās pēc viņas. Dēvēja par 
Dieva vislielāko brīnumdarbu.

Virs marmora kamīna karājās 
dabas skats – pavasaris Temzas 
ielejā pie Ričmondas. Brīvdabas 
izstādē Ričmondas kalnā šo glez-
 nu bija izstādījis kāds bārdains 
diletants. Tikai vēlāk atklājās, ka 
šis savdabis ir ļoti spējīgs glez -
notājs. Mandeļu koku un ābelu 
ziedēšana, Temzas zilajos ūdeņos 
burātāji. Tālumā meži zilgās dū -
makās. Debesīs daži viegli mā  -
koņi. Kad lēdija Patricija uzlūkoja 
šo gleznu, viņa vēl arvien juta 
pavasara smaržas, juta vēja mai-
gās pūsmas un savādu noreibu-
mu. Jā, tajā pavasarī plauka visi 
ķiršu un mandeļu koki, tulpju 
kausi likās kā sarkana vīna pie-
lieti, un narcises šūpojās kā zelta 
zvani. To pavasari Patriciju bija 
apsēdusi arī kāda valša melo di ja, 
vijīga, maiga, pavedinoša. Tā ska-
 nēja sirdī kā lakstīgalas dziesma, 
dūca viņai ausīs kā medus pilna 
bite. Un sirds gribēja skanēt līdzi 
šai melodijai, vārdi raisījās paši 
no sevis, nāca neaicināti, šī bija 
viņas pirmā atdošanās dzejai. 
Viņa uzrakstīja pati savu tekstu 
melodijai, no kuras nevarēja 
atraisīties.

(Turpināts no Nr. 12)
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Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk
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Nu dejosi debesu mirdzumā...
Mirdza Lapenieks (04.01.1928 – 11. 12. 2014.)

Lapenieku Mirdza (pirmā no kreisās) kopā ar ģimeni - mazdēlu 
Evanu, mazmeitu Elanu, meitu Sarmu Lapenieks-Rosenberg, maz-
meitu Ariju un znotu Lawrence Rosenberg

“Pērkonīša” dejotāji, gatavojot deju “Sarabumbals”

Nākamā nometne bija pie 
Olden burgas 1948. gada vasarā. 
Biju prezidentes amatā. Jāpie  zī-
  mē, ka šīs nometnes notika Ap -
vienoto Nāciju paspārnē, kas ie -
 saistīja pārstāvjus arī no Angli jas 
un Beļģijas.

Vēl paspēju ar latviešu gaidām 
no Blombergas (biju viņu vadī  -
tāja) būt skautu un gaidu no    met-
 nē pie Augustdorfas 1949. ga  da 
vasarā. Manos pasākumos mani 
atbalstīja Rīgas Filma, kur strā -
dāju no 1947. gada rudens, pa -
gaŗinot manus atvaļinājumus.

Blombergas nometni slēdza 
1950. gada agrā pavasarī. Bija 
jāpošas ceļam uz Ameriku. Ie -
braucu te 1950. gada jūnijā. Pēc 
īslaicīgas uzturēšanās Ņudžer-
sijā, Čikāgā, Bahāmu salās, 1952.
gadā nokļuvām Losandželosā. 
Bija pamazām jāiepazīstas ar tu  -
rienes latviešu sabiedrību. Tā no -
 teikti nebija līdzīga Blombergas 
latviešu sabiedrībai.

Iepazinos ar dažiem jaunie - 
š iem, kas dejoja latviešu tautas -
dejas privāto māju pagalmos. Es 
viņiem pievienojos un redzēju –  
kaut kas jāuzlabo. Tā 1958. gadā  
formāli nodibinājām Losadže-
losas latviešu tautasdeju kopu 
“Pērkonītis” . Nosaukums radās 
tāpēc, ka dejotājiem īpaši patika 
dejot tautasdeju “Pērkonītis”.

Mums bija priekšnieks alsundz -
nieks Laimons Kalniņš, arī sek-
re tāre, mantzine, biedrzine. Es 
uzņēmos tautasdeju mācīša  nu. 
Mūsu pirmā uzstāšanās kon -
certformā notika 1959. gada mai -
jā, kad sevi formāli pieteicām lat   -
viešu sabiedrībai. Mūsu puišiem 
mugurā bija Nīcas un Bārtas 
goda tērpi. Olafa Stumbra dzie -
dātāju ansamblis mūs, dejotājus 
pavadīja, solo dziedāja Aina 
Lūse, Andrejs Kurmiņš, Stefani-
da Jansone. Es sastādīju prog -
rammu. Losandželosas latviešu 
sabiedrība bija priecīgi pārsteig-
ta, mēs laimē starojām, jo sarīko-
 jums bija izdevies. Pēcāk prie -
cīgi nosvinējām kristības, dzie-
dā  tāji uzņēmās mūsu krusttēvu 
un krustmāšu pienākumus.Tā 
bija ļoti gaiša un cerīga svinēšana. 
Mums nu bija organizācija, kas 
bija neatkarīga. Izstrādājām 
darbības noteikumus un nosacī-
jumus. Mums bija kopas nozī  -
mītes. Laika gaitā šos noteikumus 
papildinājām. Tie noteica, kad 
darbība jāpārtrauc un kā to darīt.

Biju saradojusies ar Mildu 
Lapenieks, manu vīramāti, zinā-
ju viņas spējas un to, kas viņa 
bija Latvijā un ko spēj darīt. Ai  -
cināju viņu palīgā programmu 
sastādīšanā. Viņa ieteica tautis-
kus uzvedumus par dažādām 
temām. Tā 1960. gadā tapa uzve-
dums par seno latviešu kāzām. 
Ar to mēs arī viesojāmies San -
francisko.

1961. gadā uzvedām “Skaista 
mana tēvu zeme”, balstītu teikās, 
kas  izvērtās par skaistu vēstures 
apskatu.

1961. gadā aizbraucām un 
dejojām Kanadas latviešu Dzies  -
mu svētkos, kad pirmo reizi Tau-
 tasdeju  sarīkojumu pievienoja 
Dziesmu svētku programmai.

1962. gadā bijām Čikāgā, kur 
dejojām 2. Jaunatnes svētkos. 
Bija uzaicinātas 4 kopas, un mēs 
bijām viena no tām. Jutāmies   
pa   godināti. Mūsu ciemakukulis 
bija senā lībiešu kāzu deja “Sa -
rabumbals”.

1963. gadā sagatavojām uzve -
dumu par ģimeni “Es savai mā  -
miņai”. Par to bija aizkustināti 
mūsu vecāki  un mēs paši.

1964. gadā mums bija uzve -
dums par latviešu tikumiem 
“Balta nāca tautu meita”. Izrā de 
bija izpārdota. 1965.gadā to ar 
lieliem panākumiem atkārto jām 
Rietumkrasta Dziesmu svētkos 
Portlandē, Oregonā.

1967. gadā piedalījāmies Rie -
tumkrasta dziesmu svētkos San-
francisko. Viņiem nu pašiem bija 
jauna deju kopa “Ritenītis”. Mū -
su ciemakukulis bija “Meita pui-
š us dancināja” un “Sarabumbals”. 
At   ceros manas pārrunas ar kom-
ponistu Bruno Skulti, kas bija 
svētkos. Abi gājām uz Rakstnieku 
cēlienu un piestājām gaitenī, lai 
apsveicinātos. Uz Rakstnieku 
cēlienu tā arī netikām, jo mūsu 
pārrunas, kas bija ļoti  interesan-
tas, ieilga. Runājām par diriģē  ša-
nu, mūzikas instrumentēšanu, 
par to, kas jāzina diriģentam, pa -
 vadot dejotājus, baletniekus utt. 
Mani ļoti aizkustināja viņa teik-
tais,  ka manu dejotāju izpildī-
jums ir bajārisks, jo tas  bija tieši 
tas, ko gribēju no dejotājiem pa -
nākt!

1970. gada dejojām Rietum -
krasta Dziesmu svētkos Losan -
dželosā Viļa Lapenieka versijā 
par “Skaista mana tēvu zeme”.

1973. gadā piedalījāmies Lat-
viešu Dziesmu svētku 100 gadu 
atzīmēšanā Klīvlandē, Ohaio. 
Svētki bija lieli un plaši. Dejo -
jām manu choreografēto “Stūŗu 
stūŗiem tēvu zeme” Jaundeju sa  -
censībās. Dejotājus pavadīja sla -
venais vīru dubultkvartets “Tē   -
vija” no Bostonas, jo mūsu dzie -
dātāji no Losandželosas uz Klīv -
landi nevarēja tikt. Manu “Stūŗu  
stūŗiem” deju atkārtojām nāka -
majā dienā Lieluzvedumā, “Tē   -
vijas”  dziedātājiem pavadot, jo 
deju izvirzīja par vienu no 6 
dejām kā labāko. 

“Pērkonītim” iznāca uzstāties 
Rietumkrasta Dziesmu svētkos 
Sietlā, Vašingtonā. Es pati uz 
tiem netiku. Dejotājiem kā solo 

iestudēju “Veco zvejnieku deju” 
jeb “Veclunci”. Viņi, mājās at   -
brau kuši, man stāstīja, ka par 
izpildījumu saņēmuši ovācijas. 
Priecājos.

“Pērkonītis” pa gadiem bija 
audzis. Mums bija iesācēju gru-
pa, jauniešu grupa, pieaugušo 
grupa. Mums bija skolotāji Olafs 
Stumbrs, Ilmārs Bastjānis, kas 
mācīja dejotājiem, kas to nepra-
ta, latviešu valodu. Bija vakar -
ēšanas, kuŗās pārrunājām vai 
mācījāmies par latviešu dzīves-
veidu agrāk un šodien. Dejojām 
dažādos festivālos Beikersfildā 
(Bakersfield), Longbīčā (Long 
Beach), Losandželosā.  

1977. gadā Rietumkrasta Dzies-
 mu svētku Rīcības komiteja mani 
uzaicināja izveidot Tautasdeju 
sarīkojumu. Apņēmos. Tā mums 
tapa Tautasdeju skate ar dejo  -
tājiem no visa Rietumkrasta, ie  -
skaitot Denveru, no Kolorado, 
Kanadas, arī no Austrumkrasta 
un Vidienes, ap 300 dejotāju. Pēc 
mana aprēķina, tas bija daudz,      
jo dalībniekiem bija jāmēro lieli 
attālumi. Aicināju palīgā neaiz -
stājamo “Pērkonīša” priekšnieci 
Ilzi Damrozi-Ložeņicinu par 
asistenti un sekretāri, Helēnu 
Hofmani par informācijas iz  - 
pla  tītāju,  Jāni Gorsvānu, kas bija 
“Pērkonīša” “galma gleznotājs“, 
svētku noskaņai arēnā uzburt 
skaistas dekorācijas. To viņš tie -
š ām izdarīja! Priecājāmies visi. 
Rietumkrastā man neaizstājama 
palīdze bija Aija Turaida, San -
francisko “Ritenīša” dibinātāja 
un deju iestudētāja. Par šīs ska -
tes veidošanu informējām Li -
diju Zariņu, Tautasdeju apvie-
nības vadītāju, Johannu Rinku, 
kas visam sekoja līdzi.

Visi dejotāji bija sagatavoti. Ar 
daudziem Rietumkrasta dejotā -
jiem iepazinos pirms svētkiem 
speciālos mēģinājumos, uz ku - 
ŗ  iem braucu piektdienas vakaros –  
tieši uz lidlauku no darba. At  -
griezos Losandželosā svētdienas 
vakaros, kad tieši no lidlauka 
devos uz “Pērkonīša” mēģinā -
jumu. 

Pēc Dziesmu svētkiem savu 
aktīvo darbu tautasdeju laukā 
pārtraucu, jo man bija  darāmi 
citi svarīgi darbi, kas gaidīja. 
“Pērkonīša” darbības turpi  nā-
jumu pārņēma citi, kas pēc 
manām domām bija kvalificēti 

to darīt.
Laika gaitā es un iepriekšējie 

“Pērkonīša” priekšnieki/priekš -
nie  ces vērojām tā darbu. Tas 
vairs neatbilda oriģināli no -
spraus tiem mērķiem un uzde-
vumiem. Būtībā tā bija tāda nī  -
kuļošana. 2008. gada aprīlī sa  -
nācām kopā trīs bijušie priekš-
nieki, es un deju iestudētāja, 
kuŗai bija uzticēta “Pērkonīša” 
darbības turpināšana un konsta-
tējām, ka ir pienācis laiks “Pēr-
konīti” slēgt. Balsojot 3:2, to iz -
darījām. 

Mūsu ilggadējā dejotāja un 
Teicēja uzvedumos bija Irēne 
Daugule-Smiltiņa. Viņa bija liela 
skatuves personība, izpildījuma 
ziņā vienkārša, bet noteikta. 
Viņas uz skatuves teikto neaiz-
mirsa. Acu priekšā redzu un 

atceros, kā pirms katras izrādes 
viņa klusi zālē ieveda un nosē-
dināja centrā savus vecākus, tad 
devās aiz skatuves. Abi viņas 
vecāki bija kurlmēmi.

Viņai blakus uz skatuves redzu 
savu meitu Sarmu, abas Lielvār-
des tautastērpos, kad abas divas 
pārmaiņus skandēja tautasdzies-
mas uzvedumā “Balta nāca tautu 
meita”. Sarmai toreiz bija tikai 12 
gadi. Daudzie palīgi strādāja ar 
lielu mīlestību un par velti. Ne  -
viens mums par darbu nemak -
sā ja. To arī negaidījām.

Lai gan aktīvi vairs tautasde -
jas nemācu, pateicoties elektron-
iskai plašsazināšanās iespējai, 
skatos un vērtēju dažādu tautas-
deju kopu rādītās dejas ir Latvijā, 
ir ārpus tās.

2012. gada 26. jūnijā.

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
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No kinokritiķes KRISTĪNES 
MA TĪS AS recenzijas laik rakstā 
Kul  tū  ras Diena š.g. 19. martā

Dzintras Gekas darba būtiskais 
rezultāts  ir tas, ka pēckaŗa emig-
rācijas vēsture, pirmkārt, beidzot 
ir iemūžināta pilnmetrāžas filmā, 
kuŗā sakopots arī daudz vērtīga 
un līdz šim maz redzēta archīvu 
materiāla, otrkārt, izstāstīta ļoti 
personiski – daudzo atsevišķo 
stāstītāju teiktais veido tādu kā 
tautas balsi, apliecinot, ka trimda 
un ceļš uz to ir nevis atsevišķu 
cilvēku, bet visas tautas sāpe un 
traģēdija.

Tas panākts ar it kā divējādi  
vērtējamu paņēmienu – neviens 
filmā redzamais runātājs nav 
vārdā nosaukts (ir tikai gaŗš uz  -
vārdu saraksts filmas beigās), un 
katrs no viņiem nevis izstāsta sa -
 vu ceļu no sākuma līdz beigām, 
bet tikai vienu spilgtu mirkli, 
burtiski dažus teikumus – iemū-
rē vienu ķieģelīti kopējā stāstā, 
ieliek savu mozaīkas gabaliņu 
kopējā ainā, kas rodas, prasmīgi 
un secīgi montējot atmiņu uz  -
zibsnījumus. Jā, var teikt, ka tā ir 
zināma necieņa pret filmas va  -
roņiem, padarot visus par ano-
nimām skrūvītēm vēstures rata 
ceļā, bet vai tad tā arī nebija? Tas 
ir kollektīvs portrets, viena grūti 
cietusi tautas daļa, kas nogājusi 
visai līdzīgu un tikai detaļās at  -
šķirīgu ceļu, savukārt no filmas 
veidošanas viedokļa šī acīmre-
dzot bija vienīgā reālā iespēja,     
kā organizēt sakarīgā un neno -
gurdinošā struktūrā visas safil -
mētās interviju stundas. (..)

Filmas sākumā definēto uz -
bū v  es principu – ritmiski kārtoti 
un īsi dažādu cilvēku atmiņu 
uzplaiksnījumi, kuŗus diezgan 
tieši illustrē archīva chroniku 
kadri, – īstajā brīdī (kamēr vēl 
prin cips nav pārvērties par mech  ā-
nisku un ierobežojošu schēmu) 
izjauc viena kolorīta personība; 
pamazām no paša filmas varoņa 
aprautajiem teikumiem kļūst 
skaidrs, ka tas ir trimdas vēstu -
rei nozīmīgā dziedātāja Marisa 
Vētras dēls Andrejs. Filmas au -
toru komanda aptur savu mērķ -
tiecīgi chronoloģisko soļojumu 
un ļaujas Andreja rūpēm (“Uz  -
liekat katram vienu konfekti!”), 
uzklausa uzjautrinošu atzīšanos 
par viņa “gleznu kolekcijas” pa -
tieso vērtību, apskata gultu, kuŗā 
“mana mammiņa nomira”, un, 
neklausot Andreja lūgumam, 
atstāj filmā vienu atraktīvi un      
no sirds teiktu “fuck you!”

Šī personiskā atkāpe tomēr 
šķiet ļoti iederīga filmas kopējā 
noskaņā un struktūrā, turklāt tā 
vēlāk tiek attaisnota vēl ar vai-
rākiem Andreja Vētras filmē-
jum iem pie Marisa Vētras ap  -
snigušā kapa – atšķirībā no kāda 
nu jau asimilēta trimdinieku 
pēcteča lepni izrādītās antik vā  -
ro vērtību kollekcijas, kuŗas pa -
tērētajai vietai filmas laikā un 
telpā grūti atrast kādu loģisku 
pamatojumu. (..)

Dzintras Gekas filmā nav 
sensāciju un pārsteigumu, ir 
godprātīgs un svētīgs darbs, kuŗa 

Ducis viedokļu
 par dokumentālo filmu “Dieva putniņi”

būtiskāko jēgu pirmizrādes sean-
 sā formulēja scēnārija konsul-
tants Toms Kreicbergs. Vissva  rī-
gāk būtu šo filmu redzēt un sa -
prast mūsdienu darbīgajai un 
ak   tīvajai paaudzei, kuŗa, gluži kā 
pats Kreicbergs pirms gadiem 
desmit, iespēju aizbraukt no Lat-
 vijas uzskatīja par lielisku izde -
vību izrauties no bezcerīga pur -
va pretī laimīgas nākotnes ap  -
vāršņiem – vienalga, kuŗā citā 
valstī. Viņiem derētu ieraudzīt 
un emocionāli saprast, ka aiz -
braukšana no Latvijas var būt arī 
ļoti sāpīga. Un pēc tam visu mū -
žu gribēsies tikt atpakaļ. 

MĀRA SVĪRE, rakstniece, 
scenāriju autore

Tautiešu likteņu pētījuma 
svārs tu Dzintra Geka iešūpojusi 
plašā vēzienā – no Sibirijas bēr -
n  iem iepriekšējās filmās līdz jau-
 nākajam dokumentālajam vēstī -
jumam par Dieva putniņiem,   
kas dzīves ligzdu vijuši Amerikā. 
Par DP – displaced persons –  pār-
  vietotām personām, citā vārdā 
dīpīšiem, mīļāk – par Dieva put-
niņiem, vēlāk emigrantiem no 
šīs puses un imigrantiem Ame-
rikā.

Skatītāju jaunajai paaudzei šī 
filma varētu atklāt pavisam ne -
zināmu emigrācijas jēdziena sa -
turu, kas pilnīgi citāds nekā 
šodienas emigrācijai. Vecākā pa  -
audze, protams, zina, ka pirms 
sešdesmit gadiem, Otrā pasaules 
kaŗa beigās, latvieši devās prom 
no dzimtenes, baidoties par savu 
dzīvību vai piespiedu “emig rā-
ciju” uz Sibiriju.

Filmu skatoties, atcerējos Ulda 
Klausa atmiņu grāmatā aprakstī-
to dzīvi Eslingenas nometnē. 
Tomēr pavisam citādas sajūtas 
pārņem, redzot bērnus un pie -
augušos trūcīgajos pēckaŗa ap  -
stākļos, svešajā dzīves telpā mē  -
ģinot saglabāt mājās ierasto dzī-
ves veidu: mācības skolā, rota -
ļas, dziedāšanu korī, teātri, kon-
certus.

Esmu pateicīga Dzintrai Gekai 
par emocionālo pārdzīvojumu. 
Par melnbaltajiem kinochro-
nikas iestarpinājumiem, reizē 
skaudriem un gaišuma pilniem, 
par bērnību un jaunību Rie tum -
vācijā, DP nometnēs, kuŗu ie -
mītniekiem daudz kā trūka, to  -
mēr viņi nezaudēja nākotnes 
sap ņus, vienu no tiem – par 
dzim  teni. Un tad – asaras mūs -
dienās filmēto, nu jau veco cil-
vēku acīs, stāstot, ka šis sapnis 
nepiepildījās, ka viena viņu bū -
tības daļa joprojām raujas uz 
dzimteni, turpretim otra neļauj, 
jo ieaugusi mītnes zemē.

Kinozālē bija daži no Diev put-
niņu saimes. Droši vien viņi fil-
mu skatījās ar citādām izjūtām 
nekā šejienieši. Domājams, ar 
daudz spēcīgākām, jo redzēja se -
vi, savu ģimeni, draugus, radus, 
pazīstamus, arī tos, kuŗu vairs 
nav šaisaulē, ar kuŗiem saista 
vien atmiņas, un pēkšņi  uz 
ekrāna tik dzīvi kā toreiz... Labi, 
ka filmu šovasar rādīšot Rie-

tumkrastā, XVI latviešu  Dzies-
mu svētkos.

Sejas, sejas... Domāju, vai to 
nav par daudz. Varbūt labāk bijis, 
ja cilvēku mazāk, bet katram ļaut 
izpausties vairāk, tā, kā Marisa 
Vētras dēlam Andrejam? Tomēr 
nē, ja nomana režisores nodomu 
– atgādināt, ka svešumā devās ne 
jau daži, bet simti tūkstoši, un 
pārdesmit intervētie ir tikai maza 
daļa no tiem, no paaudzes, kuŗa 
par notikušo vēl var stāstīt,  
piešķiŗot filmai kā vēstures doku-
mentam papildvērtību. Sešdesmit 
gados viņu pārdzīvojumu spilg-
tums nav mazinājies, iespējams, 
dzīves pieredze to pat bagātinājusi, 
tāpēc ekrāns un skatītāju zāle 
pusotru stundu vienojās kopīgā 
elpā.

VALTERS NOLLENDORFS, 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
biedrības valdes priekšsēdis

Dzintrai Gekai jau ir savs labi 
pazīstams dokumentālo filmu 
stils, ko pazīstam no viņas Sibi-
rijas bērnu filmām. Viņa ne tik 
ļoti dokumentē traumatiskos 
pagātnes notikumus un tajos ie -
rauto cilvēku likteņus kā tādus, 
bet fiksē šo notikumu izraisīto 
emociju atspulgus cilvēku at  mi    -
ņās. No šo nu jau veco bērnu 
emo cionālo atspulgu summas 
vei    dojas laikmeta atmiņu at  -
blāz   ma. Tā tas arī ir ar “Dieva 
put  niņiem.” Filma nav trimdas 
chro nika, kā droši vien dažs labs 
bijušais trimdinieks vēlētos. Un 
dažam labam intervētajam, kas 
ar Dzintras Gekas komandu pa  -
vadījis dažu labu stundu, kā, pie-
mēram, Albertam Legzdiņam, 
varbūt liktos,  ka daudz par maz 
no tā lietots. Bet tas jau nav stāsts 
par katru atsevišķo; tas ir stāsts 
par visiem, kā nu katrs no mums 
visu to atminas, arī es. Tā nav fil-
ma mums par mums, bet filma 
par mums citiem. Gekas radītā 
personīgā pārdzīvojuma emo -
ciju atblāzma, melnbalto filmu 
chroniku radītais vēsturiskais 
fons, caurvijošā gājputnu meta-
fora un Pēteŗa Vaska mūzikālais 
pavadījums ir spēcīgi līdzekļi, 
kas rada saiti ar neiesaistīto ska-
tītāju un ļauj viņam dzīvot līdzi. 
Filmas iesākumam ir liels emo-
cionāls spēks, kas to, manuprāt, 
iznes cauri pirmajai daļai līdz   
pat bēgļu nometņu “mazo Lat -
viju” beigām. Varbūt vajadzēja 
fil  mu koncentrēt tieši uz šo,      
īsto no ligzdas izmesto “dievput-
niņu” laiku. Protams, gājputnu 
metafora vilina uz tālāko emig-
rāciju, arī uz atgriešanās temu, 
bet kaut kā filmai otrā pusē 
pietrūkst lidojuma spēka. Epizo-
di kļūst gaŗāki – tā Marisa Vēt -
ras dēla un latviešu sabiedrību 
pametušā kollekcionāra stāsti – 
un kā dažā labā Bēthovena sim-
fonijā beigu akords it kā tuvojas, 
bet atkal un atkal atliekas. Tā -
lākā trimda tomēr kļuva lēnāks 
lidojums, kam īsti nav ne beigu, 
ne nobeiguma. Varbūt tas ir, ko 
Dzintra Geka grib skatītājam likt 
izjust: laikam paejot, svešums 

kļūst par mājām; tikai retam gāju 
putnam vēl griba un spēks at  -
griezties vietā, kur veco ligzdu 
vairs nav.

GUNĀRS NĀGELS, Latvijas 
Okupācijas mūzeja direktors

Rindās aizbrauc Dievputniņi/ 
līdz ar sauli, mīļo māti/ (..)/ Rin-
dās, tauta, tavi bērni/ aiziet, aiz-
klīst – kurp? Kas zinās!” rakstīja 
Fricis Bārda, kuŗš pavadīja lielu 
daļu Pirmā pasaules kaŗa laika 
bēgļu gaitās Krievijā. Filma “Die-
va putniņi” ir par Otŗā pasau -      
les kaŗa beigu posmu un kaŗa 
sek ām, kad nākamās paaudzes 
“Diev putniņi” kļūst par Displa-
ced Persons – “pārvietotajām per -
so nām” un pēc laika aizlido prom 
no Eiropas.

Filmā ir uztverams skaidrs 
režisores Dzintras Gekas rok -
raksts. Pārsvarā cilvēku stāsti – 
“runājošās galvas” stāsta par se  vi, 
par savu dzīvi. Stāstu sa  vie no ju   -
mi – sākuma daļā kaŗa šaus mas – 
ir kā fons, uz kā ir uz   karināta 
jūtu kollāža. Nav pat svarīgi, tieši 
kuŗas drupas tiek rādītas un ku -
ŗā ostā bēgļi kāpj kuģos. Galve -
n ais ir sajūta, ka jābēg. Vienīgais 
lūgums – filmā “Dieva putniņi 2” 
redzēt arī tālākos lidotājus – tos, 
kuŗi mēroja gaŗo ceļu uz Aust-
rāliju.

Fricis Bārda

GĀJU PUTNI
Rindās aizbrauc Dievputniņi
līdz ar sauli, mīļo māti; 
vēja zirgi, puķu rati, 
zvaigžņu segām ceļi klāti.

Rindās, tauta, tavi bērni
aiziet, aizklīst – kurp? kas zinās!
varbūt melnie kraukļu bari,
kas ap galvu jūk un tinās.

(No „Dziesmas un lūgšanas 
dzīvības kokam”. Dzejas 1911 – 
1919, A. Gulbja apgādā, Rīgā)

AIJA EBDENE, Rīga – Minstere, 
sabiedriskā darbiniece

Kuŗš cits Latvijā būtu iedo mā-
jies, ka jādokumentē to latviešu 
gaitas, kas 1944.  gadā, bēgot no 
padomju Baigā gadā piedzīvotā 
un gaidāmā terrora, devās uz 
Rietumiem. Uz daļēji sagrauto 
Vāciju – bet sirdī  ar domu: Rie -
tumi ir Rietumi! Filmai iegūts 
daudz materiāla – pietiktu vai -
rākām filmām. Un noteikti visas 
rezerves nav izsmeltas, kamēr 
bijušie trimdinieki ir zem šīs 
saules. Ja iespējams, ieteiktu ie -
mūžināto mēģināt sadalīt: Bēg-
šana no Latvijas, dzīve bēgļu no -
metnēs Vācijā. Izceļošana uz 
ASV, Austrāliju, Kanadu, Lielbri-
taniju... Iedzīvošanās “jaunajās” 
zemēs. Atgriešanās, neatgrieša-
nās Latvijā.

Liels paldies par vēstures 
skaidrošanas svarīgo darbu, se -

višķi Latvijā. Pateicībā Dzintrai  
Gekai, Pēterim Vaskam un vi - 
s iem filmas veidotājiem un at -
bals  tītājiem – starp tiem arī Lat-
viešu Preses biedrībai Vācijā! 
Dievpalīgu turpinājumiem!

ALBERTS LEGZDIŅŠ,  Čikāgas 
Piecīšu vadītājs

Martā atkal biju Rīgā, lai pie-
dalītos  vairākos  sarīkojumos, bet 
viens no pašiem svarīgākajiem 
bija ”Dieva putniņu”  pirmizrāde 
kinoteātrī Splendid Palace. Nav 
viegli būt kritiskam par šo fil -
mu, jo pats tajā piedalījos – gan 
kā pieteicējs, gan tūres vadītājs 
pa Eslingenu pagājušajā gadā. 
Centīšos būt kodolīgs,  jo citādi 
būs pašam sevi arī jākritizē. Pus-
otru stundu gaŗajā filmā uzklau-
sām lielāku skaitu cilvēku cienī-
jamos gados, kuŗi  nonākuši vai 
nu ASV, vai Kanadā. Daži ir pa -
zīstami tautas darbinieki.  Sāku-
mā “galvenais varonis” šķiet sla-
venā operdziedātāja Marisa Vēt -
ras dēls Andrejs – trimdā ne  pa-
zīs tams cilvēks,  bet ar savdabīgo 
izturēšanos un runas veidu viņš  
iemanto skatītāju simpatijas pat 
tad, kad izsprūk pasaulē popu-
lārais četrburtnieks,  kas izraisa 
smieklus auditorijā. Nu labi, ne  -
būsim sīkumaini! Filma ir vei-
dota kā dokumentāla un tomēr 
vajadzētu minēt personu vār -
dus, vietas un gadus. Emocionā-
lu  mirkļu netrūkst filmas bei gās, 
kad viena no runātājām dzied 
Dievs, svētī Latviju! 

Man ļoti patika Pēteŗa Vaska 
izjustā mūzika. Dzirdētai kritikai 
par to, ka netiek rādīta trimdas 
sarīkojumiem bagātā dzīve, sā  -
ku  mā  pievienojos kritiķiem, bet 
pēc dvēseliskas sarunas ar reži-
sori sapratu, ka tā būs cita filma, 
un ceru, ka to piedzīvosim. Par 
savu līdzdalību filmā varu teikt 
vien to,  ka tā mani apmieri nāja, 
jo ko gan citu lai teiktu?! Vēl gan 
nav pienākuši nekādi filmēša -
nās piedāvājumi no  Latvijas vai 
ārzemēm. Režisorei savukārt no -
vēlu – bezbailīgi uz priekšu!

ANDRIS JĀNIS AUZIŅŠ, dzi-
mis un audzis Toronto, Kanadā, 
kur apmeklējis latviešu sestdienas 
skolu, dejojis tautasdeju kopā, 
piedalījās Kanadas un ASV Dzies-
mu svētkos. Tagad  uzņēmējs Rīgā, 
kuŗa uzņēmums šogad svinēs       
20. gadadienu

Šī filma ir vērtīgs ieskats to lat-
 viešu dzīves daļā, kuŗa bija spies-
ta pamest savu mīļoto tēvu zemi 
Otrā pasaules kaŗa laikā. Tiesa, 
iespējams, tēvu zeme palika ar -
vien mīļāka, kad “trimdinie   - 
k  iem” kļuva skaidrs, ka tie tik drīz 
neatgriezīsies savā dzimtenē.

Dzintras Gekas filma, bez šau -
b ām, prasījusi lielu darbu un 
daudz laika, lai apceļotu dažā das 
pasau les malas un tiktos ar tau tie-
šiem. Rezultāts ir vērtīgs, jo filma 
pa   rāda, ka trimdas latvieši ir pa -
tie šām dažādi, gan pieredzē, gan 
atmiņās, gan uzskatos. 
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Tā ir viena no filmas stiprām 
pusēm. Tiek laboti stereotipiski 
uzskati par “trimdas” vai “ār  zem-
ju” latviešiem. Tiek parādīti tie, 
kas piedalījās sabiedrībā, kuŗi 
uzskatīja, ka latviešu valodas un 
tradiciju turpinājums ir viņu 
ro kās, tie, kuŗi dzīvoja dzīvi, 
nekad neaizmirstot savu pagāt -
ni, un tie, kuŗi atceras, ka viņiem 
ir  latviešu saknes, bet vairs tekoši 
nerunā latviski.

Filma parāda, ka “ārzemju” lat-
vieši visi nav “bagātie onkuļi 
Amerikā”, bet dažādi, īsti cilvēki, 
kuŗi apzinās, ka viņi ir latvieši. 
Cits jautājums, cik viegli ir cil   -
vē k am cienījamos gados pie  ņemt 
lēmumu doties uz pastāvīgu dzī-
vi brīvā Latvijā. Kādi to ir darī-
juši, kādi vēl turas pie ierastās 
dzīves Rietumos.

Filmas autore skaidroja, ka ir vēl 
safilmēts materiāls jo dau  dz  ām 
stundām. Mudinātu Dzin t ru šos 
materiālus izmantot un tur pināt 
attīstīt dokumentālās filmas 
ieskatu “ārzemju” latviešu bēgļu 
gaitās stāstāmo. Šī doku  men - 
tālā filma, manuprāt, ir tikpat 
vērtīgā kā aktieŗa  Viļa Dau  dziņa 
monoizrāde “Vectēvs”, kuŗā viņš 
dod ieskatu latviešu likte ņos   
tieši kaŗa laikā, kad latvieši bija 
apstākļu spiesti kaŗot dažā dās 
pretinieku pusēs.

SKARLETA MEŽALE, Latvijā 
dzimusi un augusi latviete,  precē-
jusies ar “ārzemju latvieti” otrajā 
paaudzē. Abi  dzīvo Rīgā.

Vienmēr “ārzemnieki” – gan 
savās mītnes zemēs, gan šeit, Lat-
 vijā, atgriezušies. Kur tad ir tā 
māju sajūta?

Smeldzošs dokumentālais ki  -
no, kas ļauj kaut nedaudz ierau -
dzīt patiesus un savā dzīvē dzī -
vojošus trimdas latviešus – tos, 
kuŗi atgriezušies Latvijā, un tos, 
kuŗi izvēlējušies palikt Amerikā 
un Kanadā. Stāsts pilns ar vēs tu-
riskām liecībām un archīvu ma -
te riāliem, kas illustratīvi un in   -
formātīvi balsta emocionālos 
stā stījumus par bēgļu gaitām. 
Bērnu dienas, skolas gaitas un 
ģimnazija bēgļu nometnēs... Ma -
  zā Latvija svešumā... Saasināta 

vienotības un latviskuma izjūta... 
Izdzīvošana un iedzīvošanās sve -
šajā vidē, katram sava un to   mēr 
tik līdzīga savā smeldzē. Tas jū -
tams gandrīz visu šo ļaužu stāstos.

Man tiešām patika, ka filmas 
veidotāji spēja parādīt, cik dažādi 
šo ļaužu ceļi ir izveidojušies 
svešumā un cik atšķirīgas ir viņu 
attieksmes gan pret latviskumu, 
gan pret latviešiem, gan pret sa -
vām latviskajām saknēm un pret 
Latviju.

Nevis skaisti un “kā pieklājas”, 
bet dzīvi, īsti ļaudis.

Paldies filmas veidotājiem par 
vēstures stundas emocionālo pa -
pildinājumu, ko būtu jāredz 
katram Latvijas skolēnam vēstu-
res stundā!

ASTRĪDA JANSONE, sabiedris-
ka darbiniece

Mani “Dievputniņi” ir ne   daudz 
citādāki nekā tie, ko tikko iepa-
zinu noskatītajā filmā. Sa   protu,      
ka filmā “Dieva putniņi” ieguldīts 
milzīgs darbs un lī   dz ekļi, bet ne  -
varu neatzīt, ka mani tā mazliet 
pievīla. Jāatzīst arī tas, ka no filmas 
man prātā palicis diezgan maz,        
jo tā likās ļoti virs  pusīga. Lai arī 
daudzus filmā re   dzētos “Dieva 
putniņus” pazīstu jau gadiem ilgi, 
neko jaunu par viņiem filmā 
neuzzināju. Gan  d rīz visu inter-
vēto “putniņu” ko  mentāri bija      
stipri līdzīgi – kā un kāpēc bēguši. 
Man liekas, ka tas mums visiem 
jau sen bija zi  nāms. Arī Latvijā pa -
likušajiem. Lai kur arī  pēc Otrā 
pa  saules kaŗa latvieši dzīvojuši       
un ko pie redzējuši, vajadzētu taču  
būt skaidrībai, ka bēga tāpēc, ka 
bai  dījās no Padomju Savienības 
otr  reizējas okupācijas. Gandrīz    
vai no katra intervētā ne vairāk      
kā pāris teikumu. Pelnīti mazliet 
vairāk redzējām un dzirdējām no 
mūsu bijušās prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas, mazliet vairāk 
arī no Okupācijas mūzeja biedrī-
bas valdes priekšsēža Val  tera Nol-
l  endorfa un galvenā Či   kāgas Piecīša 
Alberta Legzdiņa. Bet man pilnīgi 
nesaprotami bija gaŗie filmas seg-
menti par bagāto kungu, kas lep -
ni un ne   pareizā latviešu valodā 
iz   rādīja savu lepno dzīvokli un 

mākslas darbus. Tas pats sakāms 
par lielo ievērību, kas filmā veltīta 
Marisa Vētras dēlam, jo arī viņa 
vājā lat viešu valodas prasme lie -
cina par mazo interesi par latvie -
šiem un Latviju. Baidos, ka Latvi-
jas lat viešiem tas – salīdzinājumā 
ar “Sibirijas bērniem” – par Rie  - 
tu mu „trimdas bērniem” dos ne -
pareizu ieskatu. Žēl lielā līdzek ļu 
patēriņa. Arī tas, ka filmas atklā  ša-
nā visi pārpildītās Splend id Palace  
kinoteātŗa skatītāji tika aicināti    
pie vīna glāzes, likās nevajadzīgi. 
To varbūt vajadzēja tikai filmā 
redzamiem un pie  tās strādāju-
šiem, bet ne visiem skatītājiem?

VALDIS BĒRZIŅŠ,  Latviešu 
Fonda  pārstāvis Latvijā

Iemesli, lai dotos uz filmas 
“Dieva putniņi” pirmizrādi, bija 
vairāki. Vispirms – manis  paša 
personīgā  interese, biju arī  saņē-
mis ielūgumu, un saistībā ar sa -
vu darbu šai fondā mēģinu, cik 
vien iespējams, apmeklēt visus tā  
atbalstīto projektu pasākumus, 
kas norit Latvijā. Par pašu filmu 
varu teikt – izcila! Es pats arī 
esmu no šiem „Dieva putniņiem”. 
Dzimis tieši kaŗa laikā, atmiņu 
par bēgšanas gaitām nav nemaz. 
Bet redzētais un dzirdētais par 
DP dzīvi atsauca atmiņā vairā-
kus epizodus, sliktos un labos, 
un, neslēpšu, reizēm izsauca arī 
kādu asariņu. Ir apbrīnojami,  ko 
Dzintra Geka un viņas koman -
da ir spējusi savākt un iekļaut 
šinī filmā – intervijas, foto, seno 
un jauno filmu segmenti utt., kā 
arī apbrīnojamu mūziku, patei-
coties komponistam, Dzintras 
dzīvesbiedram Pēterim Vaskam. 
Manuprāt, šī filma ir jāredz vi - 
s iem, ne tikai bijušiem dīpīšiem, 
bet arī mūsu jaunai paaudzei un 
citām tautām arī.

LORIJA VUDA CINKUSA, 
mūziķe, bij. Amerikas latviete

Ļoti gaidīju Dzintras Gekas do -
  kumentālās filmas “Dieva put   -
ni ņi” pirmizrādi Latvijā, jo mana 
pārliecība allaž bijusi, ka likteņ-
stāsti par tiem, kuŗi no Otrā pa  -

saules kaŗa bēga uz Rietumiem 
un tur palika, ir tikpat svarīga 
Latvijas daļa, kā uz Sibiriju aiz-
vesto likteņstāsti, kuŗus cienīja-
mā režisore dokumentējusi ie  -
priekšējās filmās.

Šoreiz ekrānā redzējām tautie-
šus, kuŗi daudzus gadu desmitus 
dzīvo citās mītnes zemēs visos 
kontinentos. Fascinēja režisores 
teiktais, ka par katru cilvēku, ku -
ŗu filmā redzējām, tika izveidota 
īsfilma, proti, saruna, kuŗā cilvēks 
stāstīja savu ceļu, un, tikai filmu 
montējot, tika izvēlēti mazi in -
te rviju izvilkumi, lai salipinātu 
kopēju stāstu par šiem bēgļiem – 
detālizētas atmiņas par gaitām 
Latvijā kaŗa beigās, kāpēc un kā 
bēga un uz kurieni. Tikpat detā-
lizētas atmiņas par dzīvi bēgļu 
no   metnēs, par to, kā latviešu sko-
las tur veidotas un cik bagātīga 
bija sabiedriskā un kultūras dzī-
ve nometnēs. Tad sākās filmas 
pos  ms, kuŗā stāstīja par to, kā 
brau   ca prom no nometnēm; un 
te nu bija pats emocionālākais 
brīdis, kad uz ekrāna ieraudzīju ... 
savu mammu stāstām par to,   
cik smagas bija tās 14 uz kuģa pa -
va  dītās dienas, līdz viņi ierau dzī ja 
ASV sauszemes lielāko zvaigz   ni – 
„Brīvības statuju” Eli  sai lendā, 
pie kuŗas kājām ikkatram sākās 
jauns dzīves posms. Šo stāstu   
par nebeidzamo jūras slimību un 
neziņas pilniem pirmajiem so - 

ļ  iem Amerikas dzīvē jau biju 
dzirdējusi bērnībā. Filmā redzēju 
savu audžutēvu, krusttēvu, mīļus 
draugus (Čikāgas piecīšus Alber-
tu un Armandu), kā arī daudzus 
citus Čikāgas latviešu sabiedrī-
bas cienījamos aktīvistus, kuŗi 
man, augot Amerikā, bija allaž 
acu priekšā. Ar šiem „dīpīšu” lik-
 teņstāstiem esmu uzaugusi, tā -
pēc varētu domāt, ka filmas sa -
turs mani nepārsteidza. Un tomēr 
filmas beigās jutos ļoti aizkus-
tināta. Jo režisore filmā iepazīs -
tināja ar individiem, katram no 
viņiem savs likteņstāsts – viens, 
kuŗš ar vecākiem aizbēga no Lat-
vijas 5 gadu vecumā, pēdējā kaŗa 
bombardēšanas atceras kā skais-
tu uguņošanu, bet nākamajam, 
kuŗam kaŗa beigās jau bija sa -
prātīgs padsmitnieka vecums, ie -
 stājies izmisums. Satriecoši! Bet 
lai cik atšķirīgi ir šie stāsti, re  -
žisore salikusi to “lielo bildi” pa 
gabaliņam tā, lai skatītājiem būtu 
skaidrs kopējais bēgļu ceļš. Bet 
tiem filmas skatītājiem, kuŗiem 
nav radu Rietumos, nu jau šī 
“bilde” padarīta personiska.

Filmu demonstrēs š. g. 6. sep-
 tembrī XVI Rietumkrasta lat-
viešu Dziesmu svētkos San     ho-
sē. Sekojiet reklāmai mūsu 
laik    rakstā un pērciet biļetes uz 
Sanhosē!  

Vēl iegādājama fonda “Sibirijas 
bērni” tulkotā un izdotā grāmata 
“The Children of Siberia” angļu 
valodā, divos sē   jumos. 

Skaistākā un arī smagākā grā-
mata, bet drīz vien tā varētu kļūt 
par bibliografisku retumu. Grā-

mata ir nozīmīga tāpēc, ka tā ir 
mūsu tautas atmiņa nākamajām 
paaudzēm. 

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus  
lat  viešu un angļu valodā. Grā-
matas varam nosūtīt pa pastu.
Pirmais sējums ar piegādi ASV 
70 USD vai 53 eiro
Otrais sējums ar piegādi ASV 
80 USD vai 60 eiro
Abi sējumi ar piegādi ASV 
150 USD vai 115 eiro

Tālr.: +(371) 26598498 vai 
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com

Čekus sūtīt A. Jerumanim, 
1600 El. Rito Ave, Glendale, CA 
91208, USA, Tel.- 818-247-8390
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 12) 
atrisinājums

Līmeniski.  3. Krīpens. 8. Nied-
ra. 9. Traipi. 10. Indiāna. 11. 
Ārstēt. 12. Lugāno. 13. Ērcināt. 
14. Izjust. 16. Atvase. 18. Grāfs. 
20. Sadalīt. 21. Degvīns. 26. Slāvs. 
28. Balsot. 30. Zariņš. 31. Rau -
dive. 32. Nonāca. 33. Monako. 
34. Celmene. 35. Tuneļi. 36. 
Nomadi. 37. Skatuve. 

Stateniski.  1. Ungārija. 2. Per-
sija. 3. Kaitēt. 4. Plivināt. 5. Stalta. 
6. Čikāgas. 7. Rigoleto. 15. Sukar-
no. 17. Taivana. 18. Grīgs. 19. 
Siers. 22. Kabinets. 23. Pārdomāt. 
24. Biškopis. 25. Alunāns. 27. 
Ainavas. 29. Tracis. 30. Zemene.      

Līmeniski. 7. Ēdiens no sa  -
kultām olām un piena. 8. Galvas 
daļa. 10. Raidstacijas sastāvda -     
ļa. 11. Neatliekami atrisināms. 
13. Mirdzošs aplis ap cilvēka gal-
vu reliģiska satura gleznā. 14. 
Apdzīvota vieta Jēkabpils nova-
dā. 15. Mēbele. 16. Reliģiski gru -
pējumi. 18. Tiesas organu aizlie  -
gums rīkoties ar savu personis - 
ko īpašumu. 20. Ģeodezisks ins  -
truments. 23. Karpveidīgo kārtas 
zivs. 25. No kokvilnas vai vilnas 
izgatavota pūkaina masa. 27. Aitu 
tēviņš. 28. Maza žāvēta vīnoga 
bez kauliņiem. 29. Kaŗa dievs 
seno grieķu mītoloģijā. 30. Upe, 
kas savieno Oņegas ezeŗu ar 
Ladogas ezeru Krievijā. 33. Augs-
  tāko amatpersonu nosaukums 
katoļu un anglikāņu baznīcā.         

34. Stāvs, kas atrodas virs galve-
nās dzegas. 36. Priežu mežs. 37. 
Skaņdarbs vienam instrumen - 
t am vai vienai balsij. 38. Sīki grau-
 zēji. 40. Rīgas kinostudijas māks-
 las filma. 43. Pa pusei putns, pa 
pusei sieviete sengrieķu mītolo-
ģijā. 45. Debess ziemeļu puslodes 
zvaigznājs. 47. Strinkšķināmais 
stīgu mūzikas instruments. 48. 
Spēcīga. 49. Vertikāli pamatnē 
ie     stiprināts baļķis. 50. Likstas 
(sar.). 51. Ķilda. 52. Neliela liriska 
ārija. 

Stateniski.  1. Radīt skaļas balss 
skaņas. 2. Zeva spārnotais zirgs 
sengrieķu mitoloģijā. 3. Pilsēta 
Japānā, Honsju salā. 4. Latviešu 
rakstnieks (1877–1970). 5. Nigē-
ri jas galvaspilsēta. 6. Deko rātīvs 
kurvjziešu dzimtas augs. 7. Kon -

ditorejas iz   strādājums. 9. 
Liels, atse  višķi bez citiem 
dārgak  meņiem iedarināts 
brilj  ants. 11. Dzīvnieku 
ķer   me  ņa daļa. 12. Peru 
nau das vienība. 17. Gan 
viena, gan otra. 19. Tērpa 
krāšņa, dekorātīva sa  stāv-
daļa. 21. Slēgti atsperrati. 
22. Nova da centrs Latvijā. 
23. Ābolu vīns. 24. Samērā 
niecīgs, mazs (skaitā, apjo-
mā u.tml.). 25. Angļu rakst-
nieks (1866–1946). 26. Die-
 viete – dzejas sargātāja sen-
 grieķu mīto  loģijā. 31. Ne  -
aizņemtas, brī  vas. 32. Ja  -
pānas seniedzīvotāju pēc -
teči. 34. Kalni Eiropā. 35. 
Rožu dzimtas krūms. 38. 
Augstākais feo  dālis Fran-
cijā un Anglijā. 39. Ķīmis-
kais elements.  41. Nepie-
klājīgas, netaktiskas. 42. 
Diapozitīvi. 43. Ro   taslietas. 
44. Izplatīt in   for māciju, 
izmantojot radio, televīzi -
jas iekārtas. 46. Tēls                    
A. Dimā romānā “Trīs 

muske tieŗi”. 47. Seno grieķu un 
romie šu rēķinu galdiņš.       

Šī gada 28. februāris Rīgas 
Latviešu biedrības vēsturē iezī-
mē jās ar īpašu notikumu – pa  -
beigti restaurācijas darbi un svi -
nīgi (kora “Austrums” līgo dzies-
mas ieskandināta) tiek atklāta 
RLB nama Līgo zāle. Norises va -
dītājs RLB priekšsē dis Guntis 
Gailītis ievadrunā uzsvēra Rīgas 
Latviešu biedrības nama vēstu -
res posmu, kad visa ēka ieguva 
tādu veidolu, kādu to redzam 
šodien. Proti, 1934. gadā Latvie-
šu biedrības biedriem dzi  ma do -
ma par nama paplaši nā  šanu, iz  -
veidojot papildu telpas sa   vie-
sīgām vajadzībām. 1936. ga  dā 
Latvijas Republikas Minist ru 
kabinetā apstiprināts RLB nama 
piebūves projekts. Tā au   tors – 
architekts Eižens Laube. Tika 
nojaukts bijušais P. Dzeņa reāl -
ģimnazijas nams, un jau 1938. 
gada 11. februārī iesvētīta RLB 
nama jaunuzceltā piebūve kur   
arī šodien atrodas viena no 
greznākajām telpām – Līgo zāle. 
RLB valdes locekle Marija Heis-
lere Celma, kuŗa šī projekta 
īstenošanas laikā, pārstāvot RLB 
intereses, sagatavoja nepiecie  ša-
mo dokumentāciju, sniedza ju -
ridisku atbalstu, koordinēja un 
uzraudzīja zāles restaurācijas 

Līgo zāle atkal uzmirdz spožumā
dar  bus, atklāšanā augstu novēr-
tēja SIA RUFS darbu (kas finan-
cēja arī logu vērtņu restaurāciju 
un kamīna marmora sliekšņa 
nomaiņu) un pateicās tās valdes 
priekšsēdim Jānim Sprincim par 
atsaucību un pretimnākšanu. 
Lielu paldies izpelnījās Valsts 
kul tūras pieminekļu aizsardzī -
bas inspekcija un tās vadītājs 
Juris Dambis par projekta finan-
ciālo atbalstu, un tika pausta 
cerība sadarboties arī turpmāk. 
Bet turpmāk namam nosprausti 
vērienīgi plāni. M. Heislere Cel ma:  

“Šogad plānojam piesaistīt 
financējumu Kamīnzālei, kā arī 
meklējam sadarbības partnerus 
un atbalstītājus, lai uzsāktu at  -
jaunošanas darbus RLB “C” kor-
pusā – sētas mājā, kur četros 
stā   vos plānots ierīkot bērnu, jau-
niešu un mūža izglītības centru 
ar ērtām nodarbību telpām, mē  -
ģinājumu zāli, kā arī nelielu die-
nesta viesnīcu augšstāvā. Šo  brīd 
jau esam uzsākuši sarunas ar 
vairākiem uzņēmējiem par ma -
teriālu ziedojumiem. Paldies   
A/S Latvijas finieris, kas jau ir 
atsaucies uz mūsu uzaicinājumu, 
un šobrīd noris sarunas par ne -
pieciešamajiem materiāliem.

RLB šajā gadā plāno iegūt sa -

biedriskā labuma organizācijas 
statusu, tādējādi ieinteresējot uz -
ņēmējus atbalstīt “Māmuļas” at  -
jaunošanas darbus. Līdz šī sta  tu -
sa iegūšanai RLB sadarbojas ar 
sabiedriskā labuma organizā  ciju 
“Rīgas Latviešu biedrības un na  -
cionālās kultūras attīstības fondu””.

Architekts Māris Kārkliņš  (vei-
 ca zāles restaurācijas autor  uz -
raudzību, konsultējot restaurā to-
rus par stilu, krāsu niansēm un 
citiem jautājumiem, lai tiktu ie  -
vērots architekta Eižena Laubes 
stils) lika klātesošajiem padomāt 
vēlreiz par RLB nozīmību: Šī zā -
le ir viena no telpām 1938. gada 
11. februārī atklātajā t.s. “jaunajā” 

ēkas daļā, kuŗas projekta autors 
ir tolaik prominen tākais Latvijas 
architekts Eižens Laube. E. Lau  be, 
būdams smalks stilists, lai neno-
jauktu kopējo būvju kompozī-
ciju, jaunās ēkas ārpusi veidojis 
askētiskās, nevis greznās formās. 
Toties iekštelpās viņš ļāvis vaļu 
savam māksli nie ciskajam talan-

tam, un tas labi saskatāms Līgo 
zālē.

Nospodrinātas un sakārtotas 
lustras un bra, kas saglabājušās 
no ēkas pirmsākumiem – izga -
tavotas Jāņa Gulbja elektro tech-
niskajā uzņēmumā. (Piezīme: 
izņēmums ir centrālā lustra – un 
šo padomju veidojumu nāksies 
nomainīt. – I.R.) Spoži mirdz 77 
gadus vecie spoguļi. Redzot re  -
zultātu, ir prieks par profesio-
nālo darbu un mērķtiecīgi ie -
gul dītiem līdzekļiem. Atjaunotās 
Līgo zāles interjers pārsteidz ar 
savu krāsu bagātību, sulīgajiem 
toņiem, dekoru košumu, kuŗos 
Laube ieslēpis daudz Līgosvētku 
simbolu.

Ļoti jācer, ka arī nākamie ga  -  
di būs tikpat veiksmīgi latviešu 
vissenākās organizācijas ēkas uz -
turēšanā un atjaunošanā. Ilgu 
mūžu MĀMUĻAI!”

Līgo zāles atklāšanas dienā

INESE RAUBIŠĶE

Jelgavā no 25. līdz 28. martam norit Teātŗa svētki, akcentējot 
Jelgavas pilsētas 750 gadu jubileju. Piedalās Ādolfa Alunāna teātŗa 
un Jelgavas Jaunā teātŗa aktieri.  Līdz 6. aprīlim Jelgavas kultūras 
na   mā apskatāma Latvijas Leļļu teātŗa 70 gadu jubilejas mobilā iz  -
stāde “Leļļu stāsti”, kur redzamas ar rokām darinātas lelles, kā arī       
ir vēsturiska informācija par teātŗa leģendārajiem māksliniekiem, 
leļļu meistariem, izrādēm un režisoriem.

Ludzā 18. martā uzsākta Lielās sinagogas (celta 1800) restaurā -
cija, kuŗas projektu ir izstrādājis pieredzējušais architekts Pēteris 
Blūms, kas arī veiks darbu autoruzraudzību. Jau pērn Ludzas nova -
da dome noslēdza līgumu ar Kultūras ministriju par Lielās sinago -
gas restaurāciju. Tam atvēlēti 250 000 eiro, no kuŗiem 80% segs no 
Eiropas fonda “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana”, bet valsts finansējums ir 35 625 eiro. Pēc darbu pa  -
beigšanas 2016.gada martā šeit tiks veidota Ludzas mūzeja filiāle, 
kuŗā izvietos četras ekspozīcijas par Ludzas ebreju vēsturi.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (LDMV) izgatavojusi 
630 koka piespraudes Latvijas prezidentūras ES Padomes lo -
cekļiem un ekspertiem. Koka piespraudei – 0,5 cm biezā koka ripā, 
ar dabisku mizu apkārt, iestrādātu senlatviešu Saules zīme vai Aust -
ras koks. Ar šo suvenīru LR Kultūras ministrija vēlas pavēstīt par 
Latvijas jauniešu potenciālu radošo industriju attīstībā un seno lat-
visko tradiciju aktuālizēšanu mūsdienās. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Techniskajai 
fakultātei šogad aprit 70 gadu jubileja. Dibināšanas laikā 1944./ 
1945. studiju gadā tā bija Lauksaimniecības mechanizācijas fakultā -
te ar vienu studiju programmu lauksaimniecības mechanizācijā, 
šobrīd tā piedāvā studiju programmas “Lauksaimniecības inže nier-
zinātne”, “Lauksaimniecības enerģētika”, “Mašīnu projektēšana un 
ražošana”, “Techniskais eksperts”, “Mājas vide izglītībā” un “Profe-
sionālās izglītības skolotājs”. 

Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un citās Latvijas pilsētās līdz 
31.martam notiek Frankofonijas dienas, kuras rīko Francijas vēst-
niecība un Francijas institūts. 

Latvijā visvairāk klientu apkalpošanas vietu – filiāles, norēķi -         
nu grupas – bija  AS “Norvik Banka” – 74,  AS “Swedbank”(49),  AS 
“SEB banka”(44), AS “Citadele banka”(38) un AS “Meridian Trade 
Bank” (29, līdz 2014. gada maijam - AS “SMP Bank”) un  AS “DNB 
banka” – 27 klientu apkalpošanas vietu. Trīs gadu laikā to  skaits 
sarucis par 93 jeb 22,9%. 2015.gada 1.janvārī Latvijā  bija 313 banku 
filiāles un norēķinu grupas, 1068 bankomāti, vairāk nekā 450 vei  ka-
li, kuros iespējams izņemt skaidro naudu, kā arī vairāk nekā 600 
„Latvijas Pasta” nodaļas, kuŗās iespējams saņemt finanču pakalpo-
jumus. Iedzīvotāju skaits uz 1 banku filiāli Latvijā vēl joprojām ir 
mazākais Baltijā – tikai 6158 iedzīvotāji, Lietuvā uz vienu filiāli ir 
8412, Igaunijā - 11 927 iedzīvotāju.

Rēzeknes granulu ražošanas uzņēmums “NewFuels” paplašinās 
ražošanas apjomus. Uzņēmums pērn eksportējis visu saražoto kok-
skaidu granulu daudzumu – 120 000 tonnas. Ražotnē nodarbina 30 
darbiniekus, bet pastarpināti no uzņēmuma darbības labumu gūst 
daudzi vietējie uzņēmēji, kuŗi piegādā izejmateriālus, nepiecieša -
mās iekārtas, kā arī veic saimnieciska un techniska rakstura pakal-
pojumus. “NewFuels” vienīgais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētā 
kompānija “Clear Energy Holdings S.A.”.

Šogad rakstniekam Aleksandram Grīnam (1895-1941) aprit 
120 gadi! Jēkabpils novada dome izsludinājusi skolēnu no 8.-12.
klasei radošo darbu konkursu - eseju par kādu no A.Grīna darbiem 
vai izveidot  tā  illustrāciju. Darbi jāiesniedz līdz 30.aprīlim.  Kon-
kursa noslēgums notiks 15.augustā A. Grīna 120.dzimšanas dienai 
veltītā sarīkojumā rakstnieka piemiņas vietā Kalna pagastā.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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ZIGFRĪDS  ZADVINSKIS

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Viskonsinas Latviešu Kredit-
sabiedrības (VLK) gadskārtējā 
biedru pilnsapulce notika 8. mar tā 
Milvoku Latviešu namā, kur tā 
bija pulcinājusi 68 biedrus un 4 
viesus.

Priekšnieks Jānis Stāks savā 
runā ziņoja, ka 54. darbības gads 
beidzies ļoti sekmīgi; laikā, kad 
daudzas mazākas kreditsabied rī-
bas beigušas savu patstāvību un 
apvienojušās, VLK turpinājusi augt  
un paplašināt savu darbību. Se -
kojot statistikas datiem, salīdzi nā-
jumā ar pārējām līdzīga lieluma 
pavalsts kreditsabiedrībām VLK 
ir no savas tīrās pelņas izmaksājusi 
gan saviem biedriem dividendēs, 
gan ziedojusi latviešu organizā-
cijām, gan arī noguldījusi rezer-
vēs nākotnes darbībai turpat div-
reiz vairāk nekā visas citas.

J. Stāks pamato VLK panā ku-
mus ar to, ka tā ir, pirmkārt, et -
nisku latviešu vienība, kuŗas cit -

Sekmīgs 54. darbības gads

Grandrapidieši atskatās pagātnē ar cerību nākotnē

tautiešu biedri ir saistīti ar tām 
pašām vērtībām, t.i., ka tie visi 
saprot un respektē socialus kon-
traktus un līgumus. Otrkārt, ka 
VLK ir meklējusi un atradusi bied-
 rus ārpus Viskonsinas. Aizvadītā 
gadā vairāk nekā puse aizdevumu 
tika izrakstīti biedriem, kas ne -
dzīvo šinī pavalsī. Treškārt, VLK 
mērķis ir palīdzēt biedriem un uz -
klausīt viņu vēlmes. Biedru skaits 
pa šiem gadiem ir palicis pastā-
vīgs, liecinot, ka jaunie biedri iz -
mantojuši ērto racionalizēto iestā-
šanos, kā arī aizdevumu un no -
guldījumu procesu. Beidzamais 
plūs VLK ir tas, ka biedri turpina 
to atbalstīt kā noguldot naudu, tā 
aizņemoties, gan arī brīvprātīgi 
ziedojot savu laiku un zināšanas.

Kasiere Sandra Mednis pastās-
tīja par jauno veidu, kā vērtspa-
pīriem pieskaitīs procentu pro-
centus katra ceturkšņa beigās, ne -
vis tā kā agrāk – termiņa beigās. 

Viņa arī ziņoja, ka VLK atbal stī-
jusi Pulkv. O. Kalpaka latviešu 
skolu, Latviešu centru Gaŗezers un 
Milvoku Latviešu namu. Gun tis 
Luzums Kreditkomitejas vārdā 
uzaicināja apmeklētājus izman-
tot labās aizdevumu likmes.

Āris Peniķis nolasīja Revīzijas 
komisijas ziņojumu. Viņš beigās 
visu vārdā izteica priekšniekam 
Jānim Stākam pateicību un atzi-
nību par viņa pašaizliedzīgo darbu, 
ziedojot neskaitāmas stundas VLK 
labā. Klātesošie ilgstoši aplaudēja 
teiktajam.

Pārvēlēja šādus valdes locekļus: 
Sandru Medni, Intu Veldri un 
Ēviju Haydin.

Laimestu saņēmēju sarakstā ie  -
rindojās Gunvaldis Brenķis, Gunta 
Burğelis, Valdis Kalve, Krišs Med-
 nis un Lauma Zušēvica.

Sapulces laikā biedri sēdēja pie 
baltu galdautu klātiem galdiem, 
kuŗus Sigrīda Stāks bija dekorējusi 

Cienastu pasniedzēji Ginta Ose, Viktors Kitta un Inta Veldre

ar sarkanām rozēm baltās vāzēs uz 
vīnogu krāsas paliktņiem. Pēcāk 
visi baudīja Dāvida Indriksona 
pasniegto sulīgo cepeti ar salā tiem 
un bagātīgām piedevām. Salda-
jam zobam Ingrīda Seraphim un 

Inta Veldre bija uzcepušas gardas 
kūkas. Par atspirdzinājumiem 
pirms un pēc sapulces rūpējās 
vicepriekšsēdis Eduards Petrov-
skis ar palīgiem.

VP

Grandrapidos ir sācies piln-
sapulču laiks. Grandrapidu Lat-
viešu biedrība sapulcējās š.g. 15. 
martā. Biedrības telpās. Piln sa-
pulci atklāja priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa. Viņa apsveica piln-
sapulces dalībniekus un uzai ci-
nāja ar klusuma brīdi atcerēties 
pagājušā darbības gadā mūžībā 
aizgājušos biedrus: Jāni Apsīti, 
Aldoni Kalniņu, Skaidrīti Kļa-
viņu, Dainu Pličs, Jāni Rinkušu 
un Dr. Arnoldu Rupertu. Piln-
sapulces dienas kārtību dalīb-
nieki pieņem bez grozījumiem.

Par pilnsapulces vadītāju ievēl 
Dr. Zigfrīdu Zadvinski, par sek-
retāri – Irēni Vanušku. Balsu 
skaitītājus nolemj ievēlēt tikai 
tad, ja būs vajadzība, jo jau vai-
rākus gadus no vietas balsu 
skaitītājiem darba nebija.

Iepriekšējās pilnsapulces pro-
tokols visiem biedriem bija iz -
sūtīts, tāpēc nolemj to pilnsa-
pulcē nenolasīt un pieņemt to 
tādu,  kā tas uzrakstīts.

Sekoja amatpersonu ziņojumi. 
Biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa vispirms pateicās vi -
siem biedriem, kas izrādījuši 
interesi par Biedrības darbu, 
atbalstījuši to visādos veidos, 

gan naudā un graudā. Tāpat 
viņa pateicās visiem Valdes lo  -
cekļiem, Dāmu pulciņam, bib-
liotekārei Valijai Rauceps, nama 
pārzinim Andrim Runkam un 
nama apkopējai Dainai Grīn-
bergai par viņu darbu, laiku un 
talantiem organizācijas labā. 
Pagājušā darbības gadā noti ku-
šas piecas valdes sēdes un viena 
ārkārtas sēde. Biedrības biedru 
bērēs priekšniece parasti teica 
atvadu vārdus. Biedrība finan-
ciāli atbalstīja vairākas organi-
zācijas – ALAu, Okupācijas mū -
 zeju, Gaŗezeru, Kalamazū lat vie šu 
skolu, kā arī vietējos jauniešus 
ar stipendijām Gaŗezera vasaras 
nometnē un vidusskolā. Sava 
ziņojuma beigās Dr. Līga Gon-
zalesa izsaka cerību, ka jaunākā 
paaudze arvien vairāk iesaistī-
sies biedrības darbā un vadībā. 
Jārada kopējas aktīvitātes, kas 
viņus varētu ieinteresēt un pie -
saistīt biedrībai, turklāt mums 
ir skaistas telpas, kas paliek ne -
izmantotas

Latviešu biedrības kasiere Li -
dija Tarbunas ziņo par kases 
stāvokli. Pagājušā gadā ieņemts 
$28 168.36, izdots $26 598.00 
Atlikums $1 598.00 Mēs esam 

plusos, pateicoties ziedojumiem 
no vairākām ģimenēm, mūžīgā 
mierā aizgājušo ģimenes locekļu 
piemiņaiun biedru naudas pa  -
augstināšanai. Pilnsapulce pie-
ņēma kasieres iesniegto un val-
des apstiprināto budžetu 2015.
gadam, paredzot izdevumus un 
ienākumus uz $28.550.00. Bied-
rībai ir 160 biedri. Biedrības 
Ap  kārtrakstus izsūta uz 130 ad -
resēm. Viens Apkārtraksts iz -
maksā $1.00.

Sabiedriskās un kulturālās 
da ļas vadītāja Rūta Puriņa ziņo 
par notikušiem biedrības sarī-
kojumiem pagājušajā darbības 

gadā. Tie iesākās ar Pavasaŗa 
sarīkojumu, ar vietējo talantu 
programmu. Jāņu dienas sarī-
kojumu Biedrība rīkoja kopā ar 
Pensionāru biedrību. Bija Bied-
rības biedru un labvēļu pēc-
pusdiena 24. augustā, kuŗā visi 
klātesošie varēja uzstāties ar 
saviem jokiem un stāstiem. Tad 
Pļaujas svētki un bazārs 21. sep-
tembrī ar Dāmu pulciņa sa  ga-
tavotām garšīgām pusdie nām 
un bagātīgu mantu loteriju. Sa -
rīkojumu seriju noslēdza Ziem-
svētku eglīte, kas sākās ar lasīju-
miem no evanģēlija un kuŗā 
piedalījās Grandrapidu dziedā-

tāju ansamblis Vijas Bowles va -
dībā un Ziemsvētku vecīti.

Par Dāmu pulciņa aktīvitā-
tēm informē Elita Wood. Dāmas 
ir piedalījušās visu biedrības 
sarīkojumu sarīkošanā tādā vai 
citādā veidā. Viņas ir arī fi  nan-
ciāli atbalstījušas ar ziedoju-
miem pašu biedrību, Okupācijas 
mūzeju un Gaŗezeru.

Bibliotekāre Valija Rauceps 
informē, ka lasītāju skaits ir 
stip ri samazinājies. Arī pagājušā 
gadā sūtījām trimdas rakstnie -
ku darbus (Biedrības „dubult-
niekus”) Latvijas skolām.
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(Turpināts no 8. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

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

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim -

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00 un dievg. katrā dievk. 29. 
martā 11:00 laju vadīts Pūpolu 
svētd.dievk. 3. aprīlī 19:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., māc. Dace 
Zusmane. 5. aprīlī 9:00 Kristus 
augšāmcelšanās dienas dievk. ar 
dievg., māc. Dace Zusmane. Pa -
domes ievešana amatā. Lieldienu 
brokastis.

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Info: www.detdraudze.org. Visi 
dievk. notiek 10:00 no rīta. 29. 
martā 10:00 Pūpolu svētd. dievk., 
māc. Biruta Puiķe Wilson. 5. ap -
rīlī 10:00 Lieldienu dievk. ar dievg., 
māc. Biruta Puiķe Wilson.Liel-
dienu brokastis. 12. aprīlī 10:00 
dievk., māc. Ilze Larsen. 

Mācītāja vieta vakanta.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 

dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 29. martā 
11:00 Pūpolu svētd. dievk., māc. 
Aivars Ozoliņš. 5. aprīlī 9:00 laju 
vadīts Kristus augšāmcelšanās 
dievk. 29. aprīlī 11:00 Lieldienu 

laika 4. sv. dievk., māc. Aivars 
Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615. 29. mar -
tā 11:00 Zaļās cet.dievk. 2. aprīlī 
14:00 Zaļās cet.dievk. ar dievg. 3. 
aprīlī dievk. nenotiks. 5. aprīlī 
11:00 Lieldienu dievk. ar dievg.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. no -
tiek 11:00. 29. martā Pūpolu svētd. 
dievk. ar Sv. vak. Valdes ievešana 
amatā. 2. aprīlī 14:00 Zaļās ce -
turtd. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
3. aprīlī 19:00 Lielās piektd. dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. 5. aprīlī 8:00 
Kristus Augšāmcelšanās dievk. 
Lieldienu brokastis groziņu veidā. 
Māc. Ieva Dzelzgalve.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). 29. martā 
10:00 dievk., kafija. 3. aprīlī 18:00 
dievk. ar dievg. 5. aprīlī 8:00 Liel-
dienu dievk. ar dievg. Brokastis 
groziņu veidā. 10. aprīlī 11:00 lūg-
šanas grupa baznīcas lejas telpās. 
12. aprīlī 10:00 dievk. Kafija. 15. 
aprīlī 12:00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija Māc. A. Graham.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdie-
nā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters-

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. 28. martā 12:00 
Pūpolu sestd. Dievk. ar dievg., 
diak. Indriķis Kaņeps. Sekos sa -
rīkojums Lieldienu ievadam.

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

• Mineapoles-St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, Min -
neapolis, MN 55407). Visi dievk. 
notiek 11:00. 26. martā 11:00 Bī -
beles stunda. 29. martā Pūpolu 
svētd. dziesmotais dievk. ar Sv.
vak., bērnu uzruna, svētd. skola, 
sadraudzība, iesvētes mācība. 2. 
aprīlī 14:00 Zaļās ceturtd. dievk. 
ar Sv. vak. 5. aprīlī 8:00 Kristus 
Augšāmcelšanās sv. dievk. ar dr. 
kori; pēc dievk. dr. jauno vīru 
sarūpētās Lieldienu brokastis.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. Dr. 
pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
29. martā 11:00 Pūpolu svētd. dievk. 
3. aprīlī 11:00 Lielās piektd. dievk. 
5. aprīlī 8:00 Lieldienu dievk.

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

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

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

• Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com. 
29. martā 13:30 Īstbransvikā mū -
zikas un meditācijas dievk., Pū -
polu svētd. 2. aprīlī 12:30 Leik vu -
dā Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 
3. aprīlī 17:00 Īstbransvikā Lielās 
piektd. dievk.ar dievg. 5. aprīlī 
8:00 Īstbransvikā Lieldienu rīta 
dievk.; groziņu brokastis. 12. ap -
rīlī  12:30 Leikvudā dievk. 19. ap -
rīlī dievk. nenotiek. 26. aprīlī 
13:30 Īstbransvikā dievk. 

• 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, Parsip-
   pany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Spring field, NJ 07081)

29. martā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš, seko Pa -
vasaŗa sarīkojums.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus ta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 

NY), 5. aprīlī 14:00 Kristus Aug-
šāmcelšanās Svētku dievk. 26. ap -
rīlī 14:00 dievk. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Arins, e-pasts: vijaarins@ya -
hoo.com 5. aprīlī 13:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: kazols@ 
msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no -
tiek sestdienās 12:00.

• 28. martā dievk. vadīs prāv. 
Daira Cilne, dievgalds, kafijas 
galds. 9. maijā dievk. vadīs mā -
cītājs Mārtiņš Rubenis; kafijas 
galds, draudzes pilnsapulce.

• 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. 29. mar tā 
Pūpolu sv. dievk. ar dievg. Zupas 
pusdienas, atbalstot trīsgadīgā 
Magnusa Kaļiņa ārstēšanas izde-
vumus. 3. aprīlī 19:00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 5. aprīlī 10:30 
Lieldienu dievk., piedalās „Sigul-
das balsis”. Lieldienu brokastis 
$20, bērniem $10. Lūdzu pieteik-
ties pie Selgas Pētersones, tālr.: 206-
365-7123; līdz 30. martam. 12. ap   -
rīlī 10:30 angļu val. dievk. ar dievg.

Artūrs Gerhards dzimis 1926. 
gada 17. jūnijā Vecgulbenes pa -
gastā, miris 2014.gada 16. jūlijā 
St. Pētersburgā, Floridā. Tēvs 
bija Samiņu Cepļa saimnieks. 
Samiņu Ceplis bija liela lauku 
saimniecība, kuŗā atradās arī 
ķieģeļu un cauruļu ceplis. Tajā 
strādāja aptuveni 15 cilvēki se -
zonā. Galvenais ienākumu avots 

Artūrs Gerhards
Artūrs pats strādāja cauruļu 
ražošanā jau no trīspadsmit 
gadu vecuma.

Pēc padomju armijas ienāk-
šanas Latvijā Samiņu Cepļa saim-
nieki varēja palikt savās mājās, 
bet viņi vairs nebija saimnieki. 
Armijas vajadzībām tika ražoti 
ķieģeļi, bet šo darbu noteica un 
vadīja padomju ieliktenis.

Pēc vācu armijas ienākšanas 
Latvijā, saimnieki it kā atguva 
savu statusu, bet nevarēja vairs 
strādāt agrākajā apjomā, jo ne -
drīkstēja algot darbaspēku.

16 gadu vecumā Artūru iesau-
ca vācu armijā, kuŗā viņš ne  pie-
teicās, un līdz ar to skaitījās 
dezertieris.

1944. gadā visai ģimenei vaja-
dzēja evakuēties, un tā nu Ger-
hardiem nācās atstāt savu Sa -
miņu Cepli uz visiem laikiem. Ja 
būtu palikuši savās mājās, tas 
nozīmētu izsūtīšanu uz Sibiriju. 
Tā notika ar Gerhardu radu ģi -
menēm, kam arī piederēja savi 
cepļi.

Bēgļu gaitas bija smagas. Viņi 
kājām gāja caur mežiem, slēpda-
mies, jo, ja viņi tiktu atrasti, tad 
Artūrs, vācu armijas dezertieris, 
tiktu tūlīt pat nošauts. Artūra 

ģimene nonāca pie radiem 
Kurzemē, pēc tam DP (displaced 
persons) nometnē Alt-Gargē, 
Vācijā.  

Artūrs iestājās vācu armijā un 
nonāca Beļģijā kopā ar savu ar -
mijas daļu. Tur viņus saņēma 
gūstā ASV kaŗavīri. Bija 1945. 
gada maijs, Artūram tikai 17 ga -
du, un viņš nonāca ASV gūstā 
kā ienaidnieka armijas kaŗavīrs. 
Tas nozīmēja badu, šausmīgus 
apstākļus. Artūrs bija gūstā līdz 
pat 1946. gada aprīlim, kad 
beidzot viņam izdevās nokļūt 
atpakaļ Alt-Garges nometnē pie 
savējiem.

1949. gadā Gerhardu ģimene 
nonāca ASV, bet Artūrs pievie-
nojās tikai 1951.gadā, jo viņu kā 
ienaidnieka armijas kaŗavīru 
ASV ātrāk nepieņēma.

Vairākus gadus viņi visi strā-
dāja lielā lauku saimniecībā Vir  -
džīnijas štatā. Vēlāk ģimene ap -
metās Buffalo pilsētā Ņujorkas 
štatā. Artūrs sāka strādāt papīra 
fabrikā West Virginia Pulp and 
Paper Company, kur nostrādāja 
40 gadus.

Tikai mūža otrā pusē Artūrs 
satika savu īsto „otro pusīti” 
Ēriku. Ērika dzimusi 1926. gada 

26. oktobrī, viņa nāk no Alūk-
snes. Vācu laikā, tieši no skolas 
sola, viņa nokļuva vācu armijas 
hospitālī un strādāja par operā-
ciju māsu. 1945. gadā, kopā ar 
citiem slimnīcas darbiniekiem, 
Ērika nonāca gūstā Dānijā. Viņa 
gūstā izdzīvoja, pateicoties tam, 
ka bija latviete un runāja ar 
dāņiem latviski (nevis vāciski). 
Latviešu valoda (!) palīdzēja tikt 
pie pārtikas u.c. vajadzīgām lietām.

Pēc pirmā vīra nāves Ērika, kas 
bija precējusies 25 gadus, 1978. 
gadā apprecējās ar Artūru un 
pārcēlās pie viņa uz Buffalo. 
Ērika strādāja krāsu fabrikā par 
prečzini, līdz pensionējās. Tad 
abi kopā pārcēlās uz Sanktpē-
ters burgu Floridas štatā. 2004. 
gada Ziemsvētkos Ērika aizgāja 
aizsaulē.

Ērikai un Artūram vissvarī-
gākās lietas vienmēr ir bijušas 
darba tikums, godīgums,dārzs, 
ziedi un daba. Latvijas laiku 
lauku dzīve bija nākusi viņiem 
līdzi, un vēlāk šī mīlestība uz 
zemi un dabu radījusi brīniš ķī-
gus dārzus visur, kur viņi dzī-
vojuši. Artūra dārzs Sanktpē ters -
burgā ir viens no skaistākajiem 
pilsētā. Abiem ļoti patika ceļot, 

kopā ir apceļota visa Amerika 
un Kanada Arī teātris: Artūrs 
jau 20 gadus ir Sanktpētersburgas 
Daugavas Vanagu kopas teātŗa 
aktieris, izspēlētas dažādas lomas.

Artūrs un Ērika gribēja dalī-
ties ar to, ko paši, smagi strā-
dājot, ieguvuši. Viņu gaŗais ceļš 
cauri brīžiem gandrīz nepār va-
ramām grūtībām un vēstures 
rata pagriezieniem, kas piespie-
duši sākt dzīvi no nulles vairākas 
reizes, veidojuši Ēriku un Ar  tū ru 
par stipriem cilvēkiem. Viņu 
darba tikums un mīlestība uz 
Latviju ir rādījusi ceļu un devusi 
gaismu idejai par Artūra un Ēri-
kas Gerhardu stipendijas fondu.

Artūrs un Ērika vēlas palīdzēt 
Latvijas studentiem, kuŗi vēlas 
dzīvē sasniegt savus mērķus un 
censties atkal radīt Latvijas lau-
kus tādus, kādiem tiem vaja-
dzē tu būt.

Artūra un Ērikas Gerhardu 
stipendijas fonda iniciātori un 
organizētāji ir Artūra Gerharda 
tuvi draugi Pēteris un Inguna 
Ozoli, kas pieliek milzu pūles 
un ziedo savu laiku, lai LLU 
studējošie saņemtu Gerhardu 
stipendiju.

Paldies viņiem!

bija ceplī ražotās meliorācijas 
caurules un ķieģeļi, kas tika 
pārdoti. Pārējā saimniecība bija 
pašu vajadzībām, lai varētu no -
drošināt visu saimi (ieskaitot kal-
pus un strādniekus) ar pārtiku. 
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Dieva mierā aizsaukts mans mīļais vīrs

ULDIS KALNIŅŠ
Dzimis 1925. gada 6. septembrī Grašu pagastā Latvijā,

miris 2015. gada 9. februārī Elizabethtown, Pensilvānijā

Mūzībā aizgājis mūsu mīļais

ULDIS KALNIŅŠ
Dzimis 1925. gada 6. septembrī Grašu pagastā Latvijā,

miris 2015. gada 9. februārī Elizabethtown, Pensilvānijā

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Mūžībā aizgājis mūsu mīļās draudzenes Rūtas vīrs

ROBERTS EHLERS
Dzimis 1924. gada 1. maijā Okanogan, WA,

miris 2015. gada 3. februārī Salt Lake City, UT

Mūžībā aizgājuši

ŅINA KALNIŅŠ
VISVALDIS KALNIŅŠ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
LOLITA BALL, GUNTA EGLĪTE, RASMA PRIEDE

Viņus piemin Šmita ģimene
ROCHESTER NY

Tevi mūžīgā piemiņā paturēs
MEITA ANDA AR VĪRU

MĀSAS KLĪVLANDĒ UN KANADĀ

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās...
(M. Jansone)

Uz smilšu celiņa
vēl roku man sniedzi,
Tad aizgāji, un saulīte ar tevi...

Dusi, dusi, mūs bāliņ,
Kas kait tevim nedusēt;
Nekait tevim rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VALENTĪNA LOGINS,
dzimusi MOSTS

Dzimusi 1919. gada 7. augustā Krievijā,
mirusi 2015. gada 17. februārī Klīvlandē

Sērās un mīlestībā
SKAIDRĪTE

Mīlestībā viņu paturēs
SKAIDRĪTE KALNIŅA

MARUTA UN VALDIS KĀRKLIS
ARNOLDS, SILVIJA UN BRUNO KĀRKLIS

TIJA KĀRKLE UN JAIME PINKHAM
LARIS, CINDY, ZIGIS UN VELMA KĀRKLIS

ILZE FARRELL

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Fuhrman St, Schenectady, NY 
12308). Diakone L. Sniedze-Tagg-
art, asistē prāv. O. Sniedze. 29. 
martā 14:00 Lieldienu dievk. ar 
dievg., dz. grāmatas. Sekos Gada 
sapulce.

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.

29. martā Bībeles stunda. 3. ap -
rīlī 16:00 Lielās Piektd. dievk. 5. 
aprīlī 11:00 Biedrības namā Liel-
dienu svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. 12. aprīlī 11:00 Bībe-
les stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
gott Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis 
A.Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Gunta Reynolds, tālr.: 416-
602-7176, e-pasts: vanadze@hot-
mail.com. Dāmu kom. pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, e-pasts: 
sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hur ley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
 dze@verizon.net, Info: www.dc -
draudze.org Mācītāja prāv. Anita 

Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 301-
302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Ināra Apine, 
tālr.: 703-790-0833, e-pasts: ina-
razaiga@yahoo.com Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. Iesvētes mācība. 26. 
martā 19:30 literārais vakars. 29. 
martā Pūpolu svētd. Kārtējā sko-
las diena. Sv. vak. dievk. ar Kristus 
ciešanu stāsta lasījumu. 2. aprīlī 
11:00 Zaļās ceturtd. Sv. vakar ēdie-
na dievk. – Meditācija & Sakra-
ments. 3. aprīlī 19:30 Lielās piektd. 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 5. ap -
rīlī 8:00 Lieldienu rīta dievk. Pēc 
dievk. Dāmu komiteja mīļi aicina 
uz tradicionālajām Lieldienu bro-
kastīm! Ieeja $ 20, bērniem $6. 8. 
aprīlī 11:00 Svētbrīdis. Vieglas 
pusdienas. 19:30 padomes sēde. 
12. aprīlī Baltā svētd. Kārtējā 
skolas diena un laju vadīts dievk. 
19. aprīlī LELBĀL jaunās archi -
bīskapes konsekrācija Milvokos. 
26. aprīlī Atvērto durvju diena. 
Latviešu skolas izkārtojumā, ko  pā 
ar iepriekšējo gadu Heritage Days 
rīkotājiem, atvērsim durvis drau-
giem un kaimiņiem un piedā-
vāsim iespēju iepazīties ar Lat viju, 
tās kultūru un tradīcijām un lat-
viešu sabiedrību Vašingtonā. Tu -
vāka informācija sekos. 30. aprīlī 
19:30 literārais vakars.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bach-
muts, tālr.: 860-644-3268. 4. ap -
rīlī 11:00 Lieldienu dievk., sekos 
brokastis, Imants Gorbants, dr.
pr. Vija Bachmuts.

• 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, Sac ra-
mento).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 

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

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

PIRMDIENĀS.

22. februārī Lakeshore vispārējā 
slimnīcā 91 gada vecumā mirusi 
Irma Sayfy, dzimusi Kite, pre-
cēta Balodis.

Aizgājēja piedzima 1923. gada 
22. augustā Rīgā, kur aizvadīja 
jaukus bērnības un jaunības ga -
dus latviskā sadzīves pasaulē un 
ieguva pamatizglītību. Šis bija Lat-
  vijā pavadītais laiks viņas mūžā. 
Viņa kopā ar dēlu Ivaru atstāj 
Latviju ar pēdējo kuģi 1944. gada 
13. oktobrī. Nonāk Visbādenā, Tī -
ringijā, kur pavada savu pirmo 
gadu Vācijā. Tad dodas tālāk  uz 
lielāko latviešu bēgļu nometni 
Eslingenā. Strādā IRO adminis-
trācijā, kuŗa piedāvā tālāku ceļu 
uz Austrāliju, bet viņa izvēlas Ka  -
nadu, jo viņai ir bailes no čūskām, 
kuŗu netrūkstot tālajā dienvidu 
puslodes zemē. 1948. gada pir ma-
jās novembŗa dienās Irma kopā 
ar dēlu Ivaru nonāk Montrealā. 
Pirmā darba vieta – Murray ēd -
nīcā, kuŗā viņa uzpilda klientu 
kafijas tases. Ieprecas libāniešu 
Sayfy ģimenē, kur dēls Nicholas ir 
Kanadas armijas pulkvedis.Viņu 
ģimenē piedzimst dēls Normans 
un meita Barbara. Irma Sayfy pār-

Sirsnīgas
cilvēcības 

pārstāve
iet no lutertīcības pareizticībā.  
Viņas dēls Normans māti rak-
sturo kā neatkarīgu, strādīgu un 
sportisku sievieti, kas neesot bai-
 dījusies no itin nekā. Viņai it se -
višķi patikusi daba, pildījusi arī 
dažādus vīriešu darbus un bijusi 
sevišķi sabiedriska. Visas šīs īpašī-
bas sajutām arī latviešu sabied-
rībā, kuŗā viņa bija rosmīga pen-
sionāre un sarīkojumu apmeklē-
tāja un arvien gribēja uzzināt 
jaunumus par Latviju. Pateicībā 
viņa piedāvāja sirsnīgu rokas 
spie  dienu un skūpstus uz abiem 
vaigiem. Dzīves pēdējos gados 
pēc vīra aiziešanas mūžībā viņa 
iegūst sirdsdraugu un pavadoni 
– Edvīnu Skapstu, kas arī bija 
zaudējis savu dzīvesdraugu – 
Lilitu.

Viņas izvadīšana pēdēja gaitā 
notika Collins Clarke MacGilivray 
White bēŗu namā Pointe Claire. 
To vadīja Saint Nicholas Antio-
chian Pareizticīgo baznīcas pries-
teris. Viņa tika guldīta Kanadas 
armijas Field of Honour kapsētā 
Pointe Claire līdzās savam vīram 
Nicholas. Izvadītāju saimē bija ģi -
menes locekļi un latviešu saimes 

pārstāvji, skaitā ap 60. Tos uzru-
nāja dēls Normans un no latviešu 
saimītes – Renda Lazdiņa. Viņu 
piemin dēli Ivars, Normans un 
meita Barbara ar mazbērniem 
Andrea, Amanda un Daniel un 
mazmazmeitiņa Annika, Edvīns 
Skapsts un Montrealas latviešu 
pensionāru saime. Vieglas smil-
tis uzņēmīgajai un dzīvesprie-
cīgajai latviešu sievietei. 

MĀRTIŅŠ ŠTAUVERS
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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
Porziņģim 

prognozē vietu 
NBA drafta

pirmajā piecniekā
Latvijas basketbolists Kristaps 

Porziņģis radījis labu iespaidu Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) speciālistu acīs, savā twit-
ter profilā vēstī Yahoo basketbola 
apskatnieks Adrians Vojnarov skis.

Kristapa Porziņģa sniegums  
pārliecinājis daudzus NBA 
skautus

Aleksandrs Beļavskis

Kur pazuda sekundes trīs des-
mitdaļas?

Viņš raksta, ka 19 gadus vecais 
Porziņģis radījis labu iespaidu 
NBA basketbolistu vizītē Spāni -
jā. Latviešu basketbolistam NBA 
jauno spēlētāju atlasē (draftā) viņi 
paredz vietu labāko piec nie kā. 

NBAdraft.net publicētajās jau-
nākajās prognozēs Porziņģim ir 
sestais numurs, savukārt Draft-
Express savās prognozēs latviešu 
basketbolistu ierindo astotajā 
pozicijā. 

Porziņģis šosezon Spānijas 
meis tarsacīkstēs Seviļas Balon cesto 
vienības rindās 24 spēlēs caur-
mērā spēlē guvis 10,1 punktu un 
izcīnījis 4,7 atlēkušās bumbas. 

Hokejisti gatavojas 
Pasaules 

meistarsacīkstēm 
Gatavojoties 2015. gada Pa  sau-

les meistarsacīkstēm hokejā, kas 
no 1. līdz 17. maijam norisinā-
sies Čechijas pilsētās Prāgā un 
Ostravā, pirmos treniņus aizva-
dījusi Latvijas valstsvienība. Lau-
kumā kopumā devās 23 spēlētāji: 
trīs vārtsargi, deviņi aizsargi un 
11 uzbrucēji.

Gatavošanos jaunā galvenā tre-
neŗa Aleksandra Beļavska vadībā 
Rīgā sākuši 23 Latvijas izlases 
kandidāti, Vārtos stājās hokeja 
kluba Rīga vārtsargi Nils Grīn-
fogels un Mareks Egils Mitens, 
kā arī Ungārijas, Rumānijas un 
Slovakijas apvienotajā līgā otro 
sezonu pavadījušais Jānis Kalniņš.

Latvijas izlase, kas pagājušā 
gada Pasaules meistarsacīkstēs 

izcīnīja trīs uzvaras septiņās 
spēlēs, šogad startēs vienā apakš-
grupā ar laukuma saimnieci Če -
chiju, kā arī ar Zviedriju, Kanadu, 
Šveici, Franciju, Vāciju un Aus-
triju. Mūsējiem pirmā spēle pa -
redzēta 1. maijā pret 2014. gada 
olimpisko čempioni Kanadu.

Beļavska palīgs
būs Kūlens 

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) valdes sēdē  valstsvienības 
galvenā treneŗa Aleksandra Beļav-
ska palīga amatā oficiāli ap   stip-
rināts kanadiešu speciālists Toms 
Kūlens  (attēlā). Līgums ar Kū -
lenu noslēgts līdz Pasaules meis-
tarsacīkšu beigām.

Kūlens šobrīd ir bijušā Latvijas 
izlases galvenā treneŗa Teda No -
lana palīgs Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) vienībā Bufalo Sab -
res, ko pārstāv arī latviešu uz  bru-
cējs Zemgus Girgensons. 61 gadu 
vecais kanadietis Latvijas izlasei 
palīdzēja Soču Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīrā, kā arī gadu 
vēlāk sekojušajā Olimpiadā. Kū  lens 
asistēja Nolanam 2013. un 2014. 
gada Pasaules meistarsa cīk stēs.

Prognozē par 
piedalīšanos  

Olimpiskajās spēlēs
Nākamajās Ziemas olimpis ka-

jās spēlēs Pjenčanā, Dienvid ko-
rejā, 2018. gadā piedalīsies 12 
valsts vienības, tostarp pirmās 
astoņas pasaules rangā. Ceļazīmi 
uz olimpiadu var izcīnīt Pasaules 
meistarsacīkstēs Prāgā šopavasar. 
Jau izrēķināts, ka tādā gadījumā  
Latvijas valstsvienībai par četrām 
vietām jāapsteidz Slovakijas ho -
kejisti. Ja tas neizdosies, tad par 
tiesībām spēlēt Pjenčanā būs 
jācīnās kvalifikācijas turnīrā nā -
kamā gada septembrī.    

Šacha meistars 
Elmārs Zemgalis 

mūžībā
Vecākais šacha lielmeistars ASV, 

Elmārs Zemgalis, miris Sietlā pa -
gājušā gada 8. decembrī 91 gada 
vecumā. 

Elmārs Zemgalis dzimis 1923. 
gada 9. septembrī Rīgā kā jau-
nākais trīsbērnu ģimenē. Šacha 
spēli viņš iemācījās no brāļa Ed -
vīna 11 gadu vecumā, un jau jau   -
nībā viņu uzskatīja par vienu no 
apdāvinātākajiem Latvijas šachis-
tiem. Ar izcilām sekmēm beidzis 
Rīgas 1. vidusskolu, viņš beidza 
arī Jelgavas skolotāju semināru 
un uzsāka studijas Latvijas Uni-
versitātes Medicīnas fakultātē, 
pirms kaŗš nākotnes nodomus 
izjauca. Kaŗa beigās Elmārs no 
Rīgas izbēga zvejas laivā un ar 
vil cienu nonāca Šlēsvigā-Hol-
šteinā. Kaŗa dienestā Elmārs ne -
tika iesaukts, jo neizturēja vese -
lības pārbaudi. Brālis Edvīns krita, 
cīnoties latviešu Leģiona rindās.  
1946. gadā Elmārs kopā ar māti 

un māsu Rasmu uzturējās DP 
nometnē Bavārijā un, pateicoties 
vācu un angļu valodas zināšanām, 
Elmārs saņēma darbu IRO darba 
pārvaldē. Ēdot brokastis uz parka 
soliņa Neunburg vorm Wald cie-
matā, Elmārs iepazinās ar savu 
nākamo dzīvesbiedri Cecīliju; 
viņi apprecējās 1948. gadā.

Šinī laika posmā šaha cienītāji 
sāka piegriezt vērību Elmāram, 
jo viņš ieguva otro vietu Augs-
burgas un Rēgensburgas turnīrā. 
Ieceļošanas laikā Elmāru Zemgali 
pazina – vismaz vārda pēc – visi 
latvieši, arī šacha spēles nepratēji. 
Bija pagājuši vismaz 15 gadi, 
kopš kāds latvietis bija izcēlies ar 
starptautiskiem sasniegumiem. 
Pēdējais tāds piemērs bija soļo-
tājs Jānis Daliņš, kuŗš piedalījās 
1932. gada Olimpiskās spēlēs Lo -
sandželosā un 1936. gadā Ber-
līnē. Jebkādam sasniegumam 
šais apstākļos bija zelta vērtība, 
un tāpēc Elmāra vārds bija tikpat 
kā burvja mājiens. Arī kā vi   zīt-
karte, kas normalizēja attieksmi 
ar vācu sabiedrību. Jo plašāku 
pa  zīstamību Elmārs ieguva pēc 
1949. gada turnīra Oldenburgā, 
kur viņš sasniedza 12 punktus 
no iespējamiem 17, nezaudējot 
nevienu partiju, un dalīja pirmo 
vietu ar kādreizējo pasaules meis-
tartitula kandidātu Jefimu Bogo-
ļubovu, un apsteidza pazīstamos 
meistarus Rossolimo, Uncikeru, 
Zēmišu, O’Kelliju, Veidi, Taut vai-
 šu, un Enevoldsenu. Tobrīd vēl 
nebija noformulēts, par ko pie -
šķirt lielmeistara titulu, bet 2003. 
gadā Starptautiskā šacha fede-
rācija (FIDE) to Elmāram pie  šķī ra 
par sasniegtajiem rezul tātiem no 
1946. līdz 1950. gadam.

Elmārs un Cecīija pārcēlas uz 
dzīvi Sietlā 1952. gadā. Tālre dzī-
gais Seattle Post-Intelligencer spor-
ta redaktors Royal Brougham 
panāca galvojumus lielam skai-
tam sportistu. To vidū bija arī 
viens šacha meistars! Post-Inte-
lligencer auditorijai Elmārs snie-
dza simultanspēles seansu ar 50 
pretiniekiem, to noskatījās vai-
rāki simti skatītāju. 

Tika arī noorganizēta sacīkste  
ar šī krasta spēcīgāko spēlētāju 
Olaf Ulvestad, kuŗš bija dienas 
varonis 1946. gada ASV – PSRS 
sacīkstē. Viņš uzvarēja pretend-
entu uz pasaules meistara titulu  
Dāvidu Bronšteinu. Sacīkste bei-
dzās ar rezultātu 3:1 Elmāra labā. 
Vašingtonas pavalsts meistarti-
tulu Elmārs izcīnīja 1953. un 
1959. gadā. Bet jau tad viņš spē-
lēja reti un pievērsās aizkavētajām 
studijām. Elmārs beidza Matē-

matikas fakultāti Seattle Univer-
sity  (B. S.) un University of Wash-
ington ( M. A.) ar izcilām sekmēm 
un iestājās darbā pie Boeing par 
matemātiķi pētnieku. Vēlāk viņš 
saņēma nodrošināto (tenured) 
posteni par matēmatikas mācīb-
spēku Highline kolledžā, kur viņš 
strādāja līdz pensijas vecumam. 
Elmārs sarakstījis vairākas matē-
matikas mācību grāmatas, ka arī 
publicējis rakstus par matēmatiku 
akadēmiskajos žurnālos.

Mūža otrajā pusē Elmārs ne -
zaudēja interesi par šachu. Viņš 
spēlēja arī korrespondencšachu 
un tīmekļa šachu, un sarunās 
allaž stāstīja, kā šachs ir ietekmējis 
viņa dzīves gājumu. Elmārs Zem-
galis bija Sietlas latviešu drau-
dzes, latviešu biedrības un Lie pā-
 jas-Belvjū sadraudzības biedrības  
loceklis. Aizsaulē aizgājuši arī 
brālis Edvīns, māsa Rasma, un 
dzīvesbiedre Cecīlija.

MAIJA EERKES
JOHN DONALDSON

Rastorgujevam līdz 
medaļai  pietrūka... 

0,3 sekundes 
Krievijas pilsētā Hantiman-

sijskā risinājās Pasaules kausa  
(PK) izcīņas pēdējā posma sa -
censības biatlonā. 10 km  sprintā 
teicami startēja mūsu labākais 
biatlonists Andrejs Rastorgujevs.  
Viņš abās šaušanās bija nekļūdīgs 
un finišēja pēc 24:05,6 minūtēm.

Uzvarētājam Martēnam Furkā-
dam Rastorgujevs zaudēja 18,6 
sekundes, bet no trešās vietas 
latvieti šķīra tikai 0,3 sekundes. 
Otrajā vietā ierindojās Antons 
Šipuļins, bet trešais – Benedikts 
Dols. Rastorgujeva ceturtā vieta 
ir augstākā PK izcīņā.

No citiem Latvijas biatlonis-
tiem Roberts Slotiņš ar divām 
kļūdām šaušanās finišēja 82.vietā 
(+3:39,8), Rolands Pužulis ar 
trim kļūdām ierindojās 85.vietā 
(+4:04,8)

Pēdējā disciplīnā – 15 km masu 
startā Rastorgujevs ierindojās 
11. vietā.  

Džudo
Tbilisi Starptautiskās Džudo 

federācijas (IJF) Grand Prix pos-
mā Tbilisi Latvijas pārstāvis Jev-
geņijs Borodavko izcīnīja 3. vietu. 
Borodavko svara katēgorijā līdz 
100 kg cīņā par bronzu guva tīru 
uzvaru jeb ippon pār mājinieku 
Aleksandru Maskaladzi. Divi citi 
Latvijas sportisti – Dmitrijs Fe  do    -
sejenkovs un Konstantīns Ov   čiņ-
 ņikovs neuzvarēja nevienā cīņā.

Vingrošana
Pasaules Izaicinājuma kausa 

izcīņas  posmā Latvijas vingrotājs 
Vitalijs Kardašovs Kotbusā, Vā -
cijā, ieguva septīto vietu fināl sa-
censībās atbalsta lēcienā. Karda-
šovs finālā nopelnīja 14,337 pun-
ktus un apsteidza vienu finālistu. 

Finālsacensībās vingrojumā uz 
zirga arī septīto vietu ieguva vēl 
viens Latvijas vingrotājs – Dmit-
rijs Trefilovs. Kvalifikācijā sie -
vie   tēm Latvijas vingrotājai Diā-
nai Jerofejevai nedaudz pietrū-
ka, lai sasniegtu finālu atbalsta 
lēcienā. Viņa ieguva 10. vietu, bet 
finālā tika astoņas labākās. 

Negaidīta 
uzvara

Latvijas modernās pieccīņas spor-
 tists Ruslans Nakonečnijs izcī nīja 
negaidītu uzvaru Ēģiptē Pa  saules 
kausa izcīņas otrajā posmā.

Pēc paukošanas Nakonečnijs 
bija septītajā vietā, taču spēja 
savu situāciju uzlabot pēc pel dē-
šanas, kuŗā viņš bija trešais. Jā  ša  nā  
Ruslans sasniedza pieticī gāku 
rezultātu, palikdams 19.vietā, bet 
apvienotajā skriešanas un šauša-
nas disciplīnā viņš spēja būt la -
bāks pār gandrīz visiem konku-
rentiem, uzrādot otro ātrāko laiku 
un izcīnot uzvaru šajā posmā. 
Visu disciplīnu summā Nako neč-
nijs izcīnīja 1465 punktus, par 12 
punktu tiesu apsteidzot otrās vie -
tas īpašnieku čechu Janu Kufu. 
Iepriekš 25 gadus vecais Nako-
nečnijs sacensībās bija startējis 
zem Ukrainas karoga.

Pieredzējušais Deniss Čerkov-
skis šoreiz palika 17. vietā, sum mā 
tiekot pie 1397 punktiem. Latvijas 
atlēts pēc paukošanas bija 15. vietā, 
bet peldēšanā sasniedza 28. labā ko 
rezultātu. Jāšanā Čerkovskis bija 
septītais, kamēr apvienotajā skrie  -
šanas un šaušanas disciplīnā sa -
sniedza 18. rezultātu.

Dāmu konkurencē Jeļena Rub-
ļevska izcīnīja 13., Olga Šišlova 
– 32. vietu.

Ar Pasaules kausa izcīņu sā  ku -
šās kvalifikācijas sacensības Rio-
dežaneiro Olimpiskajām spē lēm. 
Turpinājumā Pasaules kausa iz -
cīņas posmi risināsies arī Italijā 
un Ungārijā, finālsacensības jū -
nijā plānotas Baltkrievijā, uzvarē-
tājiem vīriešu un sieviešu konku-
rencē iegūstot pirmās ceļazīmes 
uz Olimpiadu. Svarīgas būs au -
gustā gaidāmās Eiropas meistar-
sacīkstes, kuŗās tiks sadalītas uz -
reiz astoņas ceļazīmes uz Olim-
pis kajām spēlēm, bet vēl pa trim 
ceļazīmēm tiks sadalītas 2015. un 
2016. gada Pasaules meistarsa cīk  -
stēs. Pēdējie seši Olimpisko spēļu 
dalībnieki 2016. gadā tiks noteik-
ti pēc vietas pasaules rangā.

Būvēs jaunu
stadionu

Latvijas Futbola federācijā (LFF) 
nolemts, ka 2017. gadā Rīgā tiks 
pabeigts jaunais futbola stadions, 
kur spēles varēs aizvadīt valsts vie -
nība. Sporta kompleksa pārbūves 
architekts Mārcis Pēterhofs no 
architektu biroja REMM uzskata, 
ka objekta techniskais projekts 
šogad  jau būs saskaņots.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Elmārs Zemgalis un melnbalto 
lauciņu noslēpumi


