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Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece
vizītē ASV un Kanadā
Kā jau vēstījām, Saeimas
priekšsēde Ināra Mūrniece ASV
uzturējās no 9. līdz 13. aprīlim,
bet Kanadā – no 13. līdz 18. aprīlim. I. Mūrnieci vizītē pavadīja
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis Ojārs Ēriks Kalniņš. ASV
Latvijas parlamenta delegāciju
pavadīja arī Latvijas vēstnieks
ASV Andris Razāns, Kanadā –
vēstnieks Juris Audariņš.
L R Saeimas priekšsēde Ināra
Mūrniece Vašingtonā tikās ar

venās darba kārtības prioritātes
ir drošības spēju stiprināšana,
kā arī informātīvās telpas aizsardzība, kā arī darbs pie enerģētiskās neatkarības veicināšanas.
Latvija augstu vērtē ASV atbalstu
šajās jomās.
Īpaša uzmanība sarunā ar
kongresmeņiem tika pievērsta
propagandas jautājumiem. Ināra
Mūrniece informēja ASV kollēgas par to, ka mūsu valstī darbu
sācis Baltijas Mediju izcilības

Ināra Mūrniece Holokausta mūzejā Vašingtonā

ASV Kongresa Baltijas valstu
atbalsta grupas līdzpriekšsēžiem
Džonu Šimkusu (John Shimkus)
un Ādamu Šifu (Adam Schiff).
Tikšanās laikā Saeimas delegācija
ar abu ASV polītisko partiju –
republikāņu un demokratu pārstāvjiem pārrunāja drošības aktuālitātes Baltijā.
Sarunā Saeimas priekšsēde un
Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš uzsvēra,
ka patlaban Baltijas valstu gal-

centrs, kuŗa projekti tiks īstenoti
gan Baltijā, gan Austrumu partnerības valstīs. “Mūsdienās galvenās ietekmes cīņas notiek tieši
par cilvēku sirdīm un prātiem.
Laikā, kad Krievija īsteno informātīvo kaŗu, īpaši svarīgi ir investēt analītiskajā žurnālistikā,
lai izglītotu sabiedrību un lai
cilvēki spētu kritiski izvērtēt informātīvajā telpā notiekošo,” uzsvēra I. Mūrniece.
Latvijas delegācija pateicās

Baltijas valstu atbalsta grupas
pārstāvjiem par atbalstu NATO
Stratēģiskās komūnikācijas izcilības centra izveidē, uzsveŗot, ka
tas ir būtisks instruments arī cīņā
pret propagandu. Saeimas priekšsēde The Heritage Foundation
domnīcā piedalījās apaļā galda
diskusijā ar ASV ekspertiem par
transatlantiskās kopienas izaicinājumiem drošības jomā.
Pēc Otrā pasaules kaŗa Kanada
kļuva par mājām tūkstošiem latviešu. Mēs nekad neaizmirsīsim
totālitārā komūnistiskā režīma
noziegumus pret cilvēci, un komūnisma upuŗu piemiņas memoriāla izveide Otavā būtu
cieņas apliecinājums Centrāleiropas un Austrumeiropas izcelsmes etniskajām kopienām.
To Saeimas priekšsēde Ināra
Mūrniece uzsvēra, oficiālās vizītes laikā Kanadā tiekoties ar
nevalsts organizācijas Tribute to
Liberty vadību – Ludviku Klimkovski (Ludwik Klimkowski) un
Alīdu Forstmani (Alide Forstmanis). Šī organizācija strādā pie
komūnisma upuŗu piemiņas memoriāla izveides Otavā. Arī Latvija ziedojusi līdzekļus šīs piemiņas vietas tapšanai.
“Komūnistiskā režīma nežēlība salauza daudzu tautu cilvēku
likteņus, arī latviešu. Gandrīz
katras latviešu dzimtas vēsturē ir
traģiski pagātnes stāsti, par kuŗiem ir svarīgi runāt arī šodien,
skaidrojot mūsu valsts vēsturi.
Latvijas vārdā izsaku visdziļāko
pateicību organizācijas aktīvistiem, kuri iestājas par nepieciešamību skaidrot un pieminēt šo
skumjo vēstures lappusi starptautiskajai sabiedrībai,” uzsvēra
Saeimas priekšsēde.
Kanadā dzīvo gandrīz aptuveni
astoņi miljoni komūnisma represijās cietušo tautu pārstāvju, tostarp 25 tūkstoši latviešu.
“Stipras transatlantiskās attiecības ir svarīgas gan Eiropai, gan
tās sabiedrotajiem – ikvienam,
kuŗam ir svarīgas tādas vērtības
kā brīvība un demokratija,” uzsvēra Saeimas priekšsēde, tiekoties ar Kanadas NATO asociācijas
pārstāvjiem.
Asociācijas pārstāvji atzinīgi
novērtēja Latvijas atbildīgo attieksmi pret savas valsts drošību,
jau līdz 2018. gadam palielinot
valsts aizsardzības budžetu līdz
diviem procentiem no iekšzemes
kopprodukta, kā arī pieaugošo

sabiedrības iesaisti Zemessardzē. Tikšanās dalībnieki bija
vienisprātis, ka jūlijā gaidāmajā
NATO Varšavas galotņu apspriedē (samitā) ir svarīgi pieņemt lēmumu par NATO militāro spēku ilgtermiņa klātbūtni
Baltijā.
Saeimas priekšsēde un Ārlietu
komisijas priekšsēdis Ojārs
Ēriks Kalniņš Kanadas vizītes
laikā tikās arī ar Senāta spīkeru
Džordžu Fēriju (George J.Furey)

Kanada ir stabils un uzticams
partneris, un tas praktiski
atspoguļojas arī abu valstu ekonomiskajā sadarbībā, uzsvēra
Ināra Mūrniece. Tirdzniecības
apgrozījums aizvadītajā gadā
audzis teju par 18 procentiem,
un Kanadas uzņēmumi Latvijā
investējuši gandrīz 14 miljonus
eiro.
Latvijas delegācija tika oficiāli
pieteikta Senātā un Pārstāvju
palātā un sekoja līdzi abu Kanadas parlamenta palātu sēžu norisei.
Otavas latviešu
evaņģēliski luteriskajā
Miera
draudzes namā
Ināra Mūrniece
tikās ar Otavas,
Montrealas un
Toronto latviešiem. Saeimas
priekšsēde pateicās Kanadas latviešiem par tautas kultūras, valodas un tradiciju saglabāšanu
un kopšanu. “Jūsu
ieguldījums Latvijas valstiskuma
idejas uzturēšanā
ir bijis svarīgs
gan padomju okupācijas ga dos,
gan neatkarības
atgūšanas laikā,
gan veidojot šodienas Latviju.
Esmu patiesi priecīga redzēt, ka
Latvija jūsu sirdīs
ir dzīva arī šodien,” uzrunājot
klātesošos, teica
Ināra Mūrniece pasniedza Saeimas Prezidija I. Mūrniece.
Atzinības rakstu latviešu diriģentam Marisam
Latvijas deleJansonam, kuŗš ar Bavārijas Radio simfonisko gācija piedalījās
orķestri koncertēja ASV. Saeimas Prezidija arī svinīgajā konAtzinības raksts M. Jansonam piešķirts par certā “Mana tēvu
izcilu ieguldījumu Latvijas un pasaules mūzikas interpretācijā un par Latvijas valsts tēla un zeme”, kuŗā latviešu koŗi no
kultūras populārizēšanu
Otavas, Montun Pārstāvju palātas spīkeru realas un Toronto izpildīja
Džefu Rīganu (Geoff Regan), kā latviešu komponistu skaņdararī ar Senāta Ārlietu un starp- bus. Toronto Latviešu centra
tautiskās tirdzniecības komisi- kamerkoŗa “Dzirksts” diriģente
jas vadītāju Raineli Andrejčuku un vadītāja Vizma Maksiņa par
(Raynell Andreychuk). Aktuāli- lielo ieguldījumu darbā ar kori,
tātes drošības polītikā tika kā arī svinot 60 dzīves un 45 dipārrunātas ar Aizsardzības mi- riģēšanas gadu jubileju, saņēma
nistrijas parlamentāro sekretāru LR Saeimas Pateicības rakstu.
Džonu Makeju (John McKay).
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00;
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
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Ceru uz veselo saprātu!
Izlasot LAIKĀ citātu no Jāņa
Kukaiņa intervijas Latvijas Avīzē,
nevaru atturēties no komentāra.
Protams, runa nav par viņa tiesībām paust personīgu viedokli
par polītiskajām norisēm ASV,
bet šis viedoklis neatspoguļo
ļoti sarežģīto pirmsvēlēšanu
gaisotni. Vēlos uzsvērt to, ka
man nav ASV pilsonības, un

tāpēc varbūt mans skats no
malas ir objektīvāks, neskatoties uz to, ka esmu „liberāli
domājoša sieviete”.
Ja man būt ASV pilsonība, es
tiešām nezinātu, par kuŗu kandidātu balsot. Tā ir īsta traģēdija, ka lielā Amerika nevar
atrast izcilus kandidātus Valsts
prezidenta amatam. Problēma

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.

Aicinām būt
kopā!

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
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 $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!
Gada abonenti saņems bez maksas:
• četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00
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: ____________________________

ir tā, ka spējīgie līderi nevēlas
sevi pakļaut naudas maisu
diktātam un būtu zem nežēlīgo
plašsaziņas līdzekļu lupas.
Jāuzsveŗ arī, ka ASV tautas
vilšanos pastāvošajā iekārtā nesagādāja Obama viens pats, bet
roku rokā ar Republikāņu partijas stūrgalvīgi slimīgo nesadarbošanos ar opozicijā esošo
Demokratu partiju. Šī taktika
nobremzēja visus svarīgos likumdošanas ierosinājumus. Principā Trampa kandidātūra ir
Republikāņu partijas mazspējas
rezultāts.
Un visbeidzot. Trampa galvenais padomnieks ir Pols Manaforts (Paul Manafort), labi pazīstams mums Konektikutā.
Viņš ir kaismīgs Putina režīma
aizstāvis, cieši saistīts ar Ukrainas oligarchu naudas atmazgāšanas schēmām, un ir lobējis
Kremļa intereses Melnkalnē un
Vašingtonā. Ir skaidri redzams,
no kurienes nāk Trampa ārpolītikas pērles par NATO.
Es tomēr ticu, ka vēlēšanu
dienā Amerikas tautas veselais
saprāts triumfēs!
VAIRA PAEGLE

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Bezmaksas telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA – 2016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 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

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

2016. gada 30. maijā, DVF
lauku īpašumā Straumēni notiks plašs tā 40 gadu jubilejas
sarīkojums. Svētkos svinēsim arī
Daugavas Vanagu organizācijas
70 gadus un atklāsim jauno
Straumēnu viesnīcu. DVF ar
lielu prieku un lepnumu aicina
tautiešus un labvēļus piedalīties
svētkos un tos padarīt par īstiem
tautas svētkiem!
Programma sāksies ar svētbrīdi plkst. 14:00, kam sekos koncerts, kopīgs mielasts un bērnu
nodarbības. Svētkus noslēgs pie
karoga, dziedot Latvijas himnu.
Rīkotāji ļoti priecājas, ka svētkos ar priekšnesumiem piedalīsies četras latviešu skolas: Korbijas, Lesteres, Londonas un
Northamptonas. Straumēnu un
Londonas koris piedalīsies svētkos ar dziesmām. Starp viesiem
būs Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Andris Teikmanis,
kā arī viesi no Latvijas.
Ir pagājuši 40 gadi, kopš 1976.
gada 29. maijā iesvētīja šo skaisto Daugavas Vanagu fonda (DVF)
lauku īpašumu. Straumēniem
nu ir jauns veidols, tas ne tikai
ir latviešu sabiedrisks centrs un
mājvieta latviešu pensionāriem,
bet arī moderna viesnīca. Kaut
gan četrdesmit gados daudz kas
ir mainījies, Straumēnu loma
Lielbritanijas latviešu dzīvē nav
mazinājusies. Straumēni nav
tikai DVF īpašums, bet gan
visas Liebritanijas latviešu sabiedrības lolojums.
Lūdzam piebiedroties un kopā
ar mums svinēt jubileju! Atcerēsimies un pieminēsim lielos
darbus, ko Lielbritanijas latvieši
veikuši, tiksimies ar labām domām par drošu skatu nākotnē!
DVF
Informācijas nozare
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Top Latvijas Republikas
(1918-1940) tiesnešu
biografiska vārdnīca
Vēstures doktori Ēriks Jēkabsons un Valters Ščerbinskis, kuri jau
sagatavojuši Latvijas armijas augstāko virsnieku, Latgales polītisko
darbinieku, zvērinātu advokātu, notāru biografiskās vārdnīcas,
strādā pie Latvijas tiesnešu (apgabaltiesu, Tiesu palātas, Senāta) tiesnešu biogrāfiju kopojuma, kuŗš tiks izdots šī gada beigās. Kā parasti,
lielākās grūtības sagādā atsevišķu personu un viņu ģimenes locekļu
likteņu noskaidrošana pēc valsts okupācijas 1940.gadā. Tādēļ Latvijas
tiesnešu tuvinieki, vēstures interesenti un citi zinātāji tiek lūgti sniegt
viņu rīcībā esošo informāciju, sazinoties ar Ēriku Jēkabsonu: eriks.
jekabsons@lu.lv vai pasta adrese: Ē. Jēkabsonam, Latvijas universitāte,
Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-1050
To tiesnešu saraksts, par kuŗu dzīves gaitu nobeigumu trūkst ziņu:
BERGMANIS Alfreds (Bergmann; 1897–), 1939 uz Vāciju
ERDMANIS Jānis (1899– pēc 1940 – Daugavpils
ĒRGLIS Pēteris(1892–…, 1941 arestēts
GAIGALS Rūdolfs Kārlis Zigfrīds (1892–…) , 1939 uz Vāciju
GEIDE Jānis (arī Jānis Ģeide, Žanis Geide; 1887– …),
kaŗa laikā –Latvijā
KALNIŅŠ Kārlis Augusts (1902–…, kaŗa laikā Latvijā
KIRJAKOVS Mihails (arī Miķelis Kirjakovs;1874–….
Miris pēc kaŗa Vācijā
KĻAVIŅŠ Kārlis (1898–...), pēc kaŗa Latvijā
LEGZDIŅŠ Mārtiņš (1893– pēc 1943)
ĻUTOVS Aleksandrs (1888–...), 1939 uz Vāciju
MAGNUSS Miķelis (1877–pēc 1944)
MATISONS Jānis Ludvigs (1886– pēc 1942)
MEISELS Kārlis Jānis Heinrihs Bruno (Meissel; 1872– pēc 1939
MENŠIKOVS Gabriēls (arī Gavrila Menšikovs; 1879– pēc 1943)
MERTENSS Nikolajs (Mertens; 1879– pēc 1939)
MIĶELSONS Elmārs (1904– pēc 1942), pēc kaŗa ASV
MILLERS Rūdolfs (1875– pēc 1942)
NEIBERGS Aleksandrs (1882 – 20. gs. 20. gados)
NORVELIS Jānis Arveds (1901–...)
PURIŅŠ Ernests (1886– pēc 1941)
RULLERS Kārlis (1907–...)
STRAZDS Jēkabs (1884-), 1956 vai 1957 Latvijā, Lazdonas kapi
ŠTROMBERGS Erihs (Baron Stromberg; ..– pēc 1921
TĪZENHAUZENS Edmunds Gothards (1887–…, 1939 uz Vāciju
URBANS-ANŠEVICS Juris (1895– pēc 1925)
VALTERS Ādolfs (Walter; 1889– pēc 1951)
VEGNERS Eduards (Wegner; 1882–), pēc 1940 Vācijā
VIKMANIS Kārlis (1898–...)
VILKS Jānis Alberts (1903–...), pēc 1963 Latvijā
VILMANS Konstantīns (1865–...), pēc 1925 Latvijā
VITE Leo (von Witte; 1887–...), 1939 uz Vāciju
VĪTOLS Kārlis (1877, pēc 1940
ZASS Georgs (1882– pēc 1925)
Iepriekš pateicamies!

PALDIES NEMAZ
NAV GRŪTI TEIKT
IVARS GALIŅŠ
Patīk tas vai ne, bet daudzo
šķirtniecības gadu rezultātā latviešu sabiedrībā Latvijā un ārzemēs izveidojusies atšķirīga
attieksme par paldies teikšanu.
No vienas puses, tas tiek pārāk
bieži lietots. Piemēram, restorānā ir gandrīz sacensība, kas
pateiks vairāk paldies – viesmīlis vai viesis. Arī veikalos
paldies plūst abos virzienos
gluži automātiski. Medaļas otrā
pusē vārdiņš paldies kavēt kavējas. To izjutu pagājušajā rudenī, kad pāris nedēļas dzīvoju
Teikas Āraišu ielas rajonā. Iznāca bieži braukt ar autobusiem
un trolejbusiem. Rīgā ne tik
vien mainījušies braucamie līdzekļi, bet arī braucēju kultūra.
Eleganti! Izpaliek nerunīgā
grūstīšanās, gan iekšā kāpjot,
gan ārā. Ne reizi nedabūju stāvēt
kājās. Kad sēdvietas devējam

teicu paldies, manīju, ka cilvēki
pagriež galvas. Novēroju, ka
sapīkuši onkuļi un tantes ieklūp
atbrīvotajās sēdvietās, uz to devējiem pat nepaskatoties. Ļaušu
lasītājiem pašiem atrast citus
piemērus. Tad, atceroties zēna dienas laukos, prātā ienāca doma,
kā dzīvnieki teiktu paldies? Liekas, ka suns smilkstētu, kaķis
murrātu, zirgs bubinātu, govs
īdētu, aitas un kazas mekšķinātu, zosis gāgātu, kaijas čērkstētu, strazdi un cīruļi vīterotu,
lakstīgala pogotu, balodis ūjinātu, zvirbuļi čivinātu, vistas
klukstētu, cālīši čiepstētu un kurmis klusētu. Cilvēki vēl mēdz
tencināt un izteikt pateicības.
Pirms gadiem telefonsarunā
mazdēlam Aleksandram tika
jautāts, vai vēloties parunāties
ar omīti, viņš pieklājīgi atbildējis: „Nē, paldies!” Lai neiekļūtu
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STIPENDIJAS LATVIEŠU STUDENTIEM
ALAs Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. ALAs gādībā ir
vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam dažādos studiju laukos. Aicinām studentus,
kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām 2016-2017 mācību gadam.
Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada
studijas universitātes vai kolledžas līmenī un turpina savas mācības kādā ASV universitātē
vai kolledžā bakalaura vai maģistra grada iegūšanai. Studenti drīkst saņemt stipendiju ne
vairāk kā trīs gadus. Studentiem no Latvijas jāparaksta solījums pēc studiju pabeigšanas
atgriezties Latvijā, citādi piešķirtā stipendija jāatmaksā ALAi sešu mēnešu laikā.
Stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/
alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/ . Kandidātiem līdz 1. jūnijam pilnībā
jaiesūta ALAs Izglītības nozarei: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no
skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes (“transcript”) no
augstskolas.
Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju
lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā. Piešķirtās stipendijas izmaksā
rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet tos e-pastā Andrai Zommerei,
ALAs Stipendiju komisijas vadītājai: azommers@sbcglobal.net.

LATVIEŠU FONDS
AICINA UZ ĪPAŠO
AKCIJU

ILZE PĒTERSONE,
Latviešu fonda padomes locekle
Katru gadu Latviešu fonds
sniedz financiālu atbalstu projektiem, kuŗiem ir nozīme un
vērtība latviešu dzīvē. Pieteicēju
ir milzu daudz: mēs šogad saņēmām tuvu pie 120 pieprasījumiem, gan no Latvijas, gan no
diasporas latviešu saimēm! LF
padome izvirza Fonda dalībnieku balsošanai desmit lielos
(tos, kas pieprasa līdz $10 000)
projektus, un pati izvērtē mazos
projektus (tos, kas prasa līdz
$2000). Fondam ir $25 000
atvēlēti lieliem projektiem, un
$10000 mazajiem. Bet kā jau
mēdz būt, līdzekļi neatbilst vajadzībām. Tā arī šogad, mums
palika trīs augsti novērtēti mazie
projekti bez financējuma.
Mēs griežamies pie Jums, lasītāji! Izlasiet aprakstus par šiem
trim pasākumiem un padomājiet, vai nevarat tos atbalstīt caur
Īpašo akciju (crowdfunding). Īpašā
akcija ir veids, kā ikkuŗš individs
var sniegt ziedojumu, kaut ar
nelielu summu, īpašam projektam. Lūdzu apskatiet Īpašās akcijas projektus mūsu mājas lapā,
www.latviešufonds.info. Jūs varat
ziedot elektroniski. Varat arī sūtīt
čeku Latviešu fondam, nosūtot
uz adresi – Latvian Foundation,
P.O. Box 28696, Oakdale, MN
55128 – un norādot kuŗu pro-

jektu atbalstāt. Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Latviešu
fonda lietvedi, sūtot e-pastu uz –
lflietvedis1@gmail.com.
Pirmo projektu sauc “Aizej tur,
nezin kur! Atnes to, nezin ko!
Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms”. Projektu
veido Baiba Bela sadarbībā ar
mūzeju un pētniecības centru
“Latvieši pasaulē”. Izstāde ir plānota uz Latvijas simtgadi, lai
iepazīstinātu visplašāko sabiedrību ar pasaules latviešu diasporu
pieredzi. Pieteikumā bija pieprasīts $2000. Latviešu fondam ir
iespēja atbalstīt ar $322, un projekts tiek izvirzīts Īpašai akcijai.
Otrais no šiem projektiem
saistās ar sēklu bibliotēkas izveidošanu. Projektu iesniedz Sandra Stabinge, sēklu maiņas pasākumu iniciātore Latvijā. Pateicoties viņai, no 2012. gada katru
gadu arvien plašākā mērogā notiek pašaudzēto sēklu mainīšanas
pasākumi, tā pasargājot no iznīkšanas senās Latvijas kultūraugu
šķirnes. Ir jau veidots “sēklu skapis” Ikšķiles Brīvajā skolā. Projekta mērķis ir bagātināt jau
iesākto seno sēklu datu bazi, ievākt un kārtot sēklas un tās
uzglabāt sadarbībā ar Latvijas
Gēnu banku, kā arī sniegt lekci-

jas un informēt publiku par seno
sēklu un dārzeņu šķirnēm. Projekts pieprasījis $1040. Latviešu
fondam neatlika finanču, bet
Fonds izvirza šo ļoti vērtīgo pasākumu Īpašai akcijai.
Trešais projekts, ko Latviešu
fonds izvirza Īpašai akcijai, ir
Zanes Pērkones dzejas dziesmu
albuma “Rīts” ierakstīšana diskā.
Daudzi lasītāji noteikti atceras
Zani Pērkoni no viņas un koklētājas Laimas Jansones ASV un
Kanadas turnejas pērngad ap
Valstssvētku laiku. Projekta mērķis ir ierakstīt Zanes dzejas dziesmas, kas iedvesmotas no Ingas
Gailes dzejas. Projekta pieprasītā
summa ir $616.
Gribu nobeigt ar personīgu
domu: Latviešu fonda mērķis ir
ļoti plašs – saglabāt latvietību, bet
praktiski, LF ir ieņēmis “nišas”
lomu starp latviešu organizācijām. Mēs izvērtējam projektus,
kas varbūt neiederas citur, – mazpilsētas bibliotekāres enerģiskās
idejas, latviešu komponista kompozicijas, latviešu sporta entuziastu Milānas skrējienu, zinātnieces vēlmi saglabāt seno sēklu
daudzveidību...
Palīdzēsim īstenot šos un citus
unikālos Latviešu fonda projektus!

didaktikas un prātniecības lamatās, būs vien jāsamierinās ar
dzejnieka teikto, ka paldies
nemaz nav grūti teikt, tikai
atcerēties grūti. Lai tad nu paldies teikšana iet uz aizmāršības
rēķina! Kā rakstītājs gribu teikt
paldies vecākiem un skolotā-

jiem, kas iemācīja lietot alfabetu. Paldies datoru izgudrotājiem, paldies Tildei par latviešu burtiem, paldies Laika
avīzei par iespiešanu, paldies
AVĪZES ABONENTIEM, ka
laikraksts var pastāvēt, paldies
avīzes ekspeditoriem par lai-

cīgu izsūtīšanu. Paldies arī
Amerikas pastam, kas palaikam
aiz centības atnes divas avīzes
reizē. Lielākais paldies tomēr
lasītājiem, tostarp mazmeitiņai
(21g.v.) Ananāsiņam. Nu gan
kādu laiku no paldies teikšanas
būs jāatpūšas...
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AABS – Zināšanu uzlabošana visiem

SANDRA MILEVSKA
Šomēnes, Šekspīra nāves 400
gadadienas laikā, jautājums patiešām ir: būt vai nebūt? Būt
izglītotam, atjautīgam, interesantam? Vai nebūt? Un kā šīs
labās, bet tomēr nopietnās īpašības apvienot ar kaut ko
vieglāku, t.i., ar izpriecām un
izklaidi?
Ir tikai viena atbilde uz šo būt
vai nebūt dilemmu – jābrauc
uz Filadelfiju maija beigās, uz
AABS (Baltijas Studiju apvienības) reizi pa diviem gadiem
notiekošo akadēmisko konferenci. Tur atklāsies visa jautājuma atslēga: kā vienlaicīgi iegūt vērtīgas zināšanas par mūs
visus interesējošiem jautājumiem, kas skaŗ Baltiju un tās
cilvēkus, vienlaicīgi pamatīgi
izpriecājoties ar draugiem un
ar jauniegūtiem interesantiem
paziņām, kas pēta Baltijas jautājumus.
Ceturtdien, 26. maijā, konference iesāksies ar pirmajiem
pētnieku paneļiem no plkst.
13:00 līdz 17:30, bet reģistrācija
būs atvērta jau no 10:00. Galvenais konferences spīdeklis
teiks uzrunu tajā pašā vakarā.
Tas būs Tomass Hendriks Ilvess,
kuŗš, izrādās, ir ne tikai prezidents, bet arī AABS akadēmiķis, ne tikai beidzis konferences
norises vietā Pensilvānijas universitāti, bet jaunības aizraušanās dēļ igauņu vidē guvis
iesauku „rokenrola prezidents”,
ne tikai, augot Ņudžersijā, draudzējies ar Ulža Gravas ģimeni,
bet tagad arī precējies ar latvieti. Gan jau „rokenrola prezidents”, tuvojoties savas prezidentūras beigām, mācēs ne vien
teikt saistošu runu, bet arī jautri
izklaidēsies savā vecajā alma
mater starp bijušiem pētniecības kollēgām!
Nākamajā dienā, piektdien,
27. maijā, zinātnieku paneļi iesākas jau 8:30 un turpinās līdz
17:45. Pusdienas 12:00 notiks
vietējās organizācijas Foreign

2016. gada 23. aprīlis – 29. aprīlis

Policy Research Institute izkārtojumā. Konferences visaptverošais nosaukums „Global,
Glocal, and Local: Distinction and
Interconnection in the Baltic
States” sevī ietveŗ visas 1968. gadā
dibinātās AABS 18 disciplīnas,
starp tām ne tikai ierastās, kā,

veselība, saziņa un mediji, Baltijas etniskās minoritātes, un vēl
atsevišķi, ebrēju studijas) vai arī
klasiski priekšmeti ar jauno laiku
papildinājumiem, piemēram,
estētika, radošums un māksla;
vēsture un atmiņa; reliģija, folklora, un tradicionālā kultūra.

tājumiem. Tas vien ir iemesls
apmeklēt konferenci tiem starp
mums, kas pēdējā gada laikā ir
pastripināti norūpējušies par
Baltijas un visas Austrumeiropas drošību. Svarīgi, ka AABS
referātu dažādība piedāvās plašāku ieskatu šajos jautājumos,

AABS valde Pensilvānijas universitātē (no. kr.: Olavi Arens, Jānis Čakars, Ain Haas, Māra Lazda,
Mark Moll, Merike Henneman, Ivars Ījabs, Kara Brown, Guntis Šmidchens, Irena Blekys)

piemēram, Baltijas studijas, antropoloģija, izglītība, valodniecība, mūzikoloģija, literātūra,
un polītika, bet arī pilnīgi jaunas (dzimumu studijas, vide un

Jāpiemin, ka starp šīm daudzajām disciplīnām šogad gandrīz pusi referātu piedāvās tieši
vēstures ievirze, turklāt ar izteiktu uzsvaru uz drošības jau-

ne tikai vienas valsts līmenī.
Runās vairāk nekā 200 zinātnieku no Skandinavijas, Baltijas,
Vācijas, no angliski runājošajām valstīm Ziemeļamerikā, no

Lielbritanijas, Austrālijas un no
Krievijas, Izraelas un pat Japānas. AABS konferences ir galvenā starptautiskā sastapšanās
vieta pasaulē Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas pētniekiem. Turklāt
tā izdod divas publikācijas, t.sk.
zinātnisko Baltijas studiju žurnālu, kā arī atbalsta jaunos pētniekus ar sešām dažādām stipendijām.
Piektdienas vakarā, ar kūpošām galvām no jauniegūtajām
gudrībām, varēsim beidzot pamatīgi izklaidēties vēsturiskajā
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā, kur pēc gardām vakariņām
sekos balle baltiešiem tuvā dejas
solī. Tā būs Polkas balle, kuŗā
spēlēs Pēdējais vilciens ar solisti
Lailu Medni. Jācer, ka mūzikanti sapratīs, ka zinātnieki nav
visi pirmajā jaunībā un starp
polkām iestarpinās arī ko
rāmāku!
Konferences pēdējā dienā,
sestdien, 28. maijā, paneļi turpināsies no 8:30 līdz 16:00. Pēc
tam līdz 17:45 notiks organizācijas dalībnieku sanāksme.
Pusdienās runās jaunais AABS
prezidents Giedrius Subacius,
bet vakarā 19:00 Laris Krēsliņš
rādīs Jūles Rozītes kūrētu Baltijas īsfilmu seriju. Pa visu konferences laiku katru dienu darbosies viki kafejnīca, izdevēju
grāmatu izstāde un divas mūzeju izstādes par latviešu un
lietuviešu bēgļiem.
Pieteikšanās notiek internetā:
http://www.upenn.irisregistration.com/Form/AABS. Vispārējā konferences reģistrācijas
maksa ir $220, bet var reģistrēties arī tikai atsevišķām dienām;
naktsmājas var pasūtīt studentu
kopmītnēs par $65 naktī ar trīs
nakšu minimumu. Polkas balle
ar vakariņām paredzēta visiem,
ne tikai konferences dalībniekiem, maksā – $30, un sestdienas pusdienas maksā $35. Maksāt var arī uz vietas Houston
Hall reģistrācijā.

Literātūra dzīvo. Lai dzīvo literātūra!

SANDRA MILEVSKA

Lietains, drēgns pirmdienas
vakars, turklāt satiksmes sastrēgumstunda 2016. gada 4. aprīlī. Kas gan varētu izvilināt
cilvēkus no viņu siltajām mājām, lai neparedzētā kārtā
dotos ceļā uz Filadelfijas Brīvo
latvju biedrību?
Izrādās, ka šķietami vistrauslākā no disciplīnām, praktiski
bez matērijas, ja vien neskaita
kādu plānu papīra lapu, spēja
pacelt gaisā un atlidināt no
Eiropas literātus, kā arī izraut
mūsu klausītājus no savām
migām. Paldies ASV Latvijas
vēstniecības pirmajai lēdijai
Guntai Razāna kundzei par
izkārtoto iespēju, pa ceļam uz
viņu uzstāšanos Vašingtonas
Kongresa bibliotēkā, noklausīties Noru Ikstenu ar viņas
darbu tulkotāju uz angļu valodu Margitu Gailīti, dzejnieci
Liānu Langu un Zviedrijas Laila Medne, Maija Medne, Sandra Milevska, Liāna Langa, Juris Kronbergs, Andrejs Baidiņš, Ģirts
Zeidenbergs

asprāti Juri Kronbergu! Paldies
arī Baltic International bankai,
kas atbalstīja šo braucienu.
Iekārtojušies Biedrības bohēmiski piemērotajā patumšajā
bārā, intimos apstākļos publika varēja noklausīties papriekšu
Noras Ikstenas jaunākā darba
romāna Mātes piens izvilkumus divās balsīs – Margita
Gailīte kā māte, Nora Ikstena
kā meita. Autore pastāstīja par
šī darba ieceri un tapšanu, kā
arī par 2018. gada valsts simtgadei veltītu daudzu autoru
prozas jaundarbu virknes radīšanu, kas jau notiek un kas
turpināsies līdz pat lielajai jubilejai. Bet Margita Gailīte,
pārceldamās pirms daudziem
gadiem uz Latviju, ir izveidojusi pilnīgi jaunu un plaukstošu karjēru, tulkojot vislabāko
latviešu rakstnieku darbus.
(Turpināts 5. lpp.)
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Pēdējās Latvijas vasaras vinjetes (1944. gadā)

Atmiņu stāstījums

ILGA WINICOV HARRINGTON
Ir agrs vasaras rīts. Saule tikko
sāk apzeltīt bērzu galotnes, un
upes līcis iemirdzas caur kokiem neparastā klusumā. Kur
palikušas ikrīta putnu sarunas,
sveicot jaunu dienu? Redzu tikai
kraukli sēžam bērza zarā kā
klusu brīdinājumu. Pēkšņi ievirpuļo vārnu bars, dzenājot vanagu, kuŗš ieradies inspicēt ligzdas savām brokastīm. Vienā
acumirklī kā pēc burvju mājiena
esmu pārvietota vairāk nekā
septiņdesmit gadu tālā pagātnē,
pāri Atlantijas okeanam; es stāvu
basām kājām rīta rasā pie citas
bērzu birzs – Latvijā.
Mana otrā un pēdējā Latvijas
lauku vasara simboliski ierādīja
man nākotnes iespējas un kļūmes, pašai toreiz to neapzinoties.
Kaut arī Otrais pasaules kaŗš
atkal tuvojās mūsu austrumu
robežām, mamma domāja, ka
lauku vasara man būšot veselīgāka nekā nīkšana Rīgā. Braukt
pie krustmātes ğimenes uz Kampām, kur pirms gada kopā ar
manu draugu Albertu pavadījām
piedzīvojumu pilnu vasaru, vairs
nebija iespējams. Kampas bija
Vidzemes ziemeļos. Vajadzēja
atrast kādu saimniecību tuvāk
Rīgai, lai ar iespējamo frontes
tuvošanos mamma varētu mani
aši sasniegt, jo viņa turpināja
darbu Zemkopības ministrijā.
Vienai no mammas draudzenes radiniecēm piederēja saimniecība netālu no Saldus pie
Stopiņiem. Pieaugušie sarunāja
man tur mājvietu vasarai. Atmiņas par lauku dzīvi iepriekšējā
vasarā Kampās modināja manī
kāri uz jauniem piedzīvojumiem, lai arī zināju, ka man
trūks Alberta sabiedrības. Taču
mamma mani vienmēr sauca
par “dumdrošu”, un tādēļ, šķiet,
daudz galvu nelauzīju par neparasto vietu un ļaudīm.
Andravnieku saimniecība bija
ievērojami lielāka par Kampām.
Tur bija plašāki lauki, vairāk
kalpu,vairāk mājlopu un tādēļ
lielāka aktīvitāte. Iespējams arī,
ka tāpēc, ka biju jau pamatskolas
vecumā, spēju vairāk atcerēties
par šiem cilvēkiem un notikumiem. Taču viens gads nebija
mainījis manu tieksmi uz neparastām ķibelēm.
Andravniekos dzīvojamā māja
bija liela ēka zem viena jumta ar
lopu kūti, kas ļāva vieglāk apkopt
lopus ziemas sniegos. Vienas virtuves durvis vērās uz pagalmu

(Turpināts no 4. lpp.)

Dzejniece Liāna Langa dobjā
balsī kā nākamā lasīja no sava
2010. g. izdotā dzejoļu krājuma Vilkogas, kuŗa vāku savā
unikālajā stilā vēl paspēja radīt
Aizsaulē aizgājušais izcilais
mākslinieks Ilmārs Blumbergs.
Dzejniece, lasīšanai izvēloties
neuzkrītoši paasus polītiskus
dzejoļus, ar šo izvēli apstiprināja savu tviterī uzturēto pazīstamo interešu loku un, jādomā, arī piemērojās „vecās
trimdas” publikas nacionāla-

un otras – uz kūti. Saimnieku
istabas visas bija pirmā stāvā.
Dzīvojamās mājas otrajā stāvā
atradās Andravnieku saimnieces
mātes pāris istabas un mana
vasaras guļamvieta. Otrajā stāvā
varēja nokļūt tikai pa šaurām
trepēm no kūts puses. Šīs svarīgās
detaļas nozīme atklāsies tikai
vasaras beigās.
Siena šķūnis atradās pāri pagalmam pretī kūtij, un tam
blakus – klēts ar platu lieveni.
Bezdelīgas ļoti mīlēja šo lieveni
un izgreznoja to ar vairākām
ligzdām zem platā jumta. Vasaras vakaros viņas nepārtraukti

vasaras dārzeņi un karstā laikā
skābputra ar paniņām. Sautēta
gaļa un gaļas ēdieni parādījās
retāk.
Andravnieku pāris mani uzņēma ļoti laipni. Viņiem pašiem
bērnu nebija, un tika nolemts,
ka mani nodos Andravnieku
vecās mātes gādībā. Atradās saliekamā gultiņa, ko novietoja
viņas otrā stāva istabā. Tur noliku arī savas drēbes un pāris
grāmatu no Rīgas mājām. Biju
atradusi sev jaunu vecmāmiņu.
Man viņa labi patika, jo prata
daudz un interesanti stāstīt par
lopiem un zālītēm, kuŗas derot

bija nolēmusi izperēt sev dažus
cālēnus. Reizēm iznāca arī palīdzēt saimniecei kult sviestu
koka ķērnē un priecāties par
zelta sviesta šķiedrām, kad tās
beidzot šķidrajās paniņās savienojās kopā pikās.
Aiznest cūkēdiena spaini man
nācās diezgan grūti, jo spainis
bija smags un jānes labu gabalu
no virtuves līdz cūkkūts iežogojumam. Man bija uzmanīgi
jāatveŗ vārtiņi un stringri jātur
spainis, lejot silē, jo cūkas, ieraudzījušas mani nākam, sāka
spiedzot grūstīties, lai tiktu tuvāk
pie siles. Tovasar Andravniekiem

Es nekad nebiju redzējusi cūku
kādam uzbrūkot un naivi smējos par Lienes bailēm.
“Nekas, es to izdarīšu,” sacīja
mana dumdrošā persona. “Tikai
iedod man tīras lupatas un visu
pārējo, kad pārkāpšu sētai.”
Es pārkāpu šķērskoku. Cūku
mamma bija nogūlusies tieši pie
vārtiņiem salmos, smagi elsodama. Negribēju viņu traucēt.
Es viņu viegli paplikšķināju, un
viņa klusi ierukšķējās.
“Būs labi,” es sāku klusi runāt.
“Mēs visu notīrīsim, strutas dabūsim laukā un paliks labāk,”
vai nu to teicu cūkai vai sev,

lidinājās šurp un turp, uz augšu
un uz leju savā odu dzenāšanas
dejā. Aiz šķūņa celiņš veda uz
diezgan lielo vistu kūti ar mazu
laukumiņu un nemīlīga izskata
veca koka celmu, par ko stāstīšu
vēlāk. Celiņa otrā pusē palielā
iežogojumā bija vasaras mājvieta
cūku saimei. Tur viņas varēja
rakņāties pēc patikas’, un saimnieces dārzeņi palika neaizskarti.
Tālāk pa celiņu uz leju blakus
šķērskoku iežogotām ganībām
stāvēja otra māja – saimniecības
strādniekiem.
Brokastīs un vakariņās sanācām gandrīz visi lielajā virtuvē.
Katru rītu brokastīs, pateicoties
kalpones Lienes gādībai, galdā
parādījās pilnas putras bļodas.
Vēl tagad gara acīm redzu auzu
vai miltu putras bļodas ar kūstoša sviesta piku vidū un biezas
rupjmaizes šķēles, sakrautas kā
modernu skulptūru uz lielās
koka paplātes, ātri vien pazūdam rīta steigā. Launags pa
lielākai daļai tika ēsts ārā, kur
vien tās dienas darbi sauca lielāko daļu strādnieku. Vakara maltītē garšoja kartupeļi ar speķi,

visādām kaitēm.
Andravniekos man trūka citu
bērnu sabiedrības. Tas ir, ja neskaitīja Zitu, bet viņai bija jau 16
gadi un viņa sevi turēja par jaunkundzi. Zita atradās to vasaru
Andravniekos no Rīgas tāpat kā es.
Esot radiniece vienam Andravnieku strādnieku pārim un atsūtīta tur kādu man nesaprotamu
iemeslu dēļ. Pēkšņi negribot dabūju uzklausīt viņas domas,
kuŗas viņa citiem neatklāja. Nekas viņai te nepatika, un ik dienas viņa kurnēja par saimnieces
vai radinieku uzlikto darbu.Viņa
taču neesot kalpone!
Lauku dzīve nepieļauj bezdarbību. Man arī tagad bija ikdienas
pienākumi: olu savākšana rītos,
cūkēdiena spaiņa aiznešana cūkām, un reizēm govju pieskatīšana ganībās bez šķērskoku
iežoga. Olu vākšana mani vairs
nebiedēja, jo iepriekšējo vasaru
Kampās biju iemācījusies, kā
apieties ar agresīvu gaili. Un man
patika atrast tās jaunās vietas,
kur vistas mēğināja noslēpt savas
olas. Drusku grūtāk gāja ar vistu,
kuŗa, gādīgi noslēpusi olas, nu

bija vairāk nekā pusducis cūku
un viena milzīga cūku māte,
kuŗa būtu labi iederējusies milža
Lutauša saimniecībā. Tā atradās
atsevišķā nodalījumā, bija stipri
nikna un gatava uzbrukt katram, kas likās apdraudam viņas
sivēnus. Man mazie sivēni patika, un es reizēm palīdzēju mazākajiem tikt pie pupa, kad lielākie
viņus agresīvi stūma pie malas.
Lielā cūku māte tomēr pie manis
pierada un vairs uz mani naidīgi
nerukšķēja, kad pārkāpu sētai,
lai kādam no mazākajiem palīdzētu. Diemžēl viens no viņas
pupiem tika inficēts pēc sivēnu
atšķiršanas. Cūkai laikam ļoti
sāpēja, jo viņa visu rītu soļoja,
galvu mētādama un nikni rūkdama, pa savu nodalījumu. Veterināram tika zvanīts, bet tas,
aizņemts ar kritisku pacientu
kur citur, tikai atsūtīja zāļu
smēru un instrukciju, kā strutas
izspiest, inficēto vietu notīrīt un
apziest ar zāļu smēru.
Saimnieks un puiši strādāja
pļavā. Kalpone Liene kratīja
galvu: “Nu nē, nedomā, ka es to
darīšu! Man bail!”

nezinu, bet viņa man ļāva satūkušajam pupam pieskarties, turpinot klusi rukšķēt. Nekad nezināšu, vai viņa mani atcerējās
no iepriekšējām dienām vai tā
bija idiota laime, bet pēc apmazgāšanas es izspiedu riebīgu
pikuci dzeltenzaļu strutu, vēlreiz
notīrīju brūci un apziedu ar
zālēm, visu laiku ar viņu klusi
runājot. Dzīvnieki reizēm saprotot, ka tiem grib palīdzēt, ja vien
to spējam izdarīt klusi un
mierīgi.
Visu to laiku Liene stāvēja pie
sētas un man pasniedza vajadzīgo, bet neteica ne vārda.
Kad vēlāk stāstīju manai Andravnieku vecmāmiņai par saviem rīta piedzīvojumiem, viņai
bija daudz sakāmā Lienei: “Kur
tev prāts laist bērnu cūku ārstēt!
Tas nabaga bērns varēja tikt
savainots vai pat beigts…”
Protams, visiem citiem arī bija
jādzird stāsts par manām rīta
nodarbībām. Par laimi, cūku
mamma atkopās, un mana pilsētas muļķa meitenes reputācija
izzuda.
(Turpinājums sekos)

Literātūra dzīvo. Lai dzīvo literātūra!
jam noskaņojumam. Tomēr
pašās beigās Langa atkāpās
citā plāksnē un nolasīja mīlestības dzejoli...
Kā pēdējais mūsu priekšā
nostājās mums visiem sens
paziņa, kas šai rakstītājai allaž
atgādinājis lāci – augumā gaŗš
un liels, ar gaŗu matu un bārdas apmatojumu. Vienīgi tagad šis apmatojums ir sirms,
un kāpēc gan ne, ja jau dzejnieks kļūst par kādas doktora
disertācijas cienījamu subjek-

tu un kaut kad, it kā ap 9. augustu, apritēs viņa apaļā jubileja, kuŗu paredzēts svinēt ar
sarīkojumu Rīgā, – nenokavēt!
Juris Kronbergs, kā vienmēr,
mūs smīdināja ar savu asprātību, no neparasta redzes leņķa
skatot un atkārtojot vārdus, to
skaņu, to nozīmi un pat to
gaŗumu, rotaļājoties ar valodu, bet vienmēr pie reizes arī
kaut ko patiešām pasakot.
Kāds prieks baudīt dzejoļus,
kas izmanto visus dzejas paņē-

mienus, jo šodien tas jau ir
retums!
Bija arī iespēja ar literātiem
aprunāties un uzdot jautājumus. Māra Celmiņa cildināja
Mātes pienu, bet vienlaicīgi
norādīja uz to, ka ne visi saprot
krieviski (padomju laiku gaisotnes radīšanai izmantoti
krievu vārdi un izteicieni), un
ka šo parādību sastop arī
teātŗa izrādēs. No tā izcēlās
vesela plaša saruna par svešvalodu ietekmi tur un šeit, vai

no krievu vai no angļu valodas, nonākot beigās līdz lieliem smiekliem par Gailītes
telefona zvaniem agrā rītā
autorei Ikstenai, prasot, ko
nozīmē šāds vai tāds trīsstāvīgais krievu lamu vārds!
Un tad pēkšņi viņi bija prom,
vēlā stundā aizrauti tālāk uz
pirmo latviešu literātu lasījumu pasaules vislielākajā literātūras un informācijas krātuvē – Kongresa bibliotēkā.
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Sv. Pētersburgas Latviešu biedrībai 50 gadi

GUNDEGA VILEMSONE
Var tikai minēt, kuŗi bija pirmie latvieši, kas ieradās Floridā
Sv. Pētersburgas apkārtnē, un
kādi bija viņu plāni un cerības,
pārceļoties uz šo saulaino un
silto pasaules stūrīti, kas nebūt
neatgādināja Latviju. Dažiem te
bija darbs, citi varbūt meklēja
lētāku iztikšanas vietu, jo zināja,
ka Floridā nevajag siltu drēbju,
nav jāgādā par kurināmo ziemas
laikā.
Viena no pirmajām ģimenēm,
kas ieradās Sv. Pētersburgā bija
Tīrumu pāris – enerģijas un talantiem apveltītā Anna un viņas
vīrs Teodors. Anna Sv. Pētersburgā bija uzsākusi tirgoties ar
nekustamiem īpašumiem, kas nenoliedzami ietekmēja latviešu
ierašanos šai pilsētā. Ir zināms,
ka daudzi tautieši iepirka mājas
tieši ar Tīrums kundzes gādību.
Kā notika sākotnējās savstarpējās
sazināšanās un tikšanās, arī varam tikai iztēloties. Taču skaidri
zināms un pierakstīts, ka pirmais
latviešu dievkalpojums Sv. Pētersburgā notika labu laiku pirms
Biedrības dibināšanas – 1962. gada 3. martā, pulksten 3 pēc pusdienas, North East Park Baptistu
baznīcas telpās mācītāja A. Veinberga vadībā un E. Šnores kundzes klavieŗu pavadījumā. Dievkalpojumā piedalījās 42 tautieši.
Pēc dievkalpojuma bija groziņu
vakars, kuŗā tika runāts par latviešu kopas dibināšanu Sv. Pētersburgas apkārtnē. Taču vispirms bija jāizpēta, cik latviešu
varētu dzīvot šai rajonā, kas būtu
ar mieru darboties šādā kopā. Šo
apzināšanu brīvprātīgi uzņēmās
Otto Admediņa kungs, apzinot
latviešus Largo, Klīrvoterā (Clearwater) un Dunedinā, Viktorija
Spundes kundze – Tampā un tās
apkārtnē, bet Anna Tīrums – Sv.
Pētersburgā.
Pirms vēl biedrība tika dibināta,
šejienes latvieši pulcējās uz dievkalpojumiem īrētās dažādu baznīcu telpās, tikās privātās mājās
un zaļumos, un tikai pēc vairākiem gadiem radās doma par
organizētas grupas dibināšanu.
1966. gada 5. martā Grace Lutheran baznīcā dievkalpojumā piedalījās ap 35 dievlūdzējiem, dievkalpojumu vadīja mācītājs Grauds
un pēc dievkalpojuma bija jau
tradicionālā kafijas dzeršana,
kuŗas laikā Anna Tīrums ierosināja ievēlēt valdi Sv. Pētersburgas
latviešu kopai. Rūdolfs Kretulnieks priekšlikumu laboja – valdes vietā ievēlēt pagaidu valdi no
četrām personām ar uzdevumu
izstrādāt biedrības statūtus, sasaukt sapulci to pieņemšanai un
saskaņā ar statūtiem sarīkot vēlēšanas. Par organizācijas komitejas locekļiem un pagaidu valdes
kandidātiem tika izvirzīti Anna
Tīrums, Mārtiņš Liepiņš, Jānis
Ekbaums un Benjamiņš Zobs.
Tīrums kundze savu kandidātūru noņēma, un viņas vietā izvirzīja Kretulnieka kungu. Pirmā
sanāksme ar ideju dibināt latviešu
biedrību noritēja labā saskaņā,
draudzīgās un lietišķās pārrunās.
Interesanti, ka pirmajos protokolos ļoti pamatīgi pierakstīti
visi ienākumi un izdevumi: šajā
sanākšanas reizē tika ieņemti
$39.45, bet izdevumi bija: telpu

īrei – $25.00, mācītājam $20.00,
tālsarunai ar mācītāju – $3.50,
traukiem kafijas galdam $2.89,
kafijai un citiem iepirkumiem –
$4.08, taksametram mācītaja
aizvešanai uz lidlauku – $2.50.
1966.g. 10. maijā, plkst. 8:00
vakarā, R. Kretulnieka mājā sapulcējās uz pirmo sēdi 5. martā
ievēlētā Sv. Pētersburgas latviešu
kopas organizācijas komiteja.

tāju. Nolēma arī statūtos ievest
klauzulu, ka par kopas biedru
var būt ģimene, kuŗā viens
ģimenes loceklis ir latvietis.
Pirmajā Latviešu kopas valdē
tika ievēlēti Benjamiņš Zobs,
Rūdolfs Kretulnieks, Felikss Elksnītis. Anna Tīrums palika par
pirmo kandidāti, Voldemārs Zuze
– par otro kandidātu. Par revidentu ievēlēja Nikolaju Kārkliņu,

Benjamiņš Zobs un Anna Tīrums – Latviešu kopas dibinātāji

pacelts jautājums arī par ziedojumu vākšanu Daugavas Vanagiem.
1968. gadā Kopa saņēma no
ALA dāvinājumā vairākas grāmatas – kā iesākumu Sv. Pētersburgas Latviešu kopas bibliotēkas
iekārtošanai. Palika jautājums,
kur un kā bibliotēku iekārtot?
Kuŗš būs bibliotekārs? Par pirmo
bibliotekāri, bibliotēkas iekārto-

Arnolds Kalniņš – viens no Biedrības priekšniekiem

Biedrības dibinātāji: Rūdolfs Kretulnieks, Alise Kretulniece, Benjamiņš Zobs, Marta Zoba, Otto
Mucenieks, Bernhards Pilsums, Henry Weichels, Harolds Iks, Nikolajs Kārkliņš, Elza Minuts, Margrieta
Cizars, Jānis Ekbaums, E. Ekbauma, M. Grīslītis, Felikss Elksnītis, Voldemārs Zuze, Anna Tīrums,
Marija Zuze, R. Augstkalns, Emily Weichels

Dienaskārtībā bija statūtu projekta caurskatīšana un rediģēšana, kopas dibināšanas sapulces
sasaukšanas diena, vieta un laiks,
sapulces dienaskārtības sastādīšana, kā arī dažādi jautājumi.
Sēdes beigās tika nolemts pārrakstīt statūtu projektu saskaņā
ar pieņemtiem labojumiem un
papildinājumiem, kopas dibināšanas sapulci izziņot un sasaukt
gan rakstiski, gan pa tālruni.
Dibināšanas sapulci nolēma sasaukt 1966. gada 28. maijā, par
to tika izziņots, ar cerību, ka sanāks liels skaits ieinteresēto tautiešu. Noliktajā dienā, plkst. 3:00
pēcpusdienā Sv. Pētersburgas un
apkārtnes latviešu kopas dibināšanas sapulcē pie Maggiore ezera
piknika laukumā 7. novietnē piedalījās 20 tautietes un tautieši.
Pēc dedzīgām debatēm nolēma,
ka valdē ievēlamas tikai trīs personas un vēl divi kandidāti. Revīzijas komisijas vietā ievēlēt tikai revidentu un viņa kandidātu.
Arī dāmu komitejas vietā vēlēt
tikai dāmu komitejas organizē-

bet par revidenta kandidātu –
Jāni Ekbaumu. Dāmu komitejas
organizētājas amatam neviena
dāma nebija ar mieru kandidēt,
tāpēc to atstāja valdes kārtošanai.
Latviešu kopa bija nodibināta,
to piereģistrēja Amerikas Latviešu apvienībā. Nu bija jāsāk
rosīgi strādāt!
Valdes sēdes tika noturētas pie
valdes locekļiem mājās. Pirmajā
sēdē notika amatu dalīšana. Par
priekšsēdi izraudzīja Benjamiņu
Zobu, par sekretāru un kasieri –
Rūdolfu Kretulnieku un par sarīkojumu daļas vadītāju – Feliksu
Elksnīti, uzliekot viņam arī par
pienākumu sarīkoto sarīkojumu
apziņošanu vai nu pa tālruni, vai
rakstiski. Līdzko latviešu kopa
bija nodibināta, F. Elksnītis ierosināja dibināt arī kori, diemžēl
koŗa dibināšana cieta neveiksmi.
Koris nevarēja darboties bez
vadītāja un, galvenais, bez laba
klavieŗu pavadītāja.
Viens no pirmajiem darbiem,
ko īstenoja jaundibinātā valde,
bija bēŗu fonda dibināšana. Tika

tāju un pārzinātāju piesacījās
Milda Brašmanis. Viņa saņēma
ALAs dāvinātās grāmatas un
solījumu, ka tautieši tiks aicināti
un lūgti ziedot grāmatas bibliotēkai no saviem krājumiem.
Iesākumā grāmatas glabājas pie
bibliotekāres mājās. Vēlāk tās
glabāšanā savā mājā laipni pieņēma Augusts Siliņš.
Valde rūpējās par sarīkojumiem nozīmīgos datumos, gādājot par telpām un sarīkojumu
programmu, par loteriju un kafijas galdiem, no kuŗiem ienāca
līdzekļi kopas kasē. Valdei bija
jāuzņemas rūpes arī par dievkalpojumiem – kur tos noturēt un
kur atrast mācītāju, kas dievkalpojumu vadīs. 1968. gadā B. Zobs
sazinājās ar mācītāju G. Weerts
no Our Savier Lutheran Church.
Par mazu tīrīšanas un apsildīšanas
izdevumu segšanas summu
Ziemassvētku dievkalpojumu
varēja rīkot šai baznīcā 24. decembrī, plkst. 4:30 pēcpusdienā.
Šis bija sākums latviešu ilgstošai
sadarbībai ar šo baznīcu.

Tika rīkoti izbraukumi Vasarsvētkos uz De Soto parku vai
plūdmali, Jāņus svinēja privātās
mājās vai Lietuviešu klubā, reiz
Jāņos tika sarīkots izbraukums
uz kādu lauksaimniecības fermu
Sv. Pētersburgas tuvumā. Izbraukumi parasti noritēja draudzīgā
saskaņā, baudot līdzpaņemtos
paēdienus un padzērienus. Taču
ne vienmēr viss gāja gludi – reiz
Jāņos aptrūkās desiņu, par ko
dāmu komiteja saņēma nopēlumu. Šad tad rīkoja arī ekskursijas uz tuvējo apkārtni, kā arī
tējas vakarus privātās mājās ar
fotografiju un slīdīšu rādīšanu
un stāstījumiem par aizjūru
ceļojumiem.
Laika gaitā interese par Latviešu kopu pieauga, un divus gadus
pēc dibināšanas Kopā skaitījās
66 biedri, bet Kopas kasē bija jau
ievērojami līdzekļi – $507.36.
Četru gadu laikā Kopas dzīve
bija kļuvusi ievērojami rosīgāka
– 1970. gadā sarīkojumi notika
ar teātŗa, vokāliem un mūzikāliem priekšnesumiem. Bija nodibināts koris, kas kļuva par pamatu turpmākiem sarīkojumiem
un vēl vērtīgākiem priekšnesumiem kā dziesmu spēlēs, tā
teātŗa uzvedumos. Par to bija
apņēmusies gādāt koŗa diriģente
un režisore Vera Siliņa. Līdz ar
aktīvāku darbošanos vajadzēja
arī vairāk līdzekļu, tāpēc, sākot
ar 1970. gadu, Kopas biedru
nauda tiek pacelta uz $2.00.
Bija sācis uzkrāties inventārs
un dāvanas no Kopas biedriem,
kas ieskaitāmas inventāra sarakstā. Radās nepieciešamība nozīmēt mantzini. Šo amatu, kā arī
mantu glabāšanu savā mājā
labprātīgi uzņēmās Visvaldis
Grīnbergs. Viņa pienākums bija
vest inventāra sarakstu un rūpēties par mantu. Viņš šo amatu
apvienoja ar sarīkojuma daļas
vadītāja amatu.
1971. gadā valdē tika pacelts
jautājums par Kopas pārdēvēšanu un pārveidošanu par St. Pētersburgas un apkārtnes latviešu
biedrību, ko arī īstenoja. Tātad
kopš 1971. gada tika oficiāli
izveidota Sv. Pētersburgas Latviešu biedrība.
Līdz ar to lietas kļuva nopietnākas, un biedrības valde ne tikai
gādāja par vietējo latviešu kultūras dzīvi, svētku svinēšanu un
līdzekļu sagādāšanu Biedrības
vajadzībām, bet arī par latviešu
interešu aizstāvēšanu ASV valdībā, kā arī par vietējās amerikāņu sabiedrības iepazīstināšanu
ar Latviju, tās ļaudīm un likteņiem. B. Zobs ierosināja Latvijas
un latviešu tautas populārizēšanai pasūtīt Rutka grāmatu
“Latvia Country and People” no
apgāda „Nacionālais fonds
Zviedrijā” un to nodot kā ziedojumu Sv. Pētersburgas pilsētas
bibliotēkai. Tika rakstītas vēstules
senātoriem un kongresa vīriem.
Bija izdevies laikrakstā St. Pete
Times ievietot valdes vārdā rakstītu rakstu, kas apliecināja latviešu atbalstu ASV valdības
polītikai un darbībai pret komūnismu.
(Turpināts 7. lpp.)
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(Turpināts no 6. lpp.)
Jautājumā par to, kā atbalstīt
latviešu organizāciju kopīgo cīņu
pret komūnismu un dzimtenes
okupāciju, 1969. gadā valde nolēma izveidot atsevišķu kases
kontu vai fondu, kuŗā iemaksāt
līdzekļus tieši nacionālpolītiskās
cīņas pasākumiem. Pirmais ieguldījums šai fondā bija 50% no
aizvadītā 18. novembŗa sarīkojuma atlikuma. Turpmāk šai
fondā plānoja ieguldīt vismaz
50% no katra 18. novembŗa sarīkojuma atlikuma, speciālos ziedojumus kopas sarīkojumos, kā
arī kādu daļu no budžeta atlikuma gada beigās. Sakarā ar
Draudzīgā aicinājuma paradumu, valde ziedoja no Nacionālā
cīņas fonda līdzekļiem Gaŗezera
vidusskolai $25.00, bet no 1970.
gada kopas naudas atlikuma iegādājās Gaŗezera nekustamā īpašuma akciju par $100.00.
Lai gan valdes sēdes notika
privātās mājās un dažkārt tās ilga
pat piecas stundas, viss notika
ļoti oficiāli, nebija nekādas tukšas
pļāpāšanas. Tāpat viss tika pedantiski pierakstīts. Pat norunas
valdes locekļu starpā notika ar
vēstuļu starpniecību.
1972. gadā koŗa diriģēšanu
pārņēma vēl pirmskaŗa Latvijā
plaši pazīstamais operdziedonis
Arturs Priednieks Kavarra, viņš
arī apņēmās nodibināt mūzikālo
daļu jeb sekciju. Koŗa mēģinājumi notika Annas Kalniņas
mājā. Felikss Elksnītis rakstīja
A. Kalniņai vēstuli ar piedāvājumu atlīdzināt izdevumus par
elektrību, kas tiek patērēta koŗa
mēģinājumu laikā, taču Anna
Kalniņa no šādas samaksas kategoriski atsacījās, arī rakstiski.
Vienlaikus ar apņemšanos
dibināt mūzikālo daļu, tika nolemts veidot un dibināt literāro
sekciju, kā arī sporta sekciju,
kuŗā ietilptu šacha spēle, golfa
spēle, kāršu spēles un ekskursiju rīkošana. Iepriekš jau vairākkārt bija radies jautājums par
ekskursiju rīkošanu. Lai rīkotu
ekskursijas, bija nepieciešams
transports. B. Zobs ierosināja aptaujāt tautiešus, vai kādi nebūtu
ar mieru nodrošināt transportu
pret atlīdzību – rēķinot 2 centus
par jūdzi.
1972. gada oktobrī valdes sēdes
laikā izcēlās domstarpības starp
Biedrības priekšnieku B. Zobu
un valdes locekļiem jautājumā
par 18. novembŗa svinīgā sarīkojumā ieņemto līdzekļu 50%
izlietošanu. Priekšnieks uz vietas
iesniedza atlūguma rakstu un
sapulci atstāja. Tā pirmais Latviešu kopas un Biedrības priekšnieks, tās dibinātājs Benjamiņš
Zobs pēc sešu gadu ļoti aktīvas
darbošanās valdi pameta, paliekot tikai par Biedrības biedru.
Līdz nākošai Biedrības kopsapulcei valdes priekšsēdētaja vietu
izpildīja Ēriks Vīksne un R. Ozoliņš. Šai laikā valdes sēdes notika
vētraini – debatēja par dažādiem
jautājumiem, tika pat apspriesta
un kritizēta protokolēšanas kārtība, kas tika novērtēta kā sagrozīta. Tomēr beigās viens jautājums tika atrisināts miermīlīgā
ceļā, un tas bija Biedrības biedru
karšu ievešana. Tās izsniegt plānoja 1973. gada kopsapulcē.

Arī dāmu komitejā virmoja
kaislības. Tās priekšniece Erna
Kalniņa izteica sašutumu par to,
kā izrīkojusies viņas vietniece
Zenta Vīksne, kuŗa par loteriju
ieņemto naudu nodevusi tieši
kasierim bez priekšnieces zināšanas un paraksta...
1973. gada kopsapulcē par
jauno Biedrības priekšsēdētāju
ievēlēja Dr. Anastasiju Siliņu.

aprūpi. Viņa ieteica izveidot
Biedrības garīgās aprūpes kārtošanas komisiju, kuŗā darbotos
reliģiski noskaņoti cilvēki. Komisijas uzdevums būtu noskaidrot, vai ir iespējams dabūt kādu
pensionētu mācītāju, kuŗš būtu
ar mieru pārcelties uz dzīvi Sv.
Pētersburgā un rēgulāri noturēt
dievkalpojumus. Komisijā darboties laipni atsaucās Kārlis

lēšanai. Kopsapulces apspriešanā
būtu jānodod arī A. Siliņas ierosinājums noteikt biedru iestāšanās naudu viena dolara apmērā.
Kopsapulcē valdē tika ievēlēts
Jānis Zālīte, kuŗš ieņēma brīvo
priekšsēža vietnieka amatu. Viņš
pacēla jautājumu par Biedrības
biedru reģistru un biedrziņa
amatu. Līdz tam ziņas par biedriem bijušas visai neskaidras.

No kreisās: koklētāji Rasma Kalniņš, Fēlikss Elksnītis, Lūcija Vītola,; stāv Anna Tīruma, Vilma
Hofmanis, Elvīra Rikmanis, Anna Kalniņš, A. Kalniņš

Nezināmu iemeslu dēļ pēc A. Siliņas ievēlēšanas no valdes aizgāja
Ēriks Vīksne un A. Priednieks
Kavarra, arī jaunievēlētais valdes
loceklis A. Elguts no darbošanās
valdē atsacījās. Valde darbojās
nepilnā sastāvā, un tajā valdīja
vienīgi dāmas. Priekšniece –
Anastasija Siliņa, sekretāre –
Anna Kalniņa, sarīkojumu daļas
vadītāja Anna Tīrums, kasiere –
Vilma Skujeniece. Šī jaunā valde
nolēma, ka Biedrības biedriem
jāizsūta apkārtraksti ar informāciju par tuvākā nākotnē paredzētiem sarīkojumiem. Pacēlās
arī jautājums par to, kā mechānizēt izsūtāmo apkārtrakstu adrešu rakstīšanu, jo biedru skaits
bija ievērojami pieaudzis. Valdes
priekšsēde lika priekšā izraudzīt
sakarniekus steidzamu paziņojumu izplatīšanai, kā arī apzināt
personas, kas labprātīgi izlīdzētu
ar transportu tiem biedriem,
kuŗiem nav pašiem savu braucamo.
Sarīkojumu skaits nemazinājās, jo dāmas bija spara pilnas.
Šai gadā latvieši bija lūgti arī
piedalīties vietējā televīzijas raidījumā, kuŗā jāsniedz intervija
par Latviju un deportācijām 14.
jūnijā. Televīzijā plānoja uzstāties mācītājs Pēteris Knezha, dziedātāja Velta Stotta un Fēliksa
Elksnīša vadītie koklētāji. Diemžēl šis raidījums neiznāca, jo
koklētāji nevarēja ierasties pilnā
sastāvā.
Taču 1973. gada 1. jūlijā grupa
latviešu pievienojās lietuviešu
organizētajai protesta akcijai, kas
bija vērsta pret Honeywell, kuŗš
noslēdzis sadarbības līgumu ar
Padomju Savienību. Anastasija
Siliņa kā latviešu pārstāve demonstrācijas laikā runāja ar
vienu no Honeywell administrātoriem, cenšoties viņu pārliecināt
sūtīt petīciju uzņēmuma vadībai.
Anastasija Siliņa pacēla arī
jautājumu par rēgulāru garīgo

Dumpis, Rasma Kalniņa un
Angelika Kļaviņa. Līdz ar šīs
komisijas izveidošanos radās
jautājums par dievkalpojumu
financēšanu. Līdz šim nauda
glabājās kopējā Biedrības kasē,
un budžetā tam bija atvēlēti $200
gadā. Rasma Kalniņa vēlējās, lai
ienākumi no dievkalpojumiem
tiktu glabāti atsevišķi. Domstarpības naudas jautājumā veicināja
draudzes nodibināšanu. 1973. gada beigās Biedrības reliģiskās
aprūpes komisija savu darbību
izbeidza un tika dibināta Sv.
Pētersburgas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luterticīgās
draudzes kopa, kuŗa pārņēma
garīgo aprūpi. Valde nolēma
turpmāk rakstiski paziņot draudzes kopai Biedrības sarīkojumu
datumus, lai, sadarbojoties plānošanā un saskaņošanā, novērstu
sarīkojumu sablīvēšanos un sagadīšanos vienā laikā.
Pēc draudzes nodibināšanas
valdei atkrita rūpes par dievkalpojumu rīkošanu, telpu atrašanu
šīm vajadzībām un mācītāju
meklēšanu, taču darbu tāpat
netrūka. Rosīgi darbojās koris,
koklētāji, teātŗa spēlētāji, tika
iedibinātas kultūras dienas, rēgulāri tika sarīkoti dažādi zinātniski un mazāk zinātniski priekšlasījumi. Bibliotēkas grāmatu
skaits pieauga, inventārs krājās
un, pa svešām telpām mētājoties,
arvien vairāk bija izjūtams pašiem savu telpu trūkums. Gaisā
virmoja doma par nekustamā
īpašuma iegādi Biedrības vajadzībām.
1974. gada sākumā valdes
priekšsēde paziņoja, ka ir ienākušas ziņas, ka daži Biedrības
biedri vēlas ziedot naudu nekustāmā īpašuma iegādei. Viņa ierosināja dibināt nekustamā īpašuma iegādes kontu, bet par to
būtu jālemj kopsapulcē, kur būtu
jāievēl pārstāvji līdzekļu vākšanai un piemērota objekta mek-

Viņam lūdza arī uzņemties nekustamā īpašuma līdzekļu vākšanas komitejas vadību, kam viņš
piekrita un tūdaļ ierosināja izsūtīt aptaujas lapas, lai noskaidrotu, cik daudz līdzekļu varētu
sagaidīt. Līdz ar to sākās Biedrības nama celšanas ēra ar dažādu
oficiālu jautājumu noskaidrošanu un formālitāšu kārtošanu,
īpašuma meklēšanu un līdzekļu
vākšanu. Lai piesaistītu vairāk
līdzekļu, nolēma nodrukāt īpašas
dalības zīmes $100.00 vērtībā.
Plānoja arī rīkot vairāk sarīkojumu, kā arī filmu rādīšanu, par
ko varētu ieņemt līdzekļus īpašuma iegādei. Dr. E. Avota veiksmīgi rīkoja garāžas izpārdošanas. Tika pacelts jautājums par
biedru naudas palielināšanu no
$2.00 uz $4.00.
Pēc pieciem gadiem, 1979. gada kopsapulcē tika secināts, ka
nekustamā īpašuma iegādāšanās
lietā nekas daudz nav gājis uz
priekšu. Jaunievēlētais Biedrības
priekšnieks Dr. Arnolds Kalniņš
norādīja, ka visa darbība stāv uz
vietas, jo tautieši ir kūtri naudas
vākšanā, vajadzētu visiem vairāk
lūgt un straujāk ziedot, pret ko
sekoja iebildums, ka cilvēki negrib ziedot, iepriekš neredzot
izraudzīto īpašumu. Bet īpašums
vēl nebija izraudzīts, jo nekas
piemērots līdz šim nebija atrasts,
neskatoties uz intensīviem meklējumiem, karstām domu apmaiņām par to, kādam šim īpašumam jābūt, kā arī pēc neskaitāmu
namu apskates.
1980. gada 13. maijā beidzot
bija noslēgts līgums par gruntsgabala un vecas koka mājas ar
garāžu iegādi par $42 500 pēc
adreses 1705 9th Ave. N., kas ir
arī pašreizējā Latviešu biedrības
adrese. Šā paša gada 8. novembrī
notika jaunā īpašuma apskate un
iesvētīšana, ko veica draudzes
mācītājs Helmuts Lapiņš. Šis
svinīgais notikums bija pulcējis

ap 200 tautiešu. “Ir laba sajūta
sēdēt uz savas zemes. Mēs nosauksim šo īpašumu par Latviešu
Centru, jo ikvienam tautietim,
kopai un organizācijai šīs telpas
būs pieietamas,” svinīgā uzrunā
teica toreizējais Biedrības priekšnieks Dr. Arnolds Kalniņš.
Drīz vien sākās būvdarbi. Par
visu Biedrības ēkas celtniecības
procesu iespējams izlasīt Jāņa
Zālītes grāmatā “Kā tapa mūsu
nams”. Pēc lielām diskusijām un
pat strīdiem, kā šī ēka jāceļ –
uzreiz vai pa posmiem, kā tieši
šim namam vajadzētu izskatīties,
kādiem jābūt griestiem, kādām
sienām, kādai virtuvei, kādai
jābūt plītij, kur tā jāliek un citiem
svarīgiem jautājumiem, 1982. gada 6. martā ar svinīgu aktu un
Kārļa Pola (Nekustamā īpašuma
komitejas loceklis) paskaidrojumiem, kā arī dāmu komitejas
sagatavotu siltu ēdienu, tika nosvinēti spāŗu svētki. Kad ēka bija
tapusi, bija jāsāk domāt par tās
iekārtojumu, tāpēc Dr. A. Kalniņš
šais svētkos aicināja visus ziedot
līdzekļus galdu un krēslu iegādei.
Pēc astoņiem ar pusi gadiem
kopš idejas par savu namu, 1983.
gada 29. janvārī, nams bija gatavs, un notika tā iesvētīšana. Kā
savās atmiņās raksta Jūlija Bergmanis, gribētāju piedalīties šai
lielajā notikumā bija vairāk nekā
vietu. Un pats notikums radīja
lielu pārdzīvojumu visiem klātesošajiem. Sevišķas emocijas izraisīja nodziedātā himna “Dievs,
svētī Latviju!” un sarkanbaltsarkanā karoga ienešana.
Mācītājs Fridrichs Kramiņš
iesvētīšanas runā teica: “Iesvētu
šo namu un vietu, kur latvju
mākslai, kultūrai, zinībai plaukt
un ziedēt par godu latviešu tautai un tēvzemei.” Prelāts Vārna
novēlēja: “Šeit lai plaukst nacionālā apziņa, gods, vienprātība, saticība un pazemība. Lai
visi, kas šeit nāktu, justos labi, kā
savās mājās.” Biedrības priekšnieks Dr. Arnolds Kalniņš pauda savas izjūtas: “Esmu izjutis,
ka tā bija Mūžīgās Latvijas balss,
kas lika mums dot ārtavu šī
nama tapšanai, cerībā un ticībā,
ka mūsu bērni un bērnu bērni
varēs uztvert, saprast un saklausīt Mūžīgas Latvijas balsi, šeit
pulcējoties.” Janīna Babre, nodēvējot jaunuzcelto namu par
mazo Latviju, teica: “Te ir mūsu
mazā zemīte, mūsu valoda un
dziesma, te esam viena saime. “
Pirms 50 gadiem pavisam pieticīgā veidā tika dibināta neliela
latviešu kopa, kas patiesībā bija
ļoti nozīmīgs notikums, kuŗu
mums šodien ir tā laime svinēt.
Līdz ar sava Biedrības nama
uzcelšanu Latviešu biedrība ieguva it kā jaunu dzīvību. Sarīkojumi un visdažādākās sabiedriskās norises plauka un zēla,
nama zāle aizvien bija pilna ar
tautiešiem. Bija laiks, kad sprieda
par Biedrības nama paplašināšanu…
Tagad atliek tikai vēlēties, lai
mūsu Biedrība joprojām ir tā
vienotā saime, tā ģimene, kas
visu dara par godu mūsu
Latvijai. Un lai mums ir pietiekami spēka Biedrību saglabāt
vēl arī nākotnē!
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JUBILEJA AR DAUDZIEM PALDIES
VILNIS
BAUMANIS
Vašingtonas un apkārtnes tautieši, kā arī viesi no tālākām
vietām, šī gada 10. aprīlī pulcējās
latviešu dievnamā un sabiedriskajā centrā Rokvillē, MD, lai
atzīmētu Vašingtonas evaņģēliski luteriskās draudzes 65.
dzimšanas dienu. Kupli apmek-

Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzei 65

lētā svētku dievkalpojumā prāveste Anita Vārsberga-Pāža savu
draudzi salīdzināja ar aku, pie
kuŗas samariete satika Jēzu. Kā
teica prāveste: “Arī mums, nu jau
sešdesmit piecus gadus, pie šīs
akas bijusi iespēja satikt Kristu,
sajust Viņa dziedinošo spēku un

rast stiprinājumu ikdienas dzīvei
un darbiem”.
Jubilejas sarīkojums liecināja
par Vašingtonas draudzes sabiedrisko vitālitāti. Laiku pa laikam Vašingtonas latviešu saimi
ar savu klātbūtni pagodina kāda
Latvijas valsts amatpersona, kas

Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece (vidū) ar skolas bērniem. Aiz viņas:
Latvijas vēstnieks Andris Razāns ar kundzi Guntu. Otrā malā: Saeimas
deputāts Ojārs Kalniņš // FOTO: Pēteris Alunāns

Ciemos pie Floridas
lietuviešiem
Floridas latviešu sabiedrības
kalendārs ir atvaļinājumā līdz
rudenim. Vēl tikai jānolīgo Jāņi,
un tad varēsim izbaudīt Floridas karsto vasaru.
St. Pētersburgā ir diezgan liela
lietuviešu izcelsmes grupa. Viņiem ir arī ērts lielāks nams,
kur tiek rīkoti dažādi koncerti
un citi sarīkojumi. 10. aprīlī
Lietuviešu biedrība rīkoja viņu
deju grupas „Ritmas” atvadu

arī mūsu tautieši, un neliela
latviešu grupiņa izmantoja šo
iespēju vēlreiz redzēt skaistos
„Ritmas” deju pārus. Plašā zāle
bija pilna ar 200 dažādu tautību
pārstāvjiem. Pēc programmas
bija elegantas vakariņas, un
deju grupas kungi visai publikai
piedāvāja arī glāzi šampanieša.
Šī bija skaisti pavadīta pēcpusdiena.
Tagad, kad daudzās pilsētās

Lietuviešu klasisko deju grupa „Ritmas” savā atvadu sarīkojumā
Lietuviešu namā // FOTO: Karmene Lūsis

sarīkojumu. Šī klasisko deju
grupa dibināta 2007. gadā un ir
uzstājusies daudzās ASV pilsētās un rādījusi savu deju
mākslu vairākas reizes arī pie
mums. Bet tagad grupas dibinātāju pāris nolēmis doties
atpakaļ uz Lietuvu.
Uz šo sarīkojumu bija ielūgti

etniskie centri samazinās un pat
izbeidz darbību, ir ļoti svarīgi,
ka mēs, baltieši, turamies kopā
un atbalstām cits citu sarīkojumos. Par to mēs runājām ar
Lietuviešu un Igauņu biedrības
pārstāvjiem, cerot uz turpinājumu arī nākotnē.
IRĒNE EZERIŅŠ

Draudzes priekšsēža vietnieks
Pēteris Blumbergs, latviešu skolas pārzine Aija Celma-Evans,
Latviešu organizāciju Vašingtonā
priekšsēde Anita Juberte, ALAs
ģenerālsekretārs Raits Eglītis un
PBLAs ģenerālsekretāre Ilze Garoza. Pēdējie trīs arī sveica drau-

Prāveste Anita Vārsberga-Pāža un ilggadējā Dāmu
komitejas priekšniece Maija Baumane
// FOTO: Pēteris Alunāns

ieradusies ASV galvaspilsētā tikties ar Kongresa vai citu iestāžu
pārstāvjiem. Līdz ar to svētku
viesu pulkā bija arī Latvijas
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis, bijušais vašingtonietis, Ojārs Kalniņš. Apliecinādama, ka viena no Latvijas
prioritātēm šobrīd ir valsts aizsardzība, Ināra Mūrniece īsā uzrunā atgādināja, ka šajā jomā
nozīmīgi var palīdzēt arī ārvalstīs dzīvojošie tautieši, kuŗiem
iespējams ietekmēt savu zemju
valdības locekļus Latvijas labā.
Viņa pateicās ASV latviešiem par
nenogurstošo Latvijas stāvokļa
atgādināšanu okupācijas laikā,
un rosināja paturēt prātā Latviju
arī ejot pie urnām ASV prezidenta vēlēšanās.
Par atsevišķu cēlienu jubilejas
svinībās izvērtās draudzes Dāmu
komitejas ilggadējās priekšnieces
Maijas Baumanes sumināšana.
Pēc 17 gadiem Dāmu komitejas
priekšnieces amatā, Maija šogad
pauda vēlēšanos paiet sānis un
baudīt draudzes dzīvi mazliet
lēnākos tempos. Savā kalpošanas
laikā viņa iesaistīja Dāmu komiteju tikpat kā visos draudzes
un vietējās sabiedrības pasākumos ar katram gadījumam piemērotiem, gaumīgi gatavotiem
cienastiem un arī plašām pusdienām visai draudzei, vadoties
pēc sen pārbaudītas atziņas, ka
labi paēdināta draudze ir priecīga draudze. Viņa rūpējās gan
par vietējo pensionāru saimi, gan
par svētdienas skolas bērniem,
gan arī mājās par šo rindu
rakstītāju.
Tad nu draudzes jubilejas reizē,
visi, kas bija baudījuši Maijas
viesmīlību, pateicās viņai ar cildinošiem vārdiem un rožu pušķiem. Paldies teica mācītāja Anita
Vārsberga-Pāža, sveicinot arī no
archibīskapes Laumas Zušēvicas
un pasniedzot Baznīcas virsvaldes atzinības rakstu; pateicās arī

dzi jubilejā, pasniedzot veltes.
(Jāpiezīmē, ka draudzes nama
paspārnē atrodas ALAs un PBLA
birojs.) Maija Baumane, pateikdamās par labajiem vārdiem,
savukārt apliecināja, ka vislielākais paldies pienākas daudzajām
Dāmu komitejas talciniecēm,
īpaši komitejas pašaizliedzīgajam kodolam: Saulītei Dubinskai, Stellai Kuškēvicai, Edītei
Tālmanei, Dacei Zālmanei un
Inesei Bērziņai.
Pēc tam sarīkojuma vadītājs,
draudzes priekšnieks Jānis Vītols
atgriezās pie svētku galvenās
temas, īsumā pastāstīdams par
jubilāri – Vašingtonas draudzi.
Ar tās vēsturi varam tuvāk iepazīties, pāršķirstot mācītāja
Aleksandra Veinberga sastādīto,
1990. gadā izdoto grāmatu “Vašingtonas draudzes vēsture”. Luterisko draudzi 1951. gadā dibināja pēc kaŗa iebraukušie bēgļi,
kas sākumā pulcējās kādā amerikāņu baznīcā Vašingtonas pilsētā. Kaut arī amerikāņi bijuši
laipni, latvieši tur tomēr esot
jutušies kā “svešinieki un piedzīvotāji”, jo allaž bijis jārēķinās ar
vietējās draudzes vajadzībām.
Saimnieki arī sagaidījuši, ka latvieši ciešāk iekļausies viņu
draudzē. Bet latvieši vēlējušies
palikt latvieši.
Tamdēļ 1959. gadā draudze
spēra drosmīgu soli, nopērkot
nelielu angļu gotikas stilā celtu
dievnamu un blakusēku Vašingtonas piepilsētā Haiatsvillē (Hyattsville), Merilendā. Īpašums maksāja ap $40000, kas jaunieceļotāju kabatām toreiz bija milzu
summa un izraisīja bažas. Bet
Vašingtonas draudzes locekļi jau
no pašiem sākumiem bijuši dāsni
ziedotāji. Ar pašu rokām viņi
savu baznīciņu izremontēja un
izdaiļoja. Blakusēkā iekārtojās
skola; virtuvē rosījās Dāmu komiteja. Draudze jutās labi pati
savās mājās.
Tad notika neiedomājamais:

1969. gada 17. februārī kāds
paklīdis 14 gadus vecs zēns bija
no ielas ielavījies dievnamā un
tur sācis rotaļāties ar sērkociņiem. Uzliesmoja ugunsgrēks
un īsā brīdī aprija visu baznīcas
iekšpusi. Nu bija jālemj, ko darīt
tālāk: mēģināt atjaunot iemīļoto
dievnamu vai celt jaunu citur?
Izraisījās kaislīgas debates: vienā
pusē bija konservātīvie, piesardzīgie; otrā – drošākie, tālredzīgākie. Piesardzīgie teica: vecā
baznīca ir nomaksāta un pašu
būvmeistars Jānis Caucis to sola
atjaunot par puscenu! Tālredzīgie atbildēja: apkārtne ir mainījusies, nav vairs droši atstāt
mašīnu uz ielas! Beidzot draudze vienojās par kompromisu:
atjaunot esošo dievnamu, bet
arī tūlīt sākt vākt līdzekļus jaunam īpašumam. Atsaucība bija
tik liela, ka jau pāris gadu vēlāk,
1971. gada janvārī, draudze nopirka 2 akru lielu zemes gabalu
netālajā Rokvillē, Merilendā –
labā rajonā, skaistā apkārtnē,
kur tolaik vēl pļavās ganījās
govis.
Jauno dievnamu un sabiedrisko ēku draudze uzcēla gandrīz tikai ar pašas čaklām rokām. Darbus, pēc architekta
Vernera Švalbes zīmētā plāna,
vadīja un veica vietējie latviešu
celtnieki un amatmeistari: Ilmārs Krasts, Artūrs Muižnieks,
Imants Pļavnieks, Arnolds Plūcis, Jānis Pāža, Mintauts Burvis,
Voldemārs Sproģeris un daudz
citu. Palīgā nāca talcinieki –
vairāki simti. Pamatakmenī iemūrēja dokumentus un logus
izdaiļoja ar Leonīda Linauta
krāšņām vitrāžām. Baznīcu iesvētīja 1974. gadā. Projekts izmaksāja pāri par $500 000. Tas
bija rosīga darba un lielas pacilātības laiks draudzes vēsturē.
Sešdesmit piecos gados Vašingtonas ev. lut. draudzes
garīgo un lielā mērā arī laicīgo
dzīvi vadījuši trīs mācītāji: no
pirmās dienas līdz 1986. gadam
– draudzes sākotnējais iedvesmotājs Aleksandrs Veinbergs,
pēc tam Amerikā izglītotais
Kristaps Valters un, sākot ar
1993. gadu – Mičiganā dzimusī
Anita Vārsberga-Pāža. Pastāvīgos draudzes ganus daudzkārt
atvietojis vietējais mācītājs Tālivaldis Šmits, kas ar spēcīgu baritona tembru ik svētdienas
kuplina draudzes dziedāšanu.
Prāveste Anita turpina vest ap
400 dvēseļu lielo draudzi pa
Dieva svētības un savstarpējas
sadraudzības gaišajiem ceļiem,
aizvien sarunu lokā iekļaudama
pašus mazākos – skolas bērnus,
kas klātesošos iepriecināja ar
sirsnīgo Nikolaja Kalniņa atdzejoto pateicības korāli “Par sauli
un zvaigznēm”. Tajā izskanēja
pateicība Dievam par visu, kas
mums dots: par debesu plašumu, dabas skaistumu, dienišķo
maizi un vecāku mīlestību. Netieši arī par Vašingtonas draudzi un tās daudzajiem darba
darītājiem.
Svinības noslēdzās ar cienastu
– kā gan citādi? Par to bija
rūpējusies draudzes Dāmu komitejas “jaunā komanda”, kuŗa
arī pelnījusi paldies. Paldies!
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Nīderlandes karalim
radurakstos ir Kurzemes
hercogs Jēkabs
Latvijas valsts simtgadi svinēsim pēc diviem gadiem, tomēr
Latvijas iziešanu Eiropā var ieraudzīt jau daudz agrāk – 17.
gadsimtā visai vērienīgi Eiropā
sevi pieteica Kurzemes hercogiste. Tolaik īpašas saiknes Kurzemes hercogisti vienoja ar Nīderlandi. Lai gan holandieši savulaik kurzemniekiem atņēma
viņu vienīgo koloniju Tobago, tomēr rūgtumu par toreizējo zaudējumu varētu kompensēt līdz
šim gandrīz nezināms fakts –
pašreizējais Nīderlandes karalis
ir tiešā līnijā cēlies no Kurzemes
hercoga Jēkaba.

Nīderlandes karaļa ģimene
// FOTO: LETA
“Hercoga Jēkaba meita Marija
Amālija bija apprecējusi Hesenes-Kesenes landgrāfu Karlu, un
viņu dēls kļuva par Zviedrijas
karali 1720. gadā. Pēc tam tā līnija aiziet tālāk pavisam tieši, un
pašreizējais Nīderlandes karalis
ir desmitajā pakāpē cēlies no
Marijas Amālijas, no hercoga Jēkaba meitas,” teica Rundāles pils
direktors Imants Lancmanis.
Viņš vietējai latviešu kopienai
Nīderlandes pilsētā Hāgā pirmo
reizi atklāja sen aizmirstus karaliskos radurakstus. “Hercogs
Jēkabs studēja Amsterdamā, studēja Leidenē. Viņš ieraudzīja to,
ka Holande ir piemērs tam, ka
mazā zemē var uzbūvēt ārkārtīgi
spēcīgu ekonomiku, rūpniecību
(.. ). Valsts var būt bagāta un varena, nebūdama liela,” skaidroja
Lancmanis. Pēc Nīderlandes parauga Kurzemes hercogs Jēkabs
savulaik Kurzemē uzcēla 70 manufaktūras, dzelzs cepļus, būvēja
Ventspilī kuģus holandiešu kaŗa
un arī tirdzniecības flotei. No tā
visa, ko hercogs Jēkabs savulaik
radījis, šobrīd nekas daudz vairs
nav palicis, atzīst Lancmanis. Izņēmums, protams, ir Kurzemes
hercoga gēni Nīderlandes karaļnamā.
Kurzemes hercoga pēctece,
pašreizējā karaļa māte – karaliene Beatrise pirms desmit gadiem
apmeklēja savu senču dzimteni –
Latviju. Nīderlandes saiknes ar Latviju, ko aizsāka hercogs Jēkabs,
toreiz izvērtās ne tikai radurakstos, bet arī ļoti ciešā ekonomiskā sadarbībā. Lai informētu
par tiem laikiem, Latvijas vēstniecība Nīderlandē sadarbībā ar
Rundāles pili šobrīd ir izveidojusi projektu, stāsta Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse.
***
NATO augstākie virsnieki
Rīgā apspriež
jauno drošības situāciju
Rīgā notika NATO seminārs,
kuŗā alianses nākotni apsprieda
gandrīz visi NATO augstākie

virsnieki. Viņi kaldinājuši alianses nākotnes plānus tuvākajiem
10 – 15 gadiem. Seminārā runāts
par pielāgošanos jaunajai drošības situācijai, NATO spējām un
to attīstību, attiecību sekmēšanu
ar partnervalstīm un stratēģisko
komūnikāciju.

Raimonds Graube
“Pats svarīgākais, manuprāt,
semināra pienesums ir vienotas
izpratnes sekmēšana starp dažādu alianses valstu militārajiem
līderiem un mūsu kopīgiem izaicinājumiem gan alianses austrumos, gan dienvidos un atbilstošiem to risinājumiem. Neskatoties uz to, ka šī alianse ir spēcīgākais militārais spēks pasaulē,
tomēr visstiprākais tās ierocis ir
un paliek tās vienotība un solidāritāte,” teica Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris
Raimonds Graube (attēlā). Rīgā
aizvadītā NATO semināra Allied
Reach 2016 svarīgākais uzdevums bija veidot vienotu izpratni starp alianses militārajiem līderiem, kas arī izdevies, Graube
pauda gandarījumu, ka šāda konference NATO vēsturē pirmo reizi norisinājusies ārpus Norfolkas,
kur līdz šim šāds sarīkojums notika. Graubes ieskatā tas, ka šogad par semināra vietu izraudzīta Latvija, pierāda, cik nopietni
NATO uztver izaicinājumus pie
alianses austrumu robežas.
***
Ar NATO ģenerāli
pārrunā Alianses pielāgošanos
starptautiskajiem drošības
izaicinājumiem
13. aprīlī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar NATO
Transformācijas pavēlniecības
komandieri ģenerāli Denisu Mersjē (Denis Mercier). Viesis kopā
ar citiem vadošajiem NATO komandstruktūru militārajiem vadītājiem piedalījās NATO seminārā Allied Reach 2016, tikās ar
valsts vadošajām amatpersonām. NATO Transformācijas pavēlniecība atbild par Alianses
spēku un spēju transformāciju.
Tā analizē un piedalās attīstāmo
spēju identificēšanā un iekļaušanā NATO aizsardzības plānošanas procesā. Tikšanās laikā pārrunāta drošības situācija reģionā, NATO pielāgošanās starptautiskajiem drošības izaicinājumiem, tostarp hibrīdajam apdraudējumam, kā arī gatavošanās NATO galotņu apspriedei
(samitam) Varšavā.

Ārlietu ministrs pozitīvi novērtēja līdzšinējo gatavošanos
Varšavas galotņu apspriedei un
darba pie NATO reaģēšanas spēju uzlabošanas un sabiedroto
klātbūtnes stiprināšanas Baltijas
valstīs nozīmi. Sarunas laikā ģenerālis Denis Mersjē uzsvēra Latvijas paveikto aizsardzības spēju
stiprināšanā un pauda pārliecību par nepieciešamību stiprināt
sabiedroto klātbūtni Baltijas
valstīs.
***
Baltijas un Ziemeļvalstu
konsultācijas par Eiropas
Padomes aktuālitātēm
Rīgā notika ikgadējās Baltijas
un Ziemeļvalstu (NB8) konsultācijas par Eiropas Padomes aktuālitātēm. Sanāksmes īpašais viesis –
Eiropas Padomes Cilvēktiesību
komisārs Nils Muižnieks – vērsa
uzmanību uz nepieciešamību
stiprināt cilvēktiesību, likuma
varas un demokratijas stāvokli
Eiropas Padomes reģionā, tostarp tiesu varas, plašsaziņas
līdzekļu brīvības, bērnu tiesību
aizsardzības jomā, kā arī pievēršot pastiprinātu uzmanību cilvēktiesību ievērošanai migrācijas
un pretterrorisma procesos.

Tikšanās laikā NB8 pārstāvji
apsprieda Eiropas Padomes lomu un iesaisti konflikta Ukrainā kontekstā, kā arī vērtēja, kā
Eiropas Padome varētu labāk
reaģēt uz vārda brīvības izaicinājumiem Eiropā, arī ar nesen izveidotās Eiropas Padomes Platformas žurnālistu drošībai un
žurnālistikas aizsardzībai palīdzību. Tāpat tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos
Eiropas Padomes Ministru komitejas sesijai 18. maijā Sofijā, Bulgārijā, kā arī ar Igaunijas kā nākamās Eiropas Padomes prezidentūras prioritātēm. Sanāksmē
piedalījās NB8 pārstāvji no delegācijām Strasbūrā un galvaspilsētām. Tematiskajā diskusijā par
izaicinājumiem žurnālistiem Eiropā piedalījās Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica vadītāja Sanita Jemberga.
***
Ādažu bazē
notiek vērienīgas mācības
No 17. līdz līdz 29. aprīlim Ādažu poligonā un pieguļošajās territorijās norisinās starptautiskās
mācības Summer Shield XIII, kuŗu mērķis ir trenēt kaujas atbalsta
spēju un kaujas nodrošinājuma
integrēšanu bataljona un brigādes līmeņa aizsardzības operācijās.
Gadskārtējās mācībās piedalās
vairāk nekā 1300 kaŗavīru no
Latvijas, Lietuvas, ASV, Kanadas,
Somijas un Vācijas, nodrošinot kaŗavīriem iespēju trenēties starptautiskā vidē. Mācībās kaŗavīri
trenē plaša spektra kaujas atbalsta spējas – artilerijas, mīnmetēju, izlūkošanas, aizsardzības pret
masu iznīcināšanas ieročiem,

kaujas inženieŗu, konstrukcijas
inženieŗu un prettanku spējas.
Mācībās prasmes uzlabos arī apvienotā uguns atbalsta priekšējie
novērotāji un gaisa atbalsta kontrolieŗi, kā arī Kaujas atbalsta
bataljona apakšvienības.
***
Eiropas Savienībā jāveido
spēcīgi bruņotie spēki
Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers pirms
gada pauda viedokli, ka ES būtu
jāizveido sava armija, lai parādītu
Krievijai, cik nopietni tā ir gatava aizstāvēt Eiropas vērtības. EK
vadītājs iepriekš norādīja, ka, pastiprinot bruņoto spēku sadarbību, gadā izdotos ietaupīt aptuveni 100 miljardus eiro. ES dalībvalstu vidū gan toreiz nebija
vienprātības par to, vai šādas armijas izveide būtu lietderīga.

Sandra Kalniete // FOTO: LETA
Eiropai būtu jāspēj sevi pasargāt. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kas ir izvirzīts
jaunajā Eiropas ārpolītikas un
drošības stratēģijā, ko nesen apstiprināja Eiropas Parlaments
(EP). Stratēģijas autores, EP deputātes no Latvijas Sandras Kalnietes (Vienotība) ieskatā būtu
jāveido spēcīgi Eiropas Savienības bruņotie spēki. Viņa uzsver,
ka pēc nesenajiem terroristiskajiem aktiem un citiem pēdējā
laika notikumiem uzsvars no
ārpolītikas tagad mainījies uz
drošību. Kalniete cer, ka viņas izstrādātais dokuments tiks nopietni ņemts vērā, arī veidojot
kopējo ārpolītikas un drošības
stratēģiju.
***
Latvijā ieradusies otrā bēgļu
grupa no Grieķijas
Latvija apņēmusies divu gadu
laikā uz Latviju pārvietot 531 patvēruma meklētāju. Lielākā daļa
būtu no ES valstīm ‒ Grieķijas un
Italijas, taču 50 cilvēkus nepieciešams pārvietot no trešajām
valstīm. Saeimas Nodarbinātības
apakškomisijā Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāre Ilze
Pētersone-Godmane martā norādīja, ka šajā gadījumā tā varētu
būt Turcija. Tuvākajos mēnešos
IeM varētu sākt patvēruma meklētāju uzņemšanu no šīs valsts,
kas saskārusies ar milzīgu bēgļu
plūsmu.

ieradusies otrā bēgļu grupa no
Grieķijas ‒ četras ģimenes ar kopumā 15 cilvēkiem, tai skaitā
septiņiem nepilngadīgajiem,
aģentūru LETA informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) preses pārstāve
Santa Jonāte. Bēgļi izmitināti Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos. Uz Latviju no Grieķijas pārvietotie patvēruma meklētāji runā arabu
valodā, taču atsevišķiem ārvalstniekiem ir arī angļu valodas
zināšanas. Savukārt paši mazākie
patvēruma meklētāji pārsvarā ir
pirmsskolas vecuma bērni. Divas
uz Latviju pārvietotās ģimenes
ir no Sīrijas, divas – no Irakas.
Starp pārvietotajām personām ir
bankas darbinieks, pavārs, bārddzinis un drēbnieks. Viens no nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem ir skolas vecumā. Nepilngadīgo patvēruma meklētāju
sūtīšana skolās un dārziņos šobrīd nav plānota, taču vēlāk šo
jautājumu PMLP sadarbībā ar
citām iesaistītajām institūcijām
risināšot.
***
Igaunija ieinteresēta
pārņemt Latvijas pieredzi
ES prezidentūras vadīšanā
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica Tallinā tikās ar Igaunijas Valsts kancelejas valsts sekretāru Heiki Lotu un Eiropas Savienības lietu direktoru Klenu
Jēratsu, lai dalītos Latvijas pieredzē ES Padomes prezidentūras
vadīšanā. Igaunija, kas uzsāks
ES Padomes prezidentūru 2018.
gada janvārī un augstu vērtē Latvijas prezidentūras darbu 2015.
gadā, ir ļoti ieinteresēta pārņemt
Latvijas prezidentūras laikā uzkrāto pieredzi. Heiki Lots interesējās par Latvijas prezidentūras pieredzi, īpaši saistībā ar sadarbību ar Eiropas Parlamentu
un šī pienākuma veikšanai veltāmajiem resursiem, un darba
apjomu. Iepazīstinot ar prezidentūras darba galvenajiem aspektiem, Ārlietu ministrija apliecināja gatavību sniegt Igaunijas
valdībai visu nepieciešamo informāciju un atbalstu tās prezidentūras sagatavošanas gaitā.

***
Latvija slēgs ekonomiskās
sadarbības līgumu ar AAE
Latvija plāno slēgt ekonomiskās sadarbības līgumu ar Apvienotajiem Arabu Emirātiem (AAE).
Ekonomikas ministrija izskatīšanai valdībā iesniegusi noteikumu projektu par Latvijas valdības
un AAE valdības līgumu par
ekonomisko sadarbību. Patlaban
Latvijas un AAE ekonomiskās
attiecības tiek rēgulētas Eiropas
Savienības līmenī, kā arī abām
valstīm ir saistošas normas, kas
izriet no dalības starptautiskajās
ekonomiskajās organizācijās. Neraugoties uz to, Latvija ir ieinteresēta stiprināt un paplašināt
ekonomisko sadarbību ar AAE
arī divpusēji, tādējādi paverot
plašākas iespējas abu valstu ekonomisko un tirdzniecības sakaru attīstībai, kā arī savstarpējās
Īstenojot Eiropas Savienības sadarbības veicināšanai.
(ES) patvēruma meklētāju pārvietošanas programmu, Latvijā
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Latviešu bērniem
un brīvprātīgajiem visā pasaulē
pieejama vienota tiešsaistes
izglītības platforma
Sociālā inkubatora Reach for
Change ietvaros ir īstenota ideja,
kuŗa tika augsti novērtēta un
iekļuva sociālās uzņēmējdarbības projektu konkursa finālā. No
šī gada 8. aprīļa savas durvis ir
vērusi Latvijā pirmā tiešsaistes
izglītošanās platforma MĀJSKOLA.LV

nistrija šādu soli vērtē kā kārtējo
vēršanos pret Krimas tatāriem
un aicina Krieviju respektēt prettiesiski anektētās pussalas iedzīvotāju pamattiesības un brīvības.
Medžlisa darbību 13. aprīlī apturēja starptautiski neatzītās Krimas republikas prokurore Natālija Poklonska, atsaucoties uz
Krievijas likumu par pretdarbību
ekstrēmistiskai darbībai. Tatāru
pārstāvībai tagad liegts izmantot
jebkādus plašsaziņas līdzekļus,
rīkot publiskus saietus, izmantot
noguldījumus bankās vai veikt
kādas citas darbības.
***
LZS kongresā
Latvijas Zemnieku savienība
nākamgad svinēs simtgadi, un
16. marta kongresā daudz runu
izskanēja par nepieciešamību
valsts drošības vārdā pierādīt
spēju būt saimniekam savā zemē
no Pāvilostas līdz Zilupei. Līdztekus sajūsmai par augstajiem
reitingiem kā brīdinājums izskanēja gaidāmie mediķu protesti,
kas valdībai var būt trauksmes
zvans.

Šī ir vieta, kur bērniem satikties
ar skolotājiem – “mēs tos esam
nosaukuši par zinātājiem, jo ne
visi, kas kaut ko zina, ir skolotāji”,
saka projekta idejas autore un
viena no īstenotājām Rita Riekstiņa. Mājskolas būtība ir būt pieejamākiem, dot iespēju ikvienam
bērnam uzlabot savu zināšanu
līmeni, sagatavoties kontroldarbiem, pārbaudes darbiem, izpildīt mājasdarbus vai vienkārši uzzināt vairāk par sev interesējošu
tēmu. Nodarbības notiks tiešsaistē, tīmekļa vidē, kas sniedz daudz
plūsus gan bērniem, gan vecākiem, gan zinātājiem. Vairāk informācijas un par iespējām pieLatvijas Zemnieku savienības
teikties mājskolai var meklēt kongresā teju ikviens runātājs
www.majskola.lv
akcentēja ZZS šī brīža augstos
reitingus un varas statusu, jo šo***
brīd gan Valsts prezidents, gan
VSAA tautiešiem skaidro par Ministru prezidents, gan vairāki
pensijām un pabalstiem Latvijā ministri pārstāv tieši šo polītisko
Valsts sociālās apdrošināšanas spēku.
aģentūras (VSAA) eksperti 9. un
***
10. aprīlī Londonā un Bredfordā
Pāvests pēc vizītes
tikās ar tautiešiem, lai skaidrotu
Grieķijas salā aizved līdzi
sociālās apdrošināšanas iemaksu
12 sīriešu bēgļus
veikšanas procedūras, Latvijas
Pēc Romas pāvesta Franciska
pensiju, kā arī ģimenes un bez- vizītes Grieķijas Lesbas salā kopā
darbnieka pabalstu piešķiršanas ar viņu uz Vatikānu devās arī 12
nosacījumus.
bēgļi no Sīrijas.
Vislielāko interesi tikšanās dalībniekiem izraisīja jautājumi par
sociālās apdrošināšanas iemaksu
veikšanu, pensiju aprēķināšanas
un saņemšanas procedūrām, kā
arī par bērna kopšanas pabalstu
pieprasīšanas un saņemšanas
kārtību. VSAA eksperti sniedza
praktiskus padomus dokumentācijas noformēšanā, kā arī aiciBritu raidsabiedrība BBC vēstī,
nāja cilvēkus, kuŗu pastāvīgā dzī- ka trīs bēgļu ģimenes, tostarp seši
vesvieta ir ārvalstīs vai arī kuŗi bērni, iekāpušas pāvesta lidmapēc ilglaicīgas prombūtnes at- šīnā, kad viņš devās atpakaļ uz
griežas Latvijā, laikus paziņot par Vatikānu pēc vizītes Lesbas salā.
pastāvīgās dzīvesvietas izmai- Visi pāvesta uzņemtie bēgļi ir muņām VSAA.
sulmaņi. Vatikāna paziņojumā
***
tiek skaidrots, ka pāvests FranLatvija nosoda Krimas tatāru cisks vēlējies izrādīt laipnības
Medžlisa aizliegšanu
žestu bēgļiem.

Ārlietu ministrija paziņojusi,
ka Latvija stingri nosoda tatāru
pārstāvības institūcijas Medžlisa
darbības apturēšanu Krievijas
anektētajā Krimas pussalā. Mi-

***
Dedzis Okupācijas mūzeja
jumts
15. aprīlī ap pulksten 11.30 aizdegās Latvijas Okupācijas mūzeja
ēkas jumts. Tomēr nedz ekspozīcija, nedz mūzeja krājums, nedz
darbinieki nav cietuši. Dedzis
ēkas jumts un ārsienas daļa 15 ‒
20 kvadrātmetru platībā. Aizdegšanās cēloņus skaidros izmeklētāji. Gaidot mūzeja pastāvīgās

ēkas rekonstrukciju Latviešu
strēlnieku laukumā, mūzejs ir
pārcelts uz pagaidu telpām Raiņa bulvārī 7. Mūzejs jau vairākus gadus gaida uz šīs 1970. gadā
celtās ēkas (architekti Gunārs
Lūsis Grīnbergs un Dzintars Driba) rekonstrukciju un paplašināšanu ar piebūvi. Par to ir pieņemts
valdības lēmums, un pārbūvētā
ēka ir iekļauta Latviešu strēlnieku
laukuma detaļplānojumā. Tomēr
Rīgas pilsētas Būvvalde atteica izsniegt pārbūves būvatļauju. Pārsūdzību par to pašlaik izskata
Rīgas pilsētas Attīstības departaments.
***
Latvijas ekonomikai nodarīti
zaudējumi ‒ 185 miljardi eiro
PSRS laikā aptuvenie nodarītie
zaudējumi Latvijas ekonomikai
ir 185 miljardi eiro, 18. aprīlī žurnālistiem sacīja PSRS okupācijas
radīto zaudējumu aprēķināšanas
komisijas pārstāve Ruta Pazdere.
Viņa pastāstīja, ka demografiskie
zaudējumi varētu būt vairāki desmiti miljardu eiro, arī videi radītie zaudējumi mērāmi vairākos
desmitos miljardos eiro.

Tika prezentētas trīs grāmatas ‒
“Latvijas rūpniecība pirms un
pēc neatkarības atjaunošanas”,
“Padomju imperijas koloniālā
polītika un Latvijas kolonizācija
1940.-1990.” un “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijai”. Grāmatu atklāšanas svētkos
Eiropas Parlamenta deputāte
Inese Vaidere (Vienotība) pauda,
ka bez pagātnes izpētes mums
nav arī nākotnes, jo bez pagātnes
pētniecības ir riski pieļaut līdzīgas kļūdas arī nākotnē. Eiroparlamentāriete norādīja, ka būtu
nepieciešams veidot vienotu uztveri par vēsturi. Viņa pauda, ka
abiem režīmiem ‒ gan nacistiskajai Vācijai, gan PSRS ‒ “bija
vienlīdz krimināls raksturs”.
Vaidere arī izteicās, ka patlaban
pastāv liels informatīvs kaŗš, tāpēc ir nepieciešams ar to cīnīties.
Pēc Vaideres domām, cilvēki dažkārt izturas pret padomju laikiem “normāli un neitrāli”, kas ne
vienmēr esot pareizi, tāpēc par
tiem ir nepieciešama izpēte. Viņa
īpaši uzsvēra izdoto grāmatu
“Rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”, jo tajā ir
uzsvērts, cik ļoti visa rūpniecība
PSRS bija pakļauta militārajām
vajadzībām. Padomju informācijas sistēma “bija uzbūvēta uz
meliem”, uzsvēra Vaidere.

Tieslietu ministrs Dzintars
Rasnačs (VL/TB/LNNK) savā uzrunā uzsvēra arī valdības pienākumu saistībā ar okupācijas zaudējumu atgūšanu. Viņš skaidroja,
ka visām Baltijas valstīm tagad ir
vajadzīgs tuvināt metodiku tam,
kā veicami aprēķini zaudējumiem, pie kā tiek strādāts. Tas, ka
budžetā ir paredzēta nauda PSRS
okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisijai un tā strādā, norāda, ka valdībai ir “polītiskā griba” strādāt ar šo jautājumu, uzsvēra Rasnačs. Viņš skaidroja, ka rūpīgi būs jāizvērtē arī
citu valstu pieredze zaudējumu
atlīdzināšanas pieprasīšanā un
šo procesu nevar steidzināt.
***
Sanktpēterburgā rīko
Latvijas Kino nedēļas nogali
No 21. līdz 24. aprīlim Latvijas Republikas ģenerālkonsulāts
Sanktpēterburgā kopā ar Sanktpēterburgas kinoklubu Sinemafija un Latvijas Nacionālā kinematografijas centra atbalstu Sanktpēterburgas kinocentrā Veļikan
Park rīkoja Latvijas Kino nedēļas
nogali. Tiek izrādītas četras pēdējos gados uzņemtās latviešu
filmas. 21. aprīlī sarīkojuma atklāšanā tika demonstrēta Aigara
Graubas filma “Sapņu komanda
1935”, par kuŗu skatītājiem pastāstīs filmas uzņemšanas grupas
dalībnieki. 22. aprīlī tika izrādīta
Sandija Semjonova, Gundara Rēdera un Audingas Kucinskaites
dokumentālā filma “Prāta vētra ‒
starp krastiem”. Savukārt 23. aprīlī skatītājiem bija iespēja iepazīties ar Andra Gaujas jauniešu
drāmu “Izlaiduma gads”, bet Latvijas Kino nedēļas nobeigumā
tika rādīta Juŗa Kursieša “Modris”.
Šī bija pirmā reize, kad Sanktpēterburgas publikai tika piedāvāta
iespēja noskatīties uzreiz vairākus latviešu kino profesionāļu
darbus.
***
Bristolē notiks Latviešu
kultūras dienas sarīkojumi
1. maijā Bristolē, Lielbritanijā,
norisināsies Latviešu kultūras
dienas sarīkojumi.

Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ)
Limerikas nedēļas nogales skoliņas “Kamenīte” piecu gadu jubileja, pulcējot gan skolēnus, skolotājus un vecākus, gan viesus no
daudzām Īrijas vietām. Sveicot
skoliņas “Kamenīte” skolotājus,
bērnus un vecākus, Latvijas vēstniecības Īrijā vadītāja vietniece
Vija Buša pateicās par paveikto,
izveidojot latviešiem Limerikā
nozīmīgu bērnu un jauniešu
latviešu izglītības centru, un novēlēja turpināt skoliņas darbu,
mācot latviešu valodu un tradicijas, kas vieno latviešus visā
pasaulē.
Kuplam klausītāju pulkam
skoliņas “Kamenīte” piecas vecuma grupas sniedza daudzveidīgus un aizraujošus priekšnesumus, izrādot apgūto gan latviešu
valodā, gan kultūrā. Skoliņas
bērniem sadziedāties palīdzēja
viesi no Dublinas ‒ LBĪ Bērnu
mūzikas studija – skola “Mazais
letiņš”, bet sveicēju vidū bija gan
LBĪ, gan latviešu portāla BalticIreland, gan LBĪ Dublinas nedēļas nogales skoliņas “Saulgriezīte”,
Korkas nedēļas nogales skoliņas
“Grāmatputns”, LBĪ Navanas
bērnu un jauniešu apvienības
“Impulss” un LBĪ Portlīšas nedēļas nogales skoliņas pārstāvji.
***
Godina keramiķi
Vili Vasariņu 110. jubilejā
Godinot keramiķa Viļa Vasariņa 110 gadu jubileju, līdz 3. jūlijam Dekoratīvās mākslas un
dizaina mūzejs (DMDM) piedāvā izstādi “Mākslas frontinieks”,
kas sniedz retu iespēju ielūkoties
meistara skaitliski nelielajā, bet
pārsteidzoši daudzpusīgajā daiļrades mantojumā.

Svinībās piedalīsies tautas deju
kopas, koŗi, folkloras kopas un
teātŗa trupas. Gaidāma arī folkloras grupas ierašanās no Sibirijas. Darbosies arī tirdziņi ar dažādiem labumiem un darināju- No Viļa Vasariņa kollekcijas
miem gan no vietējiem ražotāViļa Vasariņa (1906-1945) daiļjiem, gan Latvijas!
rade aptver visai īsu, bet radoši
piesātinātu laika posmu no 20.
***
gadsimta 20. gadu beigām līdz
Limerikas latviešu nedēļas
nogales skoliņai “Kamenīte” ‒ 1944. gadam, kad mākslinieks
tika iesaukts latviešu leģionā.
piektā gadadiena
Nedēļas nogales skoliņa “Ka- Viņa darbību keramikas jomā
menīte” tika izveidota 2011. ga- raksturo modernisma laikmeta
dā, tās dibinātāja un vadītāja ir stila izjūta, spilgts individuālais
Kristīne Mihailova-Velša. Piecos rokraksts, izsmalcināta gaume
darbības gados skoliņa ir augusi, un perfekta darbu techniskā kvaizveidojusi savas tradicijas, un litāte.
tajā mācās jau 32 latviešu bērni.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
16. aprīlī Limerikā tika svinēta
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“Rosgvardija” ‒ Putina varas jaunā svira
kaut ko atgādina...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Krievijas Nacionālās gvardes
kaŗaspēka federālais dienests,
kas patlaban tiek veidots prezidenta Putina tiešā uzraudzībā,
ieguvis īsu un kodolīgu nosaukumu ‒ “Rosgvardija”. Tai būs
sava emblēma un savs karogs, ko
personiski apstiprinās pats Putins. Tas būs, kā oficiāli pateikts,
federālās izpildvaras (!) organs.
Šai gvardei piešķirtas tiesības
piedalīties “miera ieviešanas”
(mirotvorčeskih) operācijās ārpus
Krievijas Federācijas robežām.
Šī veidojuma ‒ “Rosgvardija” uzdevumos, teikts oficiālajā dokumentā, ietilpst cīņa pret terrorismu un ekstrēmismu, kārtības
(pravoporjadok) ieviešana.
“Rosgvardija” nodrošinās valstiskas nozīmes objektu apsar-

SALLIJA
BENFELDE
Par to, ka polītiķiem ļoti gribētos kontrolēt žurnālistu darbu un neļaut rakstīt un stāstīt
par lietām, kas parāda polītikas
veidotājus no netīkamās puses,
esmu rakstījusi jau vairākkārt.
Pēdējā gada laikā tiek piesaukta
gan valsts drošība, gan personas
datu aizsardzība, meklējot iespējas izdarīt grozījumus likumos,
kas rēgulē žurnālistu darbu. Nupat atrasts jauns pamatojums
tam, kā, izmantojot iecerētās reformas saistībā ar Nacionālo
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), vismaz kaut
kur iedabūt polītiķu “visu redzošo aci”. Partijām esot jābūt pārstāvētām NEPLP, jo polītiķus Saeimā taču iebalso vēlētāji, tātad
deputāti pārstāv valsts pilsoņus,
bet tas nozīmējot, ka arī NEPLP
vajadzīgi cilvēki, kuŗi katrs pārstāv savu vēlētāju daļu. Saeimas
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Inese Laizāne (Nacionālā apvienība) ir
pārliecināta, ka padomē jāstrādā partiju pārstāvjiem: “Polītiķi
līdz ar to pieskatīs cits citu, jo
katram polītiskajam spēkam ir
savs elektorāts. Un es cīnīšos par
to, lai mana elektorāta intereses
būtu pārstāvētas sabiedriskajā
plašsaziņas līdzeklī. Cits polītiķis aizstāvēs un cīnīsies par savējo. Līdz ar to polītiķi šajā gadījumā kā ievēlētās personas
pārstāv jau savu vēlētāju, kas ir
ļoti plašs loks.” Pēc komisijas vadītājas domām, sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību tas
nekādā veidā neapdraudētu: “Padome nekādā gadījumā nedrīkst
jaukties saturā, redakcionālā neatkarībā. Un, esot visiem polītiķiem, polītiķi tiešām būs kā cits

dzību. Ārkārtējas situācijas apstākļos “Rosgvardijai” ir tiesības
apstādināt vai ierobežot jebkuru
sakaru tīklu darbību, arī civīlās
aviācijas jomā.
Iepriekš jau bija ziņots, ka šim
veidojumam ‒ “Rosgvardija” pakļauts viss tā sauktais iekšējais
kaŗaspēks (vnutrenije vojska), īpašu uzdevumu vienības ‒ OMON
(kas latviešiem palikušas sliktā
atmiņā kopš Atmodas laika) un
kārtības uzturēšanas triecienvienības ‒ “specnaz”.
Par “Rosgvardija” vadītāju (glava ‒ jauns tituls) prezidents Putins iecēlis Viktoru Zolotovu ‒
vīru, kurš jau ilgu laiku gādājis
par Putina personisko drošību:
viņam bija pakļauts prezidenta
miesassargu korpuss.. Zolotovs

tagad ir Krievijas Federācijas
Drošības padomes loceklis.
“Rosgvardijas” rindās par Krievijas Federācijas un tās prezidenta drošību būs atbildīgs prāvs kontingents – aptuveni 400 000 vīru.
Viss te klāstītais, baidos, stipri
atgādina kādu citu veidojumu,
kuŗa emblēma bija divi balti zibšņi uz melna fona. Uzminējāt ‒
SS. Šī veidojuma dažādās struktūrās Lielvācijas lielākas ekspansijas laikā – ap 1942. gadu – darbojās/kalpoja/dienēja aptuveni
400 000 vīru (runa ir par vāciešiem). Tos vienoja īpašs Korpsgeist – piederības sajūta un padevība fīreram. Vērts atgādināt,
ka SS kodols, serde bija Leibstandarte SS ADolf Hitler – fīrera
miesassargu vienība. Visa SS

struktūra, ieskaitot drošības dienestu (SD), slepenpoliciju (Gestapo), diversantu grupas u.tml.,
bija pakļauta vienam virsuzdevumam ‒ gādāt par Lielvācijas
iekšējo drošību.
“Rosgvardiju”, protams, nekādā ziņā nevar pielīdzināt “melnajam ordenim” – SS, die’s pasarg’, taču salīdzināt laikam būs
atļauts. Nekas nav tik aizrāvīgs
kā salīdzinošā jeb komparatīvā
vēsture, vai ne?
Pie reizes ‒ par to pašu vēsturi:
Putins parakstījis dekrētu par
“federālo archīvu” pārraudzību:
turpmāk visi Krievijas archīvi
tiks “atņemti” KF Kultūras ministrijai un nodoti tiešā prezidenta administrācijas pārziņā.
Par šis iestādes vadītāju iecelts

Andrejs Artizovs, kurš par šīs
struktūras darbu rēgulāri ziņos
pašam “valsts galvam” Vladimiram Putinam, kurš, šķiet, turpmāk “kontrolēs vēsturi”.
Echo Moskvy raidījumā žurnālists Sergejs Parchomenko pauda domu, ka Viktors Zolotovs ‒
Putina “galvenais miesassargs”,
kuŗš iecelts “Rosgvardijas” vadītajā amatā, varot kļūt par Krievijas diktātoru. Zolotovs pie šī
posteņa ticis tādēļ, ka bijis prezidentam “īpaši uzticīgs”, taču
iekšēju nemieru apstākļos šī padevība varot pārvērsties nodevībā, apgalvo Parchomenko.
Nu, pagaidām Putins varas
grožus stingri tver, un “Rosgvardija” ir viņa “drošības atslēga” jeb
ķīla.

“Viss kārtībā, ak, cienījamā kundze?”
cita pieskatītājs, lai tas nenotiktu.” Līdzīgās domās ir arī atbildīgā Kultūras ministrija – tiesa
gan, ministrija runā par partiju
virzītiem cilvēkiem, ne pašiem
partiju polītiķiem.
Kas tad ir noticis, un vai
NEPLP reforma ir vajadzīga?
NEPLP vienlaikus ir gan sabiedrisko raidorganizāciju kapitāldaļu turētājs un uzraudzītājs,
gan arī komercraidorganziāciju
uzraugs, vai viss notiek likumu
ietvaros. Par šo interešu konfliktu jau tiek runāts sen, tādēļ var
piekrist, ka NEPLP ir vajadzīga
reforma. Pašreizējā padome tapa,
dažādām sabiedriskām organizācijām izvirzot kandidātus darbam padomē, un Saeima par
tām balsoja. Nav noslēpums, ka
partijas jau tāpat neformāli savā
starpā vienojās, lai padomē iekļūtu cilvēki, kas vairāk vai mazāk pauž kādas partijas nostāju.
Tādēļ nevar teikt, ka padomē
strādā tikai liberāli vai konservātīvi, kreisi vai labēji noskaņoti
cilvēki. Turklāt, izvirzot cilvēkus
darbam padomē, sabiedriskās
organizācijas lūkojās, lai kandidātam būtu kāda pieredze un
saprašana plašsaziņas līdzekļu
darbā un žurnālistikā.
Uz jautājumu, kas noticis, atbildes nav tālu jāmeklē. Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi (un ne
tikai tie) ir atklājuši un atmaskojuši virkni lietu, kas izraisījušas nopietnu rezonanci sabiedrībā, un tagad pie darba ķērušās tiesībsargājošās institūcijas.
Šķiet, skaļākais un smagākais
skandāls ir par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu
iedzīvošanos naudā un mantā,
izmantojot savu dienesta stāvokli

un valsts institūciju nespēju no
šīm amatpersonām atbrīvoties.
Tāpat no žurnālistiem miera nav
arī Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas birojam (KNAB), kas
atbrīvojas no darbiniekiem, kuŗi
uzdrošinās domāt un dziļā bijībā
nenoliec galvas, ieraugot savu
priekšnieku. Ar vārdu sakot, pēdējā gada, divu laikā žurnālisti
kļuvuši par traucēkli laimīgai
polītiķu dzīvei. Tādēļ vajadzīgās
reformas acīmredzot nolemts
izmantot, lai beidzot tiktu galā
ar sabiedrisko plašsaziņu līdzekļu žurnālistiem.
Kamēr Nacionālā apvienība
grasās sākt reformas plašsaziņas
līdzekļu lauciņā, lai cīnītos “visu
vārdā”, divi pārējie koalicijas
partneri naski rosās – vieni, lai
uzsistu paši sev uz pleca par labu darbu, otri, lai rīkotu ārkārtas
kongresu.
Šobrīd populārākā vēlētāju acīs
ir Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS), kuŗa pat ir pārspējusi (vai
stāv blakus, kā kurā aptaujā) Saskaņu. 16. aprīļa kongresā ZZS
izklausījās tik apmierināta, ka
gluži neviļus prātā nāca kāda
dziesma, kuŗas piedziedājums:
“Viss kārtībā, ak, cienījamā kundze?” savulaik bija ļoti iemīļots,
ja gribējās par kaut ko ironiski
pasmaidīt. Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēža, Latvijas Zemnieku savienības priekšsēža vietnieka Armanda Krauzes
uzruna kongresā atgādināja kaut
ko pazīstamu no okupācijas laika vienīgās partijas nerimstošā
patosa. Sak, viss ir labi, visiem
paldies, mēs esam varoņi, lai gan,
protams, darāmā vēl daudz, bet
kļūdiņas tiks izlabotas un nepadarītais izdarīts. Līdzīgā stilā ru-

nāja arī visi pārējie...izņemot
Ministru prezidentu Māri Kučinski, kurš atļāvās pateikt arī
kādu skarbāku vārdu. Varbūt
tādēļ ZZS mājaslapā visu pārējo
runas ir atrodamas un izlasāmas, bet no Ministru prezidenta Kučinska ne vārda, kas teikts
kongresā. Tiesa gan, žurnālisti
tomēr premjēra runu atstāstīja
un citēja un par “saraksta biedra”,
veselības ministra paveikto neko
cildinošu viņš nepauda, drīzāk
otrādi: „Veselības aprūpe ir sāpīga tema, kas līdz šim ir ilgi un
bezjēdzīgi muļļāta, un kura apzināti vai neapzināti, bet pēdējo
20 gadu laikā lēnām dreifē no
valsts apmaksātas uz privāto veselības sistēmu.” Kučinskis reizē
arī taujāja, ko darīt tiem cilvēkiem, kas nespēj samaksāt par
pakalpojumiem, un pats arī
sniedza daļēju atbildi, norādot,
ka valdībai ir redzējums, kā palielināt, veselības aprūpes jomas
budžetu, taču, lai to paveiktu,
pretī ir jābūt skaidram, ticamam un realizējamam veselības
sfēras modelim, kuŗā mijiedarbojas valsts un privāto veselības
pakalpojumu sniegšana.
Protams, ne tikai veselības aprūpe Latvijā ir uz sabrukšanas
robežas, arī valsts ceļi ir pagalam
bēdīgā stāvoklī, un, protams, ne
jau viens veselības ministrs un
satiksmes ministrs no ZZS visu
“šo putru” ir ievārījuši. Tomēr
veselības ministrs Guntis Belēvičs līdz šim ir pamanījies tikai
skaisti runāt un pārlikt naudu
no vienas kabatas otrā, izliekoties neredzam, ka veselības aprūpe kļūst aizvien nepieejamāka. Maijā gaidāmi mediķu protesti, jau sākas runas par to, ka

vajag atlaist Saeimu. Starp citu,
interesanti bija paklausīties premjēra sacīto par veselības aprūpes problēmām jau dažas dienas
pēc kongresa: “Iepriekšējā nedēļā ļoti daudz laika pavadīju kopā
ar [veselības] ministru un [Veselības] ministrijas darbiniekiem.
Mēs esam nonākuši līdz ļoti precīzam strukturētam plānam, kas
ir jāizdara. Šis plāns arī parāda,
[ka] (..) mēs varam nonākt līdz
ilgtermiņa veselības budžeta skatījumam nākamā gada sākumā,
ja šogad ražīgi strādā.” Tātad veselības ministrs pats galā netiek,
bet par viņa atlaišanu laikam
runāt nav ļauts.
Raugoties pašapmierinātajos
zaļzemniekos un patosa iekrāsotajā kongresa gaisotnē, atkal bija
jāatceras partijas, kuras savulaik
gozējās slavas Olimpā, un viņu
pēdējie kongresi pirms norieta.
Savādi, ka zaļzemnieki, vēl lāgā
nepagrozījušies reitingu galvgalī,
jau tik aši ieslīguši pašapmierinātībā un uzkāpuši uz celiņa,
kas ved lejup. Zināma ZZS līdzība ar Vienotību parādās arī tajā,
ka premjēri strādā, cik var un
spēj (Dombrovskis, Straujuma),
kamēr partijas spice gozējas varas saulītē.
Savukārt Vienotība pošas ārkārtas kongresam, un tās pašreizējā līdere Solvita Āboltiņa beidzot ir atzinusi, ka “atbildība par
Vienotības reitinga kritumu ir
jāuzņemas pašai partijai”, gan
uzreiz piebilstot, ka partija esot
paskatījusies uz sevi no malas,
taču nav pieļāvusi partijas kongresā netīrās veļas mazgāšanu.
Laiks rādīs, vai partija tiešām
sevi ir saskatījusi un ieraudzījusi
savus traipus un liekulību.
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ANNE FON KANĀLA
No vācu valodas tulkojusi SILVIJA ĢIBIETE
(Turpināts no Nr. 15 )

Vai viņš vispār kaut reizi bija
viņā paraudzījies? Viņš pat nezināja, kad viņai ir dzimšanas diena, vai viņa labprātāk dzer kafiju vai tēju, vai viņa ir laimīga, vai
vientuļa, ko dara vakaros, kad
visi viņas skolnieki ir atgriezušies
savā dzīvē. Viņam nebija ne jausmas, kas viņa ir. Tas viņu nekad
nebija interesējis. Viņas klātbūtne bija pilnīgi pašsaprotama. Kad
viņa savu šauro delnu uzlika
Lauritam uz pleca, viņš nokaunējies nodūra acis.
“Ja tu vēlies iet tālāk, tev nepieciešama cita veida izglītība,” viņa
turpināja. “Es domāju, tu varbūt
esi runājis ar saviem vecākiem
par izglītību konservatorijā.”
Laurits papurināja galvu. No
domas vien, ka viņš būtu varējis
par to runāt, viņam sāka sāpēt
vēders.
“Neies cauri,” viņš klusu teica.
“Tu esi viens no maniem pēdējo gadu labākajiem skolniekiem. Būtu grēks vismaz nemēģināt tur iestāties.”
“Tēvs man to nekādā gadījumā
neļaus. Man jāstudē medicīna.”
“Ja vēlies, es varētu parunāt ar
taviem vecākiem.”
Pakļaut Andersona jaunkundzi tēva iznīcinošajam smaidam,
lai viņai paziņotu, ka ne jau visi
cilvēki var atļauties luksusu izšķiest dzīvi mākslai, ar kuru nav
iespējams nopelnīt maizi, viņam
šķita vēl ļaunāk, nekā sākt runāt
par šo tēmu vispār. Nē, par to
viņš ieminēsies mammai, viņa
aiz prieka sāks spiegt un drīz
vien noskumusi paziņos, ka tēvs
to neļauj. Un tad viņi par šo lietu
aizmirsīs. Un dzīvos tālāk tāpat,
kā līdz šim.
“Tas ir jauki.” Viņš uzsmaidīja
Andersona jaunkundzei. “Bet tas
nav nepieciešams. Ja jūs patiešām domājat, ka es to spētu, tad
parunāšu ar mammu.”
Labās un kreisās rokas saspēle
atgādināja dialogu, jautājumus
un atbildes, apstiprinājumus un
iebildes. Viņš sajuta spēku, kas
bija viņa spēlē. Savu paša spēku.
Viņš aizvēra acis, pielieca galvu
un sagatavojās finālam. Viņš
virzījās uz mērķi un izšķirošo
brīdi. Izrāviens pirms finiša. Kā
sportā.
Vai tas patiešām bija noticis
tikai pirms trim mēnešiem, kad
viņš bija sēdējis dzīvojamā istabā
pie jaunā televizora, kuru mamma pavisam nesen bija nopirkusi par godu karaļa Kārļa Gustava
un viņa sievas Silvijas Zommerlatas kāzu gadadienai un tagad
aizrautīgi skatījās, kā astoņi vīrieši Monreālā cīnās par olimpisko zeltu?
Simt metru brass. Ar taisnām
kājām un koordināciju, kādu
viņš nekad nespētu apgūt. Viss
izskatījās tik vienkārši, tik viegli;
sportisti kā bultas bija metušies
ūdenī un tagad peldēja taisnā
līnijā cieši cits pie cita. Simts metru, divas orbītas. Ātrāk par di-

vām minūtēm. Sacensību sasprindzinājums pārsviedās arī uz
viņu, uz viņa roku muskuļiem,
viņš juta, ka nemanot elpa kļūst
tikpat ritmiska kā peldētājiem.
“Vietu sadalījums šajās sacensībās ir blīvs,” komentētājs sauca.
“Henkens un Vilkijs attālinās,
šķiet, ka USA un Lielbritanija
dalīs uzvaru. Visi raugās uz cīņu
par trešo vietu. Grehems Smits
peld mājinieku acu priekšā, taču
Juozaitis, lietuvietis, neatpaliek.
Kanādietim tas ir smags darbs.
Vai viņš uzvarēs? Vai viņš uzvar?
Viņam ir tikai viens mērķis, šis
jaunais cilvēks grib izrādīt savam mirstošajam tēvam pēdējo
godu un tikt pie medaļas. Taču
lietuvietis ir neatlaidīgs, viņš
turas pretī.”
Darbistabas durvis tika sparīgi
atvērtas, taču Laurits nereaģēja,
viņš nekustīgi raudzījās televizora ekrānā. Tēvs kādu brīdi
klusēdams stāvēja viņam aiz muguras, uz īsu brīdi viņa uzmanība
bija piesaistīta sacensībām, tad
noklepojās.
“Laurit, atnāc uz pāris vārdiem, lūdzu,” viņš aicināja dēlu
uz savu darbistabu. Acis ekrānam
pievērsis, Laurits negribīgi piecēlās no dīvāna, ar acu kaktiņiem
viņš vēl pamanīja, kā izšķīrās
rezultāts, kā sekundes daļas izmainīja vismaz četru cilvēku dzīvi, un amerikānis, anglis un lietuvietis nonāca pie finiša. Kanādietis mērķi sasniedza ceturtais.
“Kāda neveiksme!” komentētāja balsī skanēja vilšanās. “Kanādai jānoskatās, kā PSRS noceļ
medaļu tai no degungala. Tas
taču bija tikai viena deguna attālums! Henkens uzvar Vilkiju,
Jouzaitis pirms Smita finišē kā
trešais.”
Kāpēc neveiksme? Vai tad lietuvietim nebija laimējies? Cik
smalka bija līnija starp panākumiem un zaudējumu, starp
laimi un neveiksmi. Šajā gadījumā tikai perspektīvas jautājums.
Viņš iegāja tumšajā istabā, kur
no plaukta viņā jau ņirdzīgi
raudzījās Staļins, un apbruņojās
ar pacietību.
“Tava mamma ir noraizējusies,” Magnuss iesāka sarunu.
Laurits stāvēja pie rakstāmgalda un klusēja. Kam nav ko
teikt, tam vajadzētu paklusēt,
profesors bija viņam mācījis. Un
mamma aizvien bija par kaut ko
noraizējusies, tas nebija nekas
jauns. Vienīgi tas, ka šo lietu ar
viņu vēlējās pārrunāt tēvs, neko
labu nesolīja.
“Es domāju, tu zini, kāpēc?”
“Nezinu,” Laurits atbildēja.
“Kāpēc?”
“Tā sāk izskatīties, it kā tu
nebūtu drošs par savu nākotni.”
Laurits paraudzījās uz tēvu.
Klusēdams.
“Tava mamma vienmēr ir bijusi par to, ka tev jāattīstās atbilstoši tavām nosliecēm. Viņa ir
devusi tev lielu brīvību. Un es
nevēlos slēpt, ka šajā punktā mēs
ne vienmēr esam bijuši vienisprātis. Tagad viņa atbalsta tavas

klavieru skolotājas ieteikumu,
ka tu kārtosi uzņemšanas eksāmenu konservatorijā.”
Magnuss atspiedās pret krēsla
atzveltni un aizdedza cigāru. Tā
dūmi cēlās pret griestiem.
“Bet kāpēc…?”
“Nevilkšu garumā: Viņa baidās, ka es tev to varētu aizliegt.”
Laurits nesaprata, uz ko šī saruna bija tēmēta. Viņš saknieba
lūpas. Sajuta tās starp zobiem.
“Neviens neapšauba, ka tu esi
apdāvināts klavieru skolnieks,
Laurit. Taču es šaubos, vai tu saproti, kā attīstīsies tava dzīve, ja
tu uzsāksi pianista karjeru. Tev
būs smagi jāstrādā, tu vienmēr
būsi ceļā un tev būs jāpārvar
daudz neveiksmju, līdz tu sasniegsi to līmeni, kas atbilst tavām fantāzijām par mākslinieka
eksistenci. Iespējams pat, ka tavs
līmenis nebūs augstāks, nekā tas
ir visādiem plinkšķinātājiem.”
Ko gan tēvs zināja par viņa
cerībām, sapņiem, ilūzijām?
“Bet izšķirties nāksies tev pašam. Es tikai gribu tevi lūgt iepriekš kārtīgi padomāt.”
Nekad iepriekš tēvs ar viņu tā
nebija runājis. Viņš veltīja Lauritam iecietīgu smaidu. Un mitrām lūpām pakšķināja cigāru.
Tātad tēvs viņam atļāva kļūt par
pianistu? Tik vienkārši? Tik saudzīgas un brālīgas audiences šajā istabā nebija parastas. Lauritam vajadzēja uz tualeti.
“Man taču nav jāatgādina, ka
man daudz labāk patiktu, ja tu
studētu medicīnu. Medicīnas
pasaulē tev ir atvērtas visas durvis, to tu zini, manu zēn.”
“Tātad tu atļauj man kārtot
uzņemšanas eksāmenu konservatorijā?” Laurits ar mokām izdabūja pār lūpām.
“Vai tad es tev to varu aizliegt?”
Magnuss jautāja, uzacis savilcis un
ar apmierinājumu balsī.
Laurits ar roku pārvilka pierei. Cik viņš tomēr bija dumjš.
Kāpēc viņš vienkārši nevarēja
turēt muti? Tēvs atkal pievērsās
cigāram. Viņš vilka laiku, izbaudīdams sarunu. Laurits nepatikā
saspringa.
No dzīvojamās istabas skanēja
Amerikas himna. Uzvarētāju godināšana. Uz paaugstinājuma
laimīgais lietuvietis. Ceturtajam
mirst tēvs. Trīs sekundes simtdaļas, kas izšķir nākotni. Tieši
tāpat kā viens tēva izrunāts teikums.
“Es gribētu tev izteikt priekšlikumu. Kā vīrietis vīrietim. Mēs
abi varētu vienoties, tikai tu un es.”
Laurits jutās kā pirmklasnieks.
Kāpēc lai tēvs tagad būtu tik pretimnākošs un saprotošs, pēc tam
kad gadiem ilgi bija ignorējis
viņa klavierspēli? Viņam nebija
citas izvēles, kā vien noklausīties
priekšlikumu, kas noteikti paredzēja tikai vienu iespēju: piekrist.
Staļins raudzījās viņā kā sadists.
“Ja tu patiešām esi cieši pārliecināts, ka vēlies kļūt pianists,
tad eksāmens tev ir jāliek. Ar
vienu noteikumu: Ja viņi tevi
atraidīs, tad es no tevis sagaidu,

ka tu bez kādām diskusijām pie- Nākamgad. Ko tas nozīmēja? Virakstīsies universitātē un studēsi ņam tāda nākamā gada nebija.
medicīnu.”
Viņam bija dota tikai šī viena
iespēja. Un to viņš bija izniekojis.
Laurits bija sasniedzis mērķi,
Laurits nespēja notikušo apnospēlēja divus noslēguma akor- tvert.
dus un, vēl aizvien būdams ātrā
Viņam sala kājas, vējš pūta jatempa un adrenalīna pārņemts, kai cauri un sasvīdušās drēbes
pacēla rokas. Ļaudams tām sa- tagad bija kļuvušas ledaini aukstingt. Kamēr vēl pēdējais tonis stas un lipa pie miesas. Viņš, kā
skanēja telpā, viņš lēnām atgrie- bēgot bija pametis augstskolu,
zās īstenībā. Viņa pulss sitās de- neveltot Andersona jaunkunniņos, no matu saknēm tecēja dzei, kas nosalusi stāvēja pie iesviedru lāsītes. Viņš raudzījās uz ejas un viņu gaidīja, ne mazāko
taustiņiem, viņa acu priekšā de- uzmanību, neklausoties, ko viņa
joja balts un melns.
kliedza; neko ne dzirdot, ne ziVai tiešām viņš visu bija no- not, uz kurieni, viņš skrēja pa
spēlējis? Vai viņš bija savu pro- ielām. Viņa plaušas šķita konvulgrammu pabeidzis? Vai nebija sīvi raustāmies, sirds dauzījās kā
neko izlaidis? Laiks bija pazudis negudra, viņš paklupa. Kas tagad
kā melnā caurumā, nekas nelie- notiks?
cināja par to, ka bija pagājušas
Pēc kāda laika viņš apstājās pie
divdesmit minūtes.
tumšām durvīm, bija dzirdamas
Iestājās klusums. Laurits nebija balsis, sieviešu smiekli, nepieradis spēlēt publikai, kas neap- spiestas skaņas no citas dzīves.
laudē. Kāds ieklepojās, čaukstēja Ne sevišķi drosmīgi. Viņiem nepapīrs. Laurits paraudzījās aug- bija ne jausmas par notikušo.
šup un pievērsa skatienu logam. Laurits iegāja telpā, viņam pretī
Saule bija zemu, tā sūtīja zālē plūda silts gaiss. Uz kādu sekundi
sēdošajiem savu tumši dzelteno sejas sastinga, kustības iepauzēsveicienu. Laikam taču laiks bija ja, sarunas apklusa, visi raudzījās
pagājis? Vēl stunda, un tiks ie- uz durvīm, raudzījās uz Lauritu,
degtas laternas un Stokholma kurš, salijis un izspūris, savā konnogrims naktī.
certa uzvalkā ienāca pustumšajā
“Paldies, Simonsena kungs. Jūs telpā. Iestādes saimnieks, ar nevarat iet..”
tīru lupatu slaucīdams leti, paViņam bija jāiet?
māja viņam ar galvu.
“Kad būsim beiguši apspries“Jaunais cilvēk, aizver durvis,”
ties, mēs jūs uzaicināsim.”
viņš sauca. “Vai varbūt mums
šeit jānosalst?”
Debesis bija melnas. Auksts
Laurits aizvēra durvis, pienāca
rietumu vējš dzenāja brūnas la- viņam tuvāk un noslīga uz viena
pas. Mašīnas signalizēja. Lukso- no bāra ķebļiem.
fors pārslēdzās no zaļās gaismas
“Nu, ko pasūtīsiet?”
uz sarkano, taču Laurits kā ap“Viskiju. Dubulto.”
māts stāvēja pretī Drāmas teāt“Vai mēs tam tā kā nebūtu
rim, teātra zeltītās figūras laistī- mazliet par jaunu?” saimnieks
jās laternu gaismā un izstaroja jautāja un šķībi pasmaidīja. Laucieņu. Kāds viņu pagrūda.
rits juta, kā viņa galvā pieaug
“Zaļā gaisma,” kāds vīrietis tei- spiediens, tad sekoja īssavienoca un galvu grozīdams pagāja jums. Pilnīgi negaidot, viņš pieviņam garām. Laurits ļāva mērķ- lēca kājās un uzsita ar dūri pa leti.
tiecīgu ļaužu straumei nest sevi
“Ko tas nozīmē? Varbūt es
līdzi, iekāpa peļķē un juta, kā esmu par jaunu, lai dzertu pilūdens caur plāno pazoli ieplūst nīgi normālu sūda šņabi?” viņš
viņa koncerta kurpēs. Viņa gal- kliedza.
vā skanēja žūrijas priekšsēža
“Pagaidi, draudziņ, tas ir pavārdi:
visam slikts tonis. Kas tā uzveLieliski nospēlēts. Stūrgalvīgi. das, lido pa durvīm.”
Spēcīgi. Stipri. Drosmīgi. PatieViens no viesiem pēkšņi bija
šām drosmīgi. Ne sevišķi drosmī- viņam blakus, viņa roka smagi
gi. Ne tik drosmīgi, lai dzīvotu uzgūla Laurita plecam. Vairākus
mūzikā. Vēl nepietiekami dros- centnerus smaga – un pārsteimīgi, lai varētu dzīvot mūzikā. dzoši nomierinoša.
Vēlāk. Nākamgad. Nākamgad.
(Turpinājums 15. lpp.)

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat
iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja

“LATVIJAS GRĀMATA”
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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... mīlestība, kalpošana, miers...
Pēterim Vaskam ‒ 70

JURIS
GRIŅEVIČS
16. aprīlī uz mūža septiņdesmit
gadiem atskatījās viens no mūsdienu pasaules visnozīmīgākajiem skaņražiem Pēteris Vasks.
Viņa mūzikas sevišķo populāritāti nodrošina ne tikai kompoziciju estētiskā kvalitāte, bet gan
tajās ietvertais ētiskais saturs, jo
pirmā iezīme sastopama daudzu
profesionāļu skaņdarbos, bet
otrā ir tā, kas patiesu lielumu atšķir no caurmēra, no viduvējības, bet kas reizē ir ideāls, pēc
kuŗa tiecas jo daudzi mākslinieki
un viņu snieguma baudītāji.

robežzīmes ‒ lūgšana, ticība, mīlestība, kalpošana, miers. Tomēr
tas nav tikai mūziķa personīgais ceļvedis – ar savām skaņām
viņš mudina mūs, viņa laimīgos
laikabiedrus, iet šo skaisto, bet
reizē grūto ceļu.
P. Vasks var lepoties ar jo biežiem viņa mūzikas atskaņojumiem visā pasaulē, arī tad, ja
nav jubilejas. Arī dzimtenē viņa
kompozīcijas jo bieži tiek atskaņotas dažādu kollektīvu un
mūziķu koncertos. Tomēr autorprogrammām aizvien ir sevišķa

nīcā – bija klausītāju pārpilni.
Savukārt pasniegtie ziedu kalni
stiprinājuši Latvijas ekonomiku,
tā veicot patriotisku funkciju,
kas īpaši atbilst latviešu patriota
P. Vaska uzskatiem un darbībai.
Koncertam noteikti bija jānotiek Doma baznīcā, jo galvaspilsētā nav tik ietilpīgas koncertzāles. Savukārt šī telpa un tās akustika noteica programmas izvēli,
kas bija drāmaturģiski loģiska.
Koncertu ievadīja 1991. gadā
komponētā lūgšana “Mūsu Tēvs”,
kas līdzās L. Garūtas 1944. gada

Komponists kopā ar dzīvesbiedri režisori Dzintru Geku

Aizputes parkā kuplos ozols, ko Pēteris Vasks kopā ar draugiem iestādīja 17. aprīlī pirms koncerta
dzimtajā pilsētā

Pēteris Vasks ir humānists vārda vistiešākajā nozīmē: viņš mīl
cilvēkus, un cilvēki mīl viņa skaņumākslu, jo tā iespiežas mūsu
apziņā, liekot domāt, liekot kļūt
skaidrākai dvēselei. Tā nav vienkārša dzirdes ”kutināšana”, bet
gan filozofisks process, protams,
tā mūzikālajā izpausmē.
Tādas kvalitātes top pakāpeniski, tās izslīpējas gadu desmitos, iegūstot šo pilnbriedu. Tas
nebūt nemazina agrāko gadu
desmitu veikuma nozīmi, jo katram māksliniekam jaunībā ir
“jāiztrakojas”. Krievu literātūras
ģēnijs Aleksandrs Puškins to formulēja šādi: “Svētīgs, kuŗš jaunībā bija jauns, svētīgs, kuŗš savlaicīgi nobriedis.” Nu mūsu skaņradim iestājies šis brieduma
posms ‒ vispārinājuma laiks, kas
tomēr nenozīmē vēršanos pagātnē.
Līdzīgi kā pirms 3 ‒ 4 gadu
desmitiem tapuši tādi šedevri
kā Cantabile, Musica dolorosa,
vijoļkoncerts “Tālā gaisma”, tā
pēdējos gados tiem pievienojušies 2. čella koncerts “Klātbūtne”,
The Fruit of Silence ar Mātes Terēzes vārdiem u. c. Šī darba saturā komponists izteicis savu
credo: ceļš, kuŗā ir piecas

Gavilnieks kopā ar televīzijas filmas Musica Serena režisori
Kristīni Želvi. (Producente ‒ Ieva Rozentāle)

nozīme, jo ne jau daudzi spēj
piesaistīt uzmanību ar savu
mūziku vien.
Abi jubilejas koncerti – gan
16. aprīlī Rīgas Doma baznīcā,
gan nākamajā dienā dzimtās
Aizputes baptistu draudzes baz-

šedevram vainago teksta mūzikālo interpretāciju latviešu mūzikā. Dzirdējām 2000. gada versiju korim un stīgu orķestrim,
savukārt, komponista sniegumu
laicīgajā koŗa mūzikā pārstāvēja “Mūsu māšu vārdi” (Māra

Čaklā teksts) – šoreiz a cappella.
Pirmo reizi Latvijā izskanēja
pērngad draugam, somu diriģentam Juham Kangasam veltītā
kompozīcija P. Vaska tik iemīļotajam stīgu orķestrim ‒ Musica
Serena, kur skaņraža savdabīgo
stilu var nekļūdīgi atpazīt. Jubilejas nedēļā pirmizrādi piedzīvoja arī televīzijas filma ar tādu
pašu nosaukumu. Lielisks papildinājums, radot oriģinālu diptichu, bija 2002. gadā komponētā Musica Appassionata – abus
darbus teicami atskaņoja Sinfonietta Rīga Normunda Šnē vadībā, ko lieliski papildināja vijolnieka Sanda Šteinberga atskaņotā meditācija “Vientuļais eņģelis”.
Īpaši iespaidīga bija programmas izskaņa ar jaundarba Da
pacem Domine (Dodi mums
mieru, Kungs) pasaules pirmatskaņojumu – savdabīgu skaņraža dāvanu ne tikai pašam sev
dzimšanas dienā, bet arī fenomenālajam Latvijas Radio koŗim
Sigvarda Kļavas vadībā un visai
cilvēcei. Kā loģiska izskaņa bija
21. gs. koŗa mūzikas šedevrs Mātes Terēzes dziļi ētiskā teksta
mūzikālā interpretācija (skat.
iepriekš).
P. Vaskam nereti sevišķi laimējies ar viņa mūzikas interpretiem, piemēram, diriģentiem Juhu Kangasu, Sigvardu Kļavu,
Māri Sirmo, vijolniekiem Gido-

nu Krēmeru, Alīnu Pogostkinu,
fenomenālo čellisti Solu Gabetu
u. c. Protams, nevar nepieminēt
arī Latvijas koŗus.
Otrais koncerts norisinājās
Kurzemes mazpilsētā Aizputē,
kur kārts P. Vaska šūpulis. Simboliski, ka koncerts notika Baptistu baznīcā, kur kādreiz sludināja viņa tēvs un dēls savukārt
spēra pirmos soļus skaņumākslā. Tāpat kā Rīgā, arī Aizputes
baznīca bija klausītāju pārpilna,
jo te vēl atcerējās gan tēvu, gan
dēlu viņa bērnībā. Kā interpreti
piedalījās liepājnieki: kamerkoris Intis Ilzes Valces vadībā un
Liepājas Simfoniskā orķestŗa vadošie mūziķi. Īpaši jāizceļ gan
Ilzes Zariņas, Ērika Kiršfelda un
flautistes Lienes DenisjukasStraupes sniegums, kuŗa atskaņoja gandrīz vai katra flautista
repertuārā esošo “Ainavu ar putniem”, bet stīdzinieki ‒ mistisko
duetu “Iekšējā pils”. Tomēr galveno smagumu iznesa koris,
dziedot amatieriem sevišķi sarežģītās ”Līdzenuma ainavas” un
sasniedzot tiešām labu saspēli
ar vijoli un čellu. Tāpat kā Rīgā,
arī te koncertu pabeidza “Klusuma auglis”. P. Vaska mūzikas
svētki Aizputē vēl turpināsies
un, cerams, kļūs par gadskārtēju
tradiciju, lai varētu baudīt un
lepoties par tik latvisku daili.
Latvijā un pasaulē Pēteŗa Vaska
mūzikas svētki vēl turpināsies.
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Aicina Latvija un 3x3 jūlijā!

DAIGA BITINIECE,
Latvijas 3x3 padomes locekle
3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus
no trim pusēm – Latvijas, Austrumiem un Rietumiem –, lai
satiktos trīs paaudzes – bērni,
vecāki un vecvecāki – un stiprinātu īsti latvisku garu.
Latvijā ik vasaru notiek divi
pasaules latviešu ģimeņu saieti. Pirmais šogad būs no 3. līdz
10. jūlijam Saldū, otrs no 24.
līdz 31. jūlijam notiks Pelčos, 5
km no Kuldīgas.
PAMATTEMA – DZIESMU
KAMOLĪTIS
Saldus ir viena no zaļākajām
pilsētām Latvijā, kuŗai raksturīgi
parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Daļa no vakara sarīkojumiem notiks Kalnsētas parka
estrādē, kas atrodas turpat, netālu
no Cieceres internātpamatskolas, kas būs saieta mājvieta.
Saieta pamatā ir latviskums, un
tā tema būs dziesmu kamolītis.
Saldus 3x3 liela daļa ieviržu būs
veltītas folkloras un seno latviešu
amatu apguvei, tās piedāvās interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem
visos vecumos. Kamēr bērni nodarbināti savās ievirzēs (bēbīšu
skola, 1/2x1/2), kuŗās īpaša vieta
būs dziesmai un rotaļām, pieaugušie varēs apmeklēt ievirzes,
kas interesē viņiem: no polītikas,
vēstures un psīcholoģijas līdz
folklorai, mūzikas instrumentu
darbnīcām, rokdarbiem un latviskajai virtuvei. Jaunieši varēs
veidot paši savu orķestri un spēlēt kopā ar dažādiem danču mūzikantiem. Saietā būs arī iespējams apgūt rotkalšanu, aušanu,
pīšanu, jaunākajiem dalībniekiem būs iespēja radīt savu koka
sacīkšu mašīnu, pavadīt laiku ar

2016. gada 23. aprīlis – 29. aprīlis

draugiem Cepu, cepu ievirzē vai
izmēģināt kādu daiļamatu. Būs
arī sporta aktīvitātes, bet visam
pāri – dziesma. Saietā būs plaša
kultūras programma, kuŗā varēs
redzēt gan trīsreiztrīsnieku, gan
Saldus novada ļaužu, gan viesu
varēšanu un talantus.
Saldus saietu vadīs Ingus Krūmiņš (kopā ar ģimeni un draugiem). Vairāk: https://www.facebook.com/Saldus3x3.
TEMA – CEĻŠ
Arī Pelču 3x3 saieta saturs būs
ļoti daudzveidīgs – galvas ievirzēs varēs gudrot un diskutēt par
polītiku, vēsturi, psīcholoģiju,
ētiku un reliģiju, meklēt savus
spēka avotus, roku ievirzēs darināt sev rotas, keramikas, koka
izstrādājumus, aust, zīmēt, gleznot, apgūt Kurzemes ēdienus utt.,
kustību ievirzēs – spēlēt teātri,
dziedāt korī, dancot latviskos
dančus, sportot, doties mežā, sevi
pārbaudot un sadraudzējoties ar

dabu. Tiem, kas vēlas tikt pie sava
etnografiskā tautastērpa, būs iespēja pašūt lina kreklu, noaust
celaini un sašūt vilnas auduma
brunci no iepriekš pasūtināta
materiāla. Jaunums būs smilšu
terapijas nodarbības, šachs, ievirze, kā iekārtot savu mājokli.
Saiets notiks brīnišķīgā vietā –
Pelču pilī ar skaistu terasi un plašu, koptu parku un Pelču internātskolā – attīstības centrā, kur
ir modernas darbnīcas un labi
sadzīves apstākļi. Turklāt tikai 5
km no Pelčiem ir Kuldīga, kas
tieši pēdējos gados atdzimst savā
senajā godībā, kur darbojas koka amatniecības centrs, mākslas
nams, mākslinieku rezidence u.c.,
kur ir Eiropā platākais ūdenskritums Ventas rumba un skaistā
Alekšupīte ar daudziem tiltiņiem. Bez lielajām visa novada
iepazīšanas ekskursijām būs arī
mazās uz Kuldīgu. Būs plaša vakara kultūras programma – pašdarbnieku un novadnieku va-

Vadītāji Daiga un Aldis Bitinieki // FOTO: Baiba Krūmiņa

Foto: Aivars Vētrājs
kari, tradicionālais brīvais mikrofons, leģendu nakts Pelču pilī
un saieta temas – ceļa – daudzinājums, nakts orientēšanās, volejbols u.c. Šo saietu organizē
kuldīdznieku Bitinieku ģimene –
Daiga un Aldis ar meitām Aneti,
Montu un Lauru. Vairāk: https://
www.facebook.com/pelci3x3.
ATVĒRS GRĀMATU
PAR 3x3 LATVIJĀ
27. jūlijā notiks grāmatas 3x3
Latvijā. 1990 – 2015 atvēršanas
svētki. Tā tapusi par PBLA Kultūras fonda, Latviešu fonda un
daudzu trīsreiztrīsnieku ziedojumiem, kā arī 3x3 kustības patrona Arnolda Ruperta izvadīšanā saziedotajiem līdzekļiem un
aptvers informāciju par 3x3 kustības 25 gadiem Latvijā. Uz sarīkojumu tiek gaidīti trīsreiztrīsnieki no visas pasaules, to solījusi
pagodināt arī Latvijas kultūras
ministre Dace Melbārde, bijusī
3x3 lektore, eksprezidente Vaira
Vīķe-Freiberga, LTF priekšsēdis
Dainis Īvāns u.c. ar kustību saistīti
ļaudis.

Pirms trim gadiem Latvijā iznāca grāmata 3x3 ārpus Latvijas
1981-2011. Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem. Tā
ir kā liecība par vienu no spēcīgākajiem fenomeniem latviešu
trimdā – 3x3 kustību, kas no pirmās nometnes 1981. gadā ASV
Gaŗezerā sakuplojusi visā pasaulē, kur mīt latvieši, un dziļas
saknes kopš 1990. gada tā dzinusi
arī Latvijā.
Uz tikšanos Latvijā!
Ārzemju dalībnieki var pieteikties pie Līgas Rupertes: e-pasts:
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink
N.E., Grand Rapids, MI 49503,
USA, tel. (616)456-8023. Ārzemju
dalībnieku dalības maksa ir 350
ASV dolari (vai atbilstoši eiro
maksāšanas brīdī) personai
(bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot 800 ASV
dolarus kodolģimenei.
Aprīlī www.3x3.lv būs precīza informācija par visām ievirzēm, vakara un kultūras programmām u.c. Bet jau tagad varat rakstīt un uzzināt vairāk
saldus3x3@3x3.lv, pelci3x3@3x3.lv.

ŽURKAS EX LIBRIS Nacionālajā teātrī
ANITA APELE
Biļetes uz “Žurkas” izrādi mums
jau nopirktas, bet ar dažiem gudriniekiem pie vakariņu galda cenšamies saprast, kādēļ rēvijai dots
tāds nosaukums – “Žurkas ex libris”? Kāds izsaka domu, ka izrāde varbūt būšot par literātūru –
tiks ņemtas priekšā grāmatas,
autori, grāmatu varoņi; kādam
atkal doma, ka varbūt žurka būs
izkāpusi no kādas grāmatas, bet
kādēļ žurka grauž pati savas grāmatas? Pagājušā gada Žurka bija
sevišķi laba, piesātināta ar polītisko satīru. Kā būs šogad? Esmu
cerīga, jo kāds putniņš pačivināja, ka beidzot tiks atzīts Uldis Siliņš ar vienu viņa skeču – pēdējais laiks, jo Uldis ir “Kaleidoskopu” karalis. Programmā lasu –
paldies par sadarbību Uldim
Siliņam (Austrālija).
Dienas rītā, kad ejam uz izrādi,
Latvijas ārstu biedrības prezidents Dr Pēteris Apinis bezbailīgi paziņo, ka “Mūsu mērķis ir
aizliegt smēķēt Latvijā”. Minist-ru prezidents Māris Kučinskis
notrīc, jo ir pazīstams kā “kaislīgs” smēķētājs. Viņš nav vienīgais, kas apsēsts ar pīpēšanas
niķi. Pēc šādiem vārdiem drebuļi
pārskrien daudziem. Paziņojums
presē turpinās: “Daži deputāti

Režisors: Valdis Lūriņš; scenārija autori: Egīls Zirnis, Mārtiņš Egliens, Valdis Lūriņš
metušies cīņā pret aizliegumu
smēķēt automašīnās. Citi ieslīgst
gaŗās pārrunās par atšķirībām –
smēķēt uz privātmājas balkona
ir labi, bet smēķēt uz daudzdzīvokļa nama balkona – slikti...
Tie visi ir tikai pussoļi. Mūsu
mērķis ir aizliegt smēķēt Latvijā,
pilnīgi un galīgi. Mūsu mērķis ir
sodīt tabakas tirgotājus, tāpat kā
mēs šobrīd sodām narkotiku
tirgotājus.”
Mierīgi! Esiet mierīgi! Nav jēgas satraukumam! Ja nevarēsit
smēķēt uz ielām, balkoniem un
automašīnās, lūdzu, nāciet uz
teātri, jo skatuves ir tā piedūmotas, ka astmatiķiem uz izrādēm
būtu jāaizliedz iet – ar stingru
likumu. Izrādes pat veselam cilvēkam ir veselībai bīstamas, un
neņemiet, lūdzu, līdzi kanārijputniņu būrīti, tam ķepiņas būtu
gaisā, tas noslāptu. Dr. Apinis
laikam uz teātri neiet, jo nav to
pamanījis. Pie dūmošanas strādā ne tikai dūmu mašīna, bet arī
aktieŗi – jauni un veci pīpē uz
nebēdu! Un pūš dūmus publikai
acīs. Lai atturētu jauniešus no
šīs atkarības, citviet pasaulē ir
aizliegts smēķēt reklāmu klipos,
filmās un uz skatuves.
“Žurkas ex libris” programma

mani tiešām smīdina, jo esmu
sagatavojusies pamatīgi izsmieties: Varoni meklējot; mežacūku
maršs; varenā saūjināšanās; pensionāru svings; ūks, kaks, kolm;
trīs runči. Divos cēlienos būs 25
skeči, būs jautri. Meklēju, kuŗš ir
Ulža skečs, bet pēc nosaukumiem nevaru atrast. Izrādās, ka
tas ir skečs – Varoni meklējot, kur
pieaugušais Sprīdītis pārnāk mājās. Skeča sākumā jaunā Lienīte,
vecāmāte un Sprīdītis, ar superlielu lāpstu pār plecu, tā kā strīdas,
bet vecāmāte tā pārspēlējas, ka
man jānovēršas, un nevaru izsekot par ko ir tracis. Otrā skeča
daļā Sprīdītis ir pavecs, viņš ļoti
īsu brīdi satiekas ar savu Lienīti
(Indru Burkovsku), bet skeča
lielāko daļu sēž pie galda un sarunājas ar savu meitas jaunkundzi. Skečam ir tik daudz nogriezts, saīsināts, ka šī noteikti
NAV Ulža Siliņa skeča cienīga
interpretācija.
Vispār skečus režisors ir novietojis skatuves vidusplānā, attālināti no skatītājiem – proscēniju
izmanto pieteicēji. Kaut jel viens
skečs būtu tuvplānā! Skečā Es
biju Ķīnā Dace Bonāte tēlo Laimdotu Straujumu, kas taisnojas, ka
nav zinājusi par Saeimas lēmu-

miem, jo bijusi Ķīnā – teksts ir,
bet pazūd dūmos, pazūd izpratnei. Ir daudz dziesmu un deju,
bet dārdošā mūzika, apžilbinošie
starmeši, ko raida skatītājiem
acīs, tā traucē, ka dziesmas un
dejas nevaru skatīties, kur nu vēl
baudīt.
Skečā Varenā saūjināšanās Solvita Āboltiņa, ko ļoti meistarīgi
attēlo Marija Bērziņa, vēlreiz tiek
izsmieta, saūjinoties ar piketējošo pensionāru pūli. Āboltiņai šis
skečs un “Žurkas” izrāde laikam
ir palikusi atmiņā, jo apmēram
pēc nedēļas Āboltiņa ir tik sašutusi par EP deputāta Krišjāņa Kariņa ieteikumu virzīt Andri Piebalgu Vienotības līdera pozīcijai,
ka viņa sarūgtināta pikti izsakās:
viņu skumdinot, ka partijas jaunā priekšsēža izvēles procesā esot
sākušās “mazās žurku cīņas”.
Otrais cēliens bija veltīts galvenokārt Raimonda Paula jubilejai: “Arī debesīs un peklē, latvietis pēc Paula meklē; polītiķis
Paulam zvana: patīk tavi motīvi –
nāc par lokomotīvi!”. Mārtiņš
Egliens bija tā iejuties Paula ādā,
ka abus, ja viņi nostātos viens
otram blakus, būtu grūti atšķirt.
Skečs un dziesma Trīs runči izpelnījās skatītāju sajūsmu: “Trīs

runči kādā krogā par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas
gaŗām un arī šķērsām iet Cik
meiteņu ir mīlēts, cik pelīšu ir
ķerts, No priekiem un no bēdām cik balderjāņu dzerts.” Trīs
runči šoreiz bija Zigmars Liepiņš, Imants Kalniņš un Juris
Kulakovs, aktieŗi bija tā paslēpušies šajos tēlos, ka neatpazinu – tas aktieŗiem kompliments.
Tad uznāca Uldis Dumpis, kā
vecs rokeris noskandēja dziesmas vārdus kā melodeklamāciju – skaidra dikcija, braša stāja,
un atkal publika sajūsmā rēca.
Vēl varētu daudz skeču aprakstīt, kā, piemēram, Dzeguzēnu enerģisko dziedājumu un
deju: “Anniņa vanniņā mazgājās
un mazdrusciņ aizsnaudās...”,
bet laikam Elvisa Preslija (Egils
Melbārdis) vecais, labais Jailhouse Rock publiku ieritmoja vislabāk, ka gribējās celties kājās, kā
sendienās un dziedāt līdzi: “Let’s
rock! Everybody, let’s rock!”.
“Žurkas ex libris” šogad nebija
tik satīrisks kā iepriekšējā gadā,
jo bija pārāk daudz dziesmu un
deju, bet no 25 skečiem bija ko
izvēlēties savai gaumei un bija
par ko pasmieties.
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Tāluma pārvarētājs
EDUARDS
SILKALNS

No grāmatas vāka uz lasītāju
noraugās plecīgs kungs ar nodomu un ieceru pilnu, bet arī laipnu
un omulīgu acu skatu. Bārdainais
un ūsainais kungs attēlā varētu
būt gadus divdesmit vai pat visus
trīsdesmit jaunāks nekā viņš ir šobrīd. Lasītāja uzlūkotājs ir Uldis
Grava, dzimis 1938. gadā.Vislabāk
viņu atcerēsies t.s. vecā trimda, sevišķi Ziemeļamerikas latvieši,
kam viņš augstos amatos kalpoja
savos spēka gados. Tomēr arī vērīgākiem un sabiedriskās norisēs
ieinteresētākiem Latvijas latviešiem viņš būs saglabājies atmiņā
gan kā Latvijas sabiedriskās televīzijas ģenerāldirektors, gan arī
Saeimas deputāts.
Tālumā, bet ne svešumā ir paša Ulža Gravas uzrakstīts savas
dzīves stāsts no agrīnās bērnības
atmiņām vēl Latvijā, tad no Vācijas bēgļu nometņu laika, kas viņā
un viņa draugos ielicis “nesatricināmus pamatus latviskai identitātei un sabiedriskiem pienākumiem” (39. lpp.), pāri Amerikas
gadiem un vadošiem amatiem
Radio Brīvā Eiropa Minchenē un
Prāgā līdz repatriācijai uz Latviju
(ar kuģi līdz dzimtajai Liepājai,
no kuŗas 1944. gadā ar citu kuģi
tika uzsākta došanās tālumā) un
dzīvei jaunajā gadsimtenī šeit.
Grāmatā labi līdzsvarota tās
autora latviskā sabiedriskā dzīve
(latviešu kopā saturēšana, iedvesmošana augstiem mērķiem, iestāšanās par Latvijas valstiskās ne-

Uldis Grava, Tālumā, bet ne svešumā, apgāds “Jumava”, 2016. g., 328 lpp.
atkarības atjaunošanu) ar privāto
dzīvi un karjēru Amerikas avīžniecības finanču jomā. Atsevišķa
nodaļa veltīta autora rosmēm
“mūža organizācijā korporācijā
Lettonia. Grāmatas virsraksts aizgūts no Kronvalda Ata vārdiem,
ka, arī dzīvojot tālumā, nav jāatsvešinās no latviskās vides. (57. – 58.)
Grāmata izstrāvo tādu pašu
pozitīvisma, optimisma gaisotni,
kādu tās autors izstrāvojis savā
sabiedriskajā darbā. Kā savās runās, tā tagad rakstu rindās Grava
pratis izvairīties no klišejām, nepasakot neko tādu, kas varētu
izklausīties “falši”. Viņš iestājas
pret sastingušām tradicijām, ir
par jaunu un “dzīvu” tradiciju
veidošanu. (70.)
Uz pozitīvā, optimistiskā fona
īpaši izceļas samērā nedaudzie
Gravas kritiskie vērtējumi par
dažām institūcijām un indivīdiem. Viņš “skumst” par luterāņu
baznīcas Latvijā “viduslaiku neiecietības izpausmēm”. (116.) Viņš
kritizē Latvijas darba likumus,
kas savā laikā, kad Grava bija Latvijas Televīzijas vadītājs, lieguši
viņam LTV milzīgo darbinieku
skaitu – 530 – samazināt kaut vai
tikai līdz apaļiem 500. (254.) Viņš
nopeļ vēl nesen tik populāro Latvijas TV žurnālistu Jāni Domburu par tā nemitīgo prasību par
viņa atalgojuma celšanu. (261.) Eināram Repšem radušās personības problēmas, kas viņu, pēc paša
atzinuma, padarījušas nepiemērotu polītiskam darbam. (292.)
Trāpījis pat Andrejam Eglītim par
viņa pārlieku piesardzīgo attieksmi pret konfrontāciju un provokācijām 1975. gada Helsinku konferences laikā, kuŗās aktīvi iesaistījās Grava. (304.)
Grāmata ir gaiša humora pilna,
kas lieku reizi parāda, ka pat par
pamatos tik nopietniem tematiem kā cilvēka dzīvi, darbu un
cīņu ar dažādiem pretiniekiem
var rakstīt ar priecīgu prātu, kas
tūdaļ pārnesas uz lasītāju. No dučiem līdzīgi priecīgu vietu lai
paliek izvēlēts citēšanai viens vienīgs paragrafs, kas pastāsta par
autora pieredzēto ēdienreizi Kirgīzijā:

...Tika izrādīta viesmīlība ar kārtīgiem vīna un konjaka piedāvājumiem. Pēc tam tika pasniegtas
daždažādas gaļas uzkodas un cepeši, bet pilnīgi bez kādām salātu
vai sakņu piedevām. Šo mūsu pārsteigumu pamanīja vakariņu
saimnieki, un tad arī izskaidroja,
ka bez šādām piedevām var arī
iztikt. “Redziet, jūs visu vakaru piedāvātās desās, uzkodās un galvenajos ēdienos ēdat tikai zirga gaļu.
Bet šie zirgi ir ēduši kirgīzu veselīgo
zāli, kas satur tik daudz veselīgu
vitamīnu, ka tos uz galda nav vajadzīgs papildināt ar kādām zāļu
vai sakņu piedevām.” (217.)
Nākamajās četrās rindkopās Uldis Grava sniedz autogrāfu savai senu gadu draudzenei Silvijai Kurmiņai

Ziedi gavilniekam no avīzes “Laiks”

izstāstītais stāsts par Gravas vēlēšanos paēst Gruzijas galvaspilsētā
Tbilisi nav mazāk amizants.
Vienam otram lasītājam, kam
Ulža Gravas sabiedriskais darbs
līdz šim bijis mazāk pazīstams,
varētu traucēt viņa it kā pašslavināšanās, lepošanās ar saviem
panākumiem (piem., 113., 167.,
232., 255.), bet tie, kas Gravu pazīst, var apgalvot, ka teiktajā nav
nekā nepatiesa. Pat labākais t.s.
ēnu rakstnieks, kas mums autobiografijas vietā būtu sagādājis
Gravas biografiju, nebūtu mācējis
grāmatā tik labi atspoguļot sava
varoņa personību.
Var jau būt, ka grāmatu būtu
vajadzējis nedaudz rūpīgāk parediģēt, lai jau vienreiz izstāstītais
vēlāk neatkārtotos. To, ka Uldis
Grava bijis pirmais Amerikas

latviešu apvienības stipendiāts
un ka viņam kā nākamais stipendiāts sekojis mācītājs Juris Cālītis, lasām vispirms 56.–57. lpp.
un tad vēlreiz 93. lpp. 11. nodaļas
2. rindkopā atkārtojas tie paši
skaitļi, kas jau bija 7. nodalas 3.
rindkopā.
Jāprecizē daži fakti. –
Nevar teikt, ka bēgļu “skolas
gaitās nebija mācību grāmatu”.
(34.) Ja tā vēl bija pašā trimdas
pirmsākumā, tad 1947./48. gadā
grāmatu vairs netrūka.
Maldīgu priekšstatu var radīt
teikums: “Austrālijā visiem imigrantiem pirmie divi gadi bija jāpavada darba nometnēs, bieži
dzīvojot teltīs un katrā ziņā grūtākos apstākļos nekā bēgļu nometnēs Vācijā.” (41.) Tādu darba
nometņu nebija, ja nu vienīgi

daži vieninieki, vīrieši, kas bija
norīkoti ceļu vai dzelzceļu būvēs
vai grāvju rakšanā, mita telšu apmetnēs darbavietas tiešā tuvumā, ģimenes cilvēki, vīri un sievas
savu divu gadu darba līgumu ar
Austrālijas valdību visbiežāk apmierināja, strādādami fabrikās
un slimnīcās un dzīvodami normālos īres dzīvokļos.
Pirms Jaunzēlandes pieņemšanas klāt, veidojot LAAS (Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē), Austrālijā jau labi ilgus
gadus darbojas LAA (Latviešu
apvienība Austrālijā). – 119. lpp.
Vācijas latviešu ilggadējais sabiedriskais darbinieks Arturs Cipulis vienviet (204.) nosaukts par
Arvīdu.
Visvairāk Ulža Gravas grāmatā aizkustina tās autora dzīvesprieks un gatavība izsisties cauri
visdažādākajām grūtībām. Par
savas dzīves moto viņš nosauc
“Nezaudē smaidu!” (247.) Grāmatai tuvojoties izskaņai, viņš
visu izstāstīto summē vārdiem:
“Dzīve ir bijusi laba.” (301.) To
viņš saka par spīti tam, ka sirgstot šobrīd ar četrām visai nopietnām kaitēm, par kuŗām viņš īpaši
nesūdzas, bet par kuŗu uzmanīšanu viņš pateicas saviem ārstiem.
Mums, savukārt, atliek pateikties
Uldim Gravam par vērtīgo, interesanto un viegli lasāmo grāmatu,
novēlēt viņam labāku veselību un
aicināt viņu turpināt atcerēties
viņa nupat citēto dzīves moto.

IEMESLS

Romāns

(Turpināts no 12.lpp.)
“Nu, tātad, apsēdies uz saviem
četriem burtiem un aizver muti.
Tad varbūt es vēl pārdomāšu,”
saimnieks mierīgi teica.
Laurits vēlreiz apsēdās uz bāra
ķebļa, un saimnieks nolika viņam
priekšā viskija glāzi.
Ja šeit būtu Pelle. Viņš zinātu,
ko darīt, zinātu īstos vārdus, būtu
lietas kursā. Bet Pelle bija Spānijā.
“Klausies, Laurit! Saule, meitenes, pludmale, vai tu to vari iedomāties,” viņš bija teicis un pēdējoreiz, kā aicinot, paraudzījies
Lauritā. Tad uzlicis mugursomu
plecā un iekāpis vilcienā. Bija
skumji ļaut viņam aizbraukt vienam, taču vienlaikus tā bija arī
laba sajūta. Katrā gadījumā Lau-

ritam priekšā bija svarīgākā diena viņa dzīvē. Taču tagad viņš
bija viens un nespēja notikušo
aptvert. Migla. Visur bija migla.
No skaļruņa skanēja Ulfa Ludella
balss. Sievietes dūdojoši smējās,
smēķēja, žestikulēja.
“Paldies,” Laurits teica un paņēma glāzi.
“Nu jau labāk.” Blakus sēdošais
vīrietis uzsita viņam pa muguru.
“Tā. Un tagad degunu augšā.”
Vai viņš visu ceļu līdz mājām
bija skrējis? Viņš nespēja atcerēties, ka būtu braucis taksometrā
vai autobusā. Nošu somu viņš pa
ceļam bija pazaudējis, viņa bikses līdz ceļiem bija dubļainas un
aukstas sitās gar kājām. Tauriņu
viņš bija aizmetis, pārāk vēlu, bet

tomēr. Vislabāk būtu bijis aizmest
prom visu, žaketi, stulbās kurpes,
dzīvi.
Djursholmā bija dziļa nakts,
kad viņš kāpa augšup pa kāpnēm, kas veda uz durvīm. Virs
tām dega mājīga dzeltena gaisma, likdama lauvas galvai mānīgi
spīdēt. Viņš jutās apdullis. Nekas
nesāpēja, nekas nedega. Varbūt
bija pagājušas desmit minūtes,
varbūt stunda, ko viņš bija pavadījis, sēžam uz angļu koka sola
blakus namdurvīm, un skaitījis
savienojumus starp grīdas flīzēm. Viņš noraudzījās elpas mākonīšos, nedomāja nevienu pašu
domu, viņš bija iztukšots, iztukšots. Un vēroja, kā viņa garie,
slaidie pirksti pamazām kļūst
zili, pirkstu gali zem tīri apvīlē-

tajiem nagiem bāli, pusmēness
vēl gaišāks. Asinis pazuda.
Ar kreiso roku viņš aptvēra
labās rokas rādītājpirkstu, tas
bija nejūtīgs, tajā nebija dzīvības.
Lēnām viņš lieca to atpakaļ. Aizvien tālāk, cik vien tālu iespējams, dzīslas nostiepās, noknikšķēja, nekādu sāpju, nekā. Laurits
raudzījās uz savu roku, kas izskatījās tik sveša, tik groteska, skatījās, kā āda krāsojas balta. Siekalas
pilēja uz zemes starp viņa kājām,
locītava nokrakšķēja un padevās.
Durvis atvērās. Tēvs rīta svārkos stāvēja hallē, viņu apņēma
kroņluktura gaišais vainags, viņa
rūtainās čības izskatījās neticami jocīgas. Laurits apspieda
smiekliņu; velns rīta svārkos.
Viņu laikam bija atsūtījis Sta-

ļins. Visu redzošais. Laurits vienkārši skatījās uz viņa kājām, viņš
nespēja pacelt skatienu, no augšas atskanēja mammas histēriskā
kliegšana.
“Vai tas ir viņš?” mamma sauca.
Raudulīgi. Nožēlojami.
“Vai viss ir kārtībā?”
No vietas neizkustējies, Magnuss viņai skaļi atbildēja:
“Jā, jā, viss kārtībā, ej atpakaļ
gultā.”
Tad iznāca ārā aukstumā, paņēma Lauritu pie rokas un ieveda mājā.
“Nu,” viņš teica. “Te mums ir
nākamais medicīnas students.
Laurits pacēla galvu, tēva seja
bija četrkāršojusies, briļļu lēcas
spīdēja. Tad viņš turpat uz paklāja izvēmās.
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VITA DIĶE
Kad cilvēks aiziet Mūžībā, šaisaulē paliek viņa labie darbi ‒ ieguldījums nākotnē. Paliek arī atmiņas un skaļi vai tikai domās
teiktie pateicības vārdi. Tie Kārlim Cīrulim – stipram un godīgam latviešu vīram, kura mūžs ‒
patiess savas Tēvzemes mīlestības apliecinājums un pierādījums īstenam cilvēka gara lielumam. Paldies – teic visi, kam
Lestenes brāļu kapi kļuvuši par
vienīgo un svēto piemiņas vietu.
Paldies – saka tie, kas Okupācijas
mūzejā raduši iespēju uzzināt,
atcerēties un Dzimtenes mīlestību mācīties. Paldies – tā vai ik
dienu nodomā jaunieši, kam tiek
dāvāta iespēja vērt augstskolu
durvis un spēkā un gudrībā augt.
Jau daudzus gadus un arī šodien, un vēl ilgi, ilgi šī pateicība
par paveikto un ieguldīto savas
Tēvzemes nākotnē būs sava veida piemineklis Kārlim Cīrulim,
kurš nekad nežēloja laiku un pūles, ja apzinājās, ka spēj sniegt
palīdzību savai Tēvzemei.
Kārlis Cīrulis dzimis 1919. gada 13. septembrī. Viņš agri sāka
saimniekot tēva mājās – Valmieras pagasta “Cīruļos”, bet kaŗš
izjauca visus plānus, un 1944. gada ziemā Kārlis devās kaŗā. Līdz
vectēva stādītajam sirmajam
bērzam viņu toreiz pavadīja
Irēne – jaunības mīlestība.Viņam

Kārļa Cīruļa testamentārais novēlējums
Latvijas jauniešiem
laimējās palikt dzīvam, un nācās
dzīvi sākt no jauna tālumā no
dzimtās zemes – Vācijā pie Donavas. Kārlis iemantoja gan tur
dzīvojošo tautiešu, gan vietējo
ļaužu cieņu un uzticību savas
godprātības, izpalīdzības un patiesās inteliģences dēļ. Viņam
nekad nebija sveša arī humora
dzirksts, kas palīdzēja pārvarēt
ne vienu vien dzīves nedienu.
Taču paši laimīgākie gadi Kārļa
Cīruļa dzīvē aizsākās 1970. gadā,
kad Vācijā viņu apciemoja jaunības draudzene Irēne – no jauna
uzplauka nekad neaizmirstā mīlestība, un abi uzsāka kopīgu
dzīvi Bostonā. Tomēr Kārlis allaž
atrada laiku, lai sniegtu palīdzību ikvienam, kam tā nepieciešama – neskaitāmiem latviešiem
palīdzēja izkārtot Vācijas pensijas, atbalstīja latviešu sarīkojumus, bija Daugavas Vanagu un
ALA biedrs. Taču nekad netika
aizmirsta ne Tēvzeme, ne dzimtā
valoda, kuŗas reizumis tik ļoti
pietrūka laipnajā, bet svešajā
zemē. Kārlis, arī nebūdams Latvijā, tomēr te ir bijis vienmēr, un
tad, kad nācās pārdot tēva mājas,
Cīruļa kungs vēlējās saņemto
naudu atstāt savā zemē – tā tika
novēlēta Okupācijas mūzejam,
Brāļu kapu atjaunošanai Lestenē un Vītolu fondam, un 2005.
gadā tika dibināta viena Kārļa
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Līmeniski. 7. Seno romiešu
divriteņu rati. 8. Latviešu dzejnieks (1850 – 1879). 10. Valsts
Ziemeļeiropā. 11. Pilsēta Japānā,
Honsju salā. 12. Metamā ierīce
seno romiešu bruņojumā. 16.
Žāvētavas. 19. Platforma stacijā,
pie kuras apstājas pasažieŗu vilcieni. 20. Apstrādāti dārgakmeņi
ar reljefu attēlu. 21. Lībiešu virsaitis 13. gs. 22. Vācu matēmatiķis,

Cīruļa mūža stipendija. Īpaši
skumjš bija laiks, kad Mūžībā
aizgāja Irēne, cilvēks, no kuŗas tika
saņemts un kuŗai tika sniegts tik
daudz mīlestības. Arī gadi nestāvēja uz vietas, ievainojumi arvien vairāk atgādināja par sevi,
nācās pārciest vairākas operācijas. Bet savām grūtajām dienām,
kuras Liktenis nebija taupījis,
Kārlis allaž tika pāri, palikdams
tikpat stiprs un sev tuvos cilvēkus mīlošs. Mūža nogali Kārlis
Cīrulis pavadīja skaistā vietā, veco ļaužu mītnē, sirsnīgu un izpalīdzīgu cilvēku mīļi aprūpēts.
Taču 2011. gada 17. novembrī
Vītolu fonds saņēma sēru ziņu –
Kārlis Cīrulis aizgājis Mūžībā.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

Kārlis Cīrulis

43

astronoms (1777 – 1855). 23. Airkāju klases dzīvnieks. 24. Iecere.
25. Sist ar kāju. 28. Zvejas rīks. 30.
Apdzīvota vieta Madonas novadā. 31. Novada centrs Latvijā. 32.
Novada centrs Latvijā. 36. Viss pastāvošais. 40. Patiesas, neviltotas.
41. Slavēt. 42. Pilnīgi norēķināties.
43. Vizināšanās ierīces.
Stateniski. 1. A. Čechova luga.
2. Riteņu apvalki. 3. Likteņa die-

vība senlatviešu mītoloģijā. 4.
Valsts Okeanijā. 5. Speciāli
atlasīts komplekts. 6. Sievietes
vārds (martā). 7. Venecuēlas
galvaspilsēta. 9. Izlauzts celms
ar resnām saknēm. 13. Zosveidīgo kārtas putni. 14. Īss stāstījums par jaunākajiem notikumiem. 15. Ar bitumenu
piesūcināts jumtu kartons.
17. Piena produkts. 18. Apdzīvota vieta Valmieras novadā. 26. Stingrs iebildums.
27. Viegla, jautra satura
priekšnesums. 29. Atvasinājumi, kas radušies no kaut kā
primāra. 33. Cukura rūpniecības blakusprodukts. 34. Spēcīgs. 35. Pilsēta Italijas ziemeļos. 37. Stīgu mūzikas instruments. 38. Dž. Pučīni
opera. 39. Navigācijas ierīces.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 15) atrisinājums
Līmeniski. 1. Līga. 3. Bass.
6. Vaidava. 9. Mierīgs. 10.
Dunte. 11. Lanka. 13. Atlaist.
18. Ampērs. 19. Apņemt. 20.
Rieciens. 21. Atpalikt. 22.
Modele. 23. Greizs. 25. Spektrs.
31. Tāpat. 32. Tikai. 33. Korinte.
34. Santims. 35. Seti. 36. Augt.
Stateniski. 1. Londona. 2. Aorta.
4. Asināt. 5. Saruna. 6. Vagars. 7.
Dūdas. 8. Atbalstīt. 12. Apveids.
13. Asteres. 14. Lapsene. 15. Izlabot. 16. Taupīgs. 17. Tepiķis. 20.
Remdēties. 24. Sadiegt. 26. Pitons. 27. Kreiss. 28. Rietēt. 29.
Karst. 30. Rieva.

Pateicoties Kārļa Cīruļa dibinātajam stipendiju fondam un dāsnajiem ziedojumiem neaizskaramajā kapitālā, augstāko izglītību
jau vairākus gadus iegūst Valmieras, viņa dzimtā novada, seši
talantīgi puiši un meitenes.
Arī savā testamentā Kārlis Cīrulis novēlēja līdzekļus izglītībai,
un šogad, pateicoties testamenta
izpildītāja Mārča Voldiņa uzņēmībai un labajai gribai, ir
noslēdzies vairākus gadus ilgušais darbs, lai tiktu piepildīta
Kārļa Cīruļa griba – atbalstīt
jaun-iešus, Latvijas nākotni,
izglītības iegūšanā. Paldies
Mārcim Voldiņam par ieguldīto
darbu! Vītolu fonds ir saņēmis
ziedojumu ‒ gandrīz 99 000$,
kas papildinās Kārļa Cīruļa
neaizskaramo stipendiju fondu.
Tiks dibināta piemiņas stipendija
viņa mūža mīlestībai Irēnei
Cīrulei, un, pateicoties tai,
izglītību iegūs kāds topošais
zobārsts.
Irēne Cīrule dzimusi Krievijā,
Permā, 1918. gada 19. martā. Viņas tēvs vēlāk pēc atgriešanās
Latvijā bija profesors Latvijas
Universitātē, taču māti Irēne
zaudēja agri un tās trūkumu izjuta visu mūžu. Irēne uzsāka
zobārstniecības studijas. Studiju
gados viņa iesaistījās korp. Dzintras un palika tai uzticīga visu
mūžu. Pēc izglītības iegūšanas
Irēne uzsāka praksi Strenčos,
taču tad Latvija bija jāatstāj, un
viņa nokļuva ASV, kur nācās no
jauna studēt, lai iegūtu tiesības
strādāt par zobārsti. Bet 1970.

gads bija pats laimīgākais Irēnes
mūžā – viņa Bostonā satika savu
jaunības mīlestību Kārli, un kopš
tā brīža viņi kļuva nešķirami.
Irēne darbojās vairākās latviešu
organizācijās, kā arī amerikāņu
zobārstu apvienībā (American
Dental Association). Taču viņas
sirds joprojām piederēja korporācijai – daudzus gadus viņa pildīja pienākumus gan korp. Dzintras Bostonas kopā, gan Bostonas
S!K!K! Irēne bija asprātīga, dzirkstoša, allaž humora pilna, ar savas personības starojumu viņa
prata savaldzināt katru, kam laimējās nokļūt viņas sabiedrībā.
Taču vistuvākais un mīļākais
visu mūžu bija viņas Kārlis – tik
stiprs, tik godīgs, uzticams un
labs. Irēne aizgāja Mūžībā 2000.
gada 4. februārī. Atvadu brīdī
skanēja viena no viņas mīļajām
tautasdziesmām – “Pilna upe
baltu ziedu…”. Tagad viņi ar Kārli ir atkal kopā – tur, kur klusums
runā skaļāk par vārdiem un kur,
kā šai dziesmā teikts: “Es pazinu
sav’ bāliņu Simtiem kaŗa pulciņāi: No cepures gaisma ausa, No
zobena saule lēca, No kumeļa iemauktiemi Mēnestiņis ritināsi…”
Mīlestība nekad nebeidzas –
ne tai, ne šaisaulē. Tāpat nebeidzas un nebūtībā nepazūd no
sirds darītais, jo īpaši, ja blakus
visu mūžu ir stāvējusi labā griba
un vēlme ar savu esamību padarīt pasauli labāku. Un tas ir neuzvarams spēks, jo kārtējo reizi
pierāda, ka tomēr pasaulē mēdz
uzvarēt labestība un patiess
godaprāts.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Ogri darba vizītē apmeklēja Latvijas Goda konsuls Ukrainā
Olena Višņakova. Konsulāts Ukrainā atrodas Čerņigovā, kas ir
Ogres novada sadarbības partneris. O. Višņakovas kundze, tiekoties
ar Ogres novada domes priekšsēdi Artūru Manguli un viņa vietnieci sociālos jautājumos Ilgu Vecziediņu, izteica pateicību par pērn
rīkoto humānās palīdzības akciju Čerņigovas ģimenēm, kuras cietušas militārajā konfliktā, un gādību, organizējot nometni bērniem.
Viņa izteica pateicību par Latvijas ārstu sniegto atbalstu ievainotajiem Ukrainas armijas kaŗavīriem.
Viļakas novadā 7. aprīlī atklāja rekonstruēto robežkontroles
punktu Vientuļi, kas tapis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā esošās Igaunijas ‒ Latvijas ‒ Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‒ 2013. gadam financiālo atbalstu. Tika piešķirti vairāk nekā 6,3 miljoni eiro.
Izbūvētas piecas kontroles joslas katrā virzienā un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums robežas šķērsošanas un muitas kontroles
veikšanai.
Zemgales Plānošanas reģiona delegācija viesojās Gruzijas pilsētā Kutaisi, kur notika plašs Latvijas – Gruzijas reģionālais forums. Uzrunu teica Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele. Gruzijas
Ārlietu ministrijas ministra vietnieks Dāvids Džalaganja (David
Jalagania) sniedza pārskatu par valsts ekonomikas potenciālu, kas ir
īpašs pēc Asociācijas līguma noslēgšanas ar Eiropas Savienību. Forumā uzstājās Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas un Jēkabpils
pilsētu vadītāji, Zemgales lielāko uzņēmumu ‒ AS Ferrus, SIA Drive
Eco, Ltd., Latvijas piens ‒ vadītāji, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra un Lauksaimniecības Universitātes pārstāvji.
Krustpils pilī līdz 30. aprīlim apskatāma franču fotografa Stefana Sudjēra izstāde “Latvijas ainava”. Viņš 2014. gadā 26 dienās,
kājām mērojot 556 km no Mazsalacas līdz Daugavpilij, redzēto
iemūžinājis fotografijās. Ar Francijas institūta Latvijā gādību izstāde jau pabijusi 12 pilsētās un turpinās ceļot pa valsts lielākajiem
centriem.
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ARTURS RUBENIS
Ticiet vai neticiet, bet Klīvlandes DV teātŗa kopai šogad
paliek 64. Nākamgad būs apaļi
65. Uz šo „nepaļo gadījumu”
gatavojam atkal jaunu uzvedumu. Mēģinājumi rit pilnā sparā
kopš 19. februāŗa, pirmizrāde
paredzēta 5. jūnijā.
Pirmā zināmā latviešu teātŗa
izrāde Klīvlandē notikusi 1910.
gada 26. martā, kad vietējā latviešu socialdemokratu grupa rādījusi R. Blaumaņa lugu Pazudušais dēls. Šim uzvedumam
sekoja vismaz 14 citi, kā Maksima
Gorkija Dibenā, Ciesas Friča Mīlestības lāsts. 1911. gada 9. janvārī
rādīta nenoskaidrota autora luga
Viņa jubileja.
Jo rosīgs bijis 1912. gads, kad
iestudēta M. Halbes drāma Straume, J. Paleviča Purvā, A. Upīša
Balss un atbalss, H. Heijermansa
Cerība uz svētību, un bijis arī
Raiņa vakars. 1917. gadā uzvesti
J. Gordina Bārenīte Masja, atkal
M. Halbes Straume, J. Raiņa Ģirts
Vilks, M. Dreijera Jaunais kandidāts un J. Mieža Purvā.
Starp 1912.–1916. un arī pēc
1917. gada turpinājies šis latviešu teātrinieku darbs. Kad deviņdesmito gadu sākumā Rīgā
meklējām par to informāciju,
diemžēl neizdevās neko vairāk
atklāt. Tāpēc neko nezinām par
tā laika aktieŗiem un režisoriem.
Jauns latviešu ieceļotāju vilnis
Ameriku sasniedza 20. gs. piecdesmitajos gados, un atkal atsākās izrādes latviešu valodā.
Sākot ar 1952. gadu, Klīvlandē
darbojās divas teātŗa grupas –
pie Daugavas Vanagiem un pie
Latviešu biedrības. Teātŗa izrādes
notika arī latviešu skolai un
gaidām un skautiem. Un tad –
virkne izrāžu no kaimiņu kolonijām.
Pirmā ir DV teātŗa kopa, kuŗa
darbojās pilnīgi autonomi, un
vietējā DV apvienība tikai gādāja
mēģinājumu un izrāžu telpas
(labu laiku tās notika Bohemiešu
zālē, pa laikam arī Sokolu kluba
telpās).
Dibināta 1952. gada 10. augustā, DV teātŗa kopa uzsāka mēģinājumus jau decembrī, bet
1953. gada 18. februārī notiek
Hugo Krūmiņa komēdijas Sāncenši pirmizrāde čechu Sokolu
kluba telpās, Vilmas ŪbelītesAigares režijā.
Tai seko Em. Skujenieka Diriģenta uzvedums autora režijā
1953. gada 29. novembrī Bohēmiešu zālē. Biedrības teātŗa grupas pirmais uzvedums bija 1955.
gadā, kad rāda A. Galiņa drāmu
Drupas, atkal Vilmas ŪbelītesAigares režijā. Kāpēc toreiz darbojās abas grupas tā paša režisora
vadībā, nebija īsti skaidrs, bet
abas tās sniedza katra tikai pa
septiņiem uzvedumiem laikā no
1953. līdz 1958. gadam.
Abām teātŗa grupām režisori
bijuši jau pieminētie – VilmaŪbelīte-Aigare un Emīls Skujenieks, kā arī Jūlijs Borgs. Kad
1958. g. janvāŗa beigās Klīvlandē
ierodas režisors Arturs Rubenis,
viņš pārņem DV teātŗa kopas
vadību, bet biedrības grupa
izbeidz darbību.
Kopas dalībnieku skaits bijis
mainīgs. Sākumā tie bijuši Vācijas latviešu nometņu aktieŗi,
bet aizvien vairāk iesaistās jaunā
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Klīvlandes Daugavas Vanagu teātŗa kopai – 64
paaudze. Īsu brīdi darbojas pat
Jauniešu teātŗa kopa A. Rubeņa
vadībā, turpinās skolas teātŗa un
arī gaidu un skautu uzvedumi,
bet Klīvlandes DV teātŗa kopa
darbojās kopš 1952. gada, saga-

landieši joprojām kāpj uz skatuves un sagatavo uzvedumus. Ik
uzvedumam pienākas mēģinājumi, 16 – viencēlienam, 30 –
vismaz stundu gaŗai izrādei.
Pēdējais „lielais“ uzvedums
bija mūsu pašu klīvlandietes
Margo Hāsas stāsts par pensionāru pāri Seko savai sirdij (20062007), ko izrādījām piecas reizes.
Izrādē piedalījās J. Vaskis, I. Rubene, V. Borga, Z. Apine un I.
Hāznere. Lugu bija tulkojis
Rubeņu pāris.
Vēl nospēlētas šādas izrādes:
Vasku Jāņa Frontes teātris, I-II
(2004), Vectētiņa seši krāsaini
bērniņi (2010), Atceries, atceries,
kad mēs tikāmies (2013) un A. Rubeņa jociņš par notikumu
Gaŗezerā - Nabaga unčuks (2015).
Sagatavošanā –Vasku Jāņa Krize
rožu dārzā (2016).
Jaunatklājums: ja notiek divas
izrādes,
tie paši skatītāji ierodas
Klīvlandes DV teātŗa kopa pēc mēģinājuma Vasku Jāņa viencēliena komēdijai KRIZE ROŽU
DĀRZĀ. Ilze Hāznere, Anda Prātiņa, autors Jānis Vaskis, Zenta Apine, rež. Arturs Rubenis, Karmena uz abām izrādēm!!!
Cickovska. Baiba Apele un Ilga Rubene. Pirmizrāde 5. jūnijā, 2016, Klīvlandē
tavojot katru gadu pa uzvedumam.
Par dekorātoriem darbojušies
daudzi, starp tiem Berchards
Sniedze, Rūdolfs Āboliņš, Maija
Gruzīte, Agnārs Cickovskis un
daudzi citi. Izrādes gaismojuši –
Gunārs Sproģis, Alfreds Šulcs,
Gunārs Raņķis un citi.
Kāda ir statistika par šo darbu?
Klīvlandes DV teātŗa kopai bijuši
55, KLB grupai 7, skolas teātrim
22, gaidām/skautiem 10 uzvedumi. Parasti izrāžu skaits katram
uzvedumam ir svārstījies: lielai
daļai notikusi viena vienīga izrāde. Vislielāko izrāžu skaitu piedzīvoja divi uzvedumi – L. Auzānes Zilais tauriņš un A. Eglīša
Pēc kaut kā cēla, nezināma –
katrs ar 15 izrādēm. Kopā 185
izrādes 84 pašu uzvedumiem.
Turklāt gaidām un skautiem
un DV notikuši priekšnesumi
viņu sarīkojumos, vismaz 90. Parasti sagatavoti ar pāris mēģinājumiem, improvizētu spēli utt.
Nav apgūts skatītāju skaits
izrādēs, nav saskaitītas darba
stundas mēģinājumos, dekorāciju būvēs, nav saskaitīti arī izdevumi par telpu īri un ceļa izdevumiem. Nav maksātas algas
darba darītājiem, vienīgi ceļa
naudas, braucot viesizrādēs, jo
tad īrēti autobusi.
Klīvlandiešu teātriniekiem bijuši pašiem savi autori – lugu
rakstnieki: Emīls Skujenieks (Diriģents) un Hugo Krūmiņš (Sāncenši, Svešnieks sarkanā uzvalkā).
Arī Astrīda Jansone izmēģinājās
ne tikai lugu rakstīšanā, bet arī
režijā (Atkal svešnieki, Nu mums
abiem jāšķiras, Pagātnes ēnā, Vai,
dieniņ, ko nu?). Šeit nestāstīšu
pats par savu teātrinieka, režisora
un dramaturga darbību, jo tas ir
stāsts 70 gadu gaŗumā...
Kad astoņdesmito gadu sākumā izbeidzas teātrinieku uzvedumi ASV un Kanadā, Klīvlandē
vēl atradās vairāki šī darba entuziasti (Z. Apine, H. Mazzariņš,
J. Vaskis, Rita Kaugure, Ilga
Rubene, A. Jansone, L. Jansons
un es pats), kuŗi turpināja katru
gadu sagatavot un parādīt izrādes, sniedzot arī viesizrādes citur.
Kāda ir nākotne latviešu teātriniekiem svešumā? Pirmām
kārtām – teātrim nepieciešami
skatītāji. Sakarā ar paaudžu mai-

ņām, kuŗas risinās nepārtrauktā
neizbēgamībā, pagalam niecīgs
paliek latviešu teātŗa skatītāju
pulciņš. Daudzi skatītāji vāji prot
valodiņu, tāpēc vairs nav pacietības vērot pāris stundu gaŗās

izrādes. Spēlētājiem mēģinot, saprotams, valodiņa iegūst krietnu
uzlabojumu, ja tik varētu atlicināt
laiku mēģinājumiem, izrādes sagatavojot.
Arī 21. gs. otrajā dekādē klīv-

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia
Ave, Lakewood, CO 80226),
tālr.: 303-986-5337 vai 303913-8081. Piektdienās 19:00
tiekas latviešu deju grupa,
20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība (531 N 7th St, Philadelphia PA 19123).
3. maijā 11:00 pensionāru
kopas saiets. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un pārrunas par notikumiem. Dzimumdienu svinēšana pie kafijas galda.
MILVOKI (WI)
Milwaukee Latvian House
(8845 W Lynx Ave, Milwaukee
WI).
7. maijā 10:30 Milvoku
latviešu skolai 65 gadi! Visi
pulkv. O.Kalpaka skolas bijušie
skolnieki un absolventi laipni
lūgti piedalīties skolas 65. jubilejas izlaidumā!
ŅUJORKA (NY)
Jonkeru bazn.telpās (254
Valentine Ln,Yonkers)
23. aprīlī 15:00 „Pasaulē
sevi meklējot” – pirmais no
sešiem Ņujorkas dr. nometnes 60. jubilejas sarīkojumiem. Dialogs/saruna par
Ņujorkas dr. un Elles Ķēķa
ietekmi uz Ņujorkas latv. sabiedrību no 3 paaudžu skatījuma. Priekšlasījumi, kompozicija, vakariņas. Ieeja $20.
Lūdzam iepriekš pieteikties:
Nometne60@gmail.com
Igauņu nams (343 E 34th Str
(pie 34.ielas un 2.avēnijas),
New York.
6. maijā 19:00 filma „Ģenerālplāns”.
Baznīca Jonkeros (254 Valentine Ln, Yonkers NY).
7. maijā 15:00 filma „Ģenerālplāns”.
Filmā „Ģenerālplāns” pēta
metodes, kā Krievija ietekmē
Baltijas valstu iekšpolītiku,
šķeļot vietējo sabiedrību, sējot
ilgas pēc Padomju Savienības
un noniecinot Baltijas valstu
atgūto neatkarību. Filmā kā
eksperti piedalās – Anne Aplbauma, Ļevs Gudkovs,
Anderss Fogs Rasmusens,
Džulians Lindijs-Frenčs, Artemijs Troickis, Edvards
Lukass u.c. Info: Baiba Pinnis,
tālr.: 917-270-4786, e-pasts:
pinnis@banet.net
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125),
www.seattlelatviancenter.com
23. – 24. aprīlī Lietoto
mantu tirgus. Sestd. 9:30 –
17:00; svētd. 12:00 – 16:00.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N,

St. Petersburg FL 33713).
Bibliotēkai turpmāk nebūs
noteikts darba laiks, sakarā ar
lasītāju skaita samazināšanos.
Par vēlmi apmeklēt bibliotēku
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727851-9414.
5. maijā 10:00 Biedrības
valdes sēde.
10. maijā 13:00 videoizrāde
– Marisa Jansona atvadu
koncerts no Karaliskā Concertgebow orķestŗa Amsterdamā, kuŗā piedalās pasaules
operzvaigzne amerikāņu baritons Tomass Hempsons. Kafija
un cepumi. Ieejas zied., sākot
ar $3. Visi laipni aicināti!
23. jūnijā 16:00 paredzēta
līgošana, alus dzeršana un
mielošanās ar Līgo vakara
labumiem. Būs arī jāņusiera
nogaršošana un konkurss par
izcilāko sieru. Līgotājiem jāņem līdzi groziņi, pildīti ar
gardumiem. Jāņubērnus sagaidīs Biedrības saimniece
Mārīte, un par svētku alu
gādās saimniec. vad. Ivars.
Visi, kam patīk līgošana un
vasaras saulgriežu svinēšana
pulciņā, mīļi gaidīti! Ieejas
zied., sākot ar $5.
PAZIŅOJUMS – Latvian
American Shipping Line sūtījumus uz Latviju pieņems 30. aprīlī 13:30 – 15:00.Tad arī tiks
pieņemtas grāmatu kastes.
Sūtījumi Latvijā nonāks jūnija
sākumā. Klientus, kuŗi dodas
prom no Floridas pirms aprīļa,
lūdzam sazināties ar Sybilu
Krēsliņu, tālr.: 404-543-4141,
e-pasts: sk.kreslins@gmail.com,
lai sūtījumus pieņemtu ārpus
kārtas. Ar jautājumiem var
griezties arī pie Anitas, tālr.:
973-755-6565,ext.5, vai 973744-6565.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San
Francisco), Info: www.zklb.
wordpress.com, ZKLB sekr.
un informāc. daļas vadītāja
Una Veilande tālr.: 408-8135104, e-pasts: una.veilande@
gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 irving St,
Brookline, MA 02445). Māc.
Dace Zušmane. 8. maijā 11:00
dievk. Ģimenes dienas pankūku brokastis.
• Čikāgas latv. ev. lut.
Ciānas dr.: (6551 W Montrose
Ave, Chicago IL 60634), tālr.:
773-725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.
facebook.com/ČikāgasCiānas-draudze255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,

E-pasts: puidza@yahoo.com
24. aprīlī skautu un gaidu
vadīts Sv. Juŗa dienas dievk.
Kafijas galds.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30 dievk. Pēc dievk.
sadraudzība. Trešdienās 17:00
Bībeles stundas. Trešdienās
15:00 – 17:00 un ceturtdienās
9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc. H. Godiņa
tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv.
ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve
Mile Road, Farmington Hills,
MI 48334). Dievk. notiek
10:00 no rīta. Māc. Biruta
Puiķe Wilson. 23. aprīlī 11:00
Bībeles stunda. 24. aprīlī
dievk. ar dievg.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.
com Info: Andrejs Jugs, tālr.:
561-447-9050. Dievkalpojumu
laiks 14:00. Pēc dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev.lut.dr.: baznīca (1927 Riverside Ave, Los Angeles CA
90039). 8. maijā 11:00 dievk.
Prāv. Daira Cilne. 15. maijā
11:00 dievk. ar dievg. Māc.
Mārtiņš Rubenis. 29.maijā
11:00 iesvētības dievk. ar
dievg. Prāv. Daira Cilne un
diak. Rota Stone.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of
Norton (2 W Main St, Norton,
MA 02766). Katru svētdienu
11:00 dievk. ar dievg. Kalpo
mācītājs Dr. Jānis Keggi, dr.
sekretāre Zigrida Kručkova,
tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Visi dievk. notiek 11:00. Māc.
Ieva Dzelzgalvis. 24. aprīlī
dievk. ar Sv. vak. Lasīšanas
pulciņa satikšanās – pārrunas
par grāmatu ’’Portrait of a
Marriage’’. 1. maijā Laju vadīts dievk. 8. maijā dievk. ar
Sv.vak. Dievk. Vilmingtonā
15:00 Good Shepherd bazn.
(1530 Foulk Rd, Rt 261) dievk.
Kafijas galds. 15. maijā dievk.
Skolas gada noslēgums – pusdienas. 22. maijā dievk. ar Sv.
vak. 29. maijā dievk.nenotiks. 5. jūnijā angļu val. dievk.
ar Sv.vak. 12. jūnijā Tautas
sēru dienas Ekumēniskais
dievk. kopā ar Filadelfijas
latviešu baptistu draudzi.
• Kalamazū latv. apv. ev.
lut.dr.: Māc. A. Graham. Pēc
dievk. kafijas galds. 24. aprīlī
10:00 dievk. ar dievg. 27. aprīlī
11:00 Bībeles stunda Kala-

mazū bazn. 1. maijā 10:00
dievk. 6. maijā 11:00 lūgšanas
grupa bazn. lejas telpās. 8.
maijā 10:00 Ģimenes dienas
dievk. ar dievg. Sekos programma ’’Es savai māmiņai’’
un pusdienas par labu māmiņām Zemgalē. 15. maijā 10:00
Vasarsvētku dievk. ar dievg.
18. maijā 11:00 Bībeles stunda
ciemā ’’Latvija’’. 22. maijā 10:00
Trīsvienības svētku dievk. 25.
maijā 11:00 Bībeles stunda
Kalamazū bazn. 29. maijā
dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews
Ave, Lakewood, OH 44107).
Baptistu dr. dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas
notiek 10:00 katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East
Petersburg Rd, Lititz Lancaster,
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S.
Ziedone (PO Box 380, Henryville PA 18332), mob. tālr.:
570-460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr.
Arvīds Ziedonis (529 Linden
Place, Cresco PA 18326-7248),
tālr.: 570-629-6349, e-pasts:
ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-4383036. Dievkalpojumi notiek
pirmajā un ceturtajā svētdienā
plkst. 10:00. Otrajā svētd.
dievk. angļu val. Pensionāru
saiets katrā otrajā ceturtdienā.
1. maijā Vidienas prāv. Ilze
Larsen. Māc. lekcijas: 18. maijā.
Bībeles stunda 25. maijā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 23.
aprīlī 11:00 dievk. ar dievg.
Māc. Dace Zušmane. Pilnsapulce.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Archibīskape Lauma Zušēvica, tālr.:
414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070.
Dievk. notiek katru svētdienu
10:00.
• Mineapoles St.Paulas latv.
ev.lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). 11:00
Bībeles stunda. 24. aprīlī 10:00
laju vadīts dievk., ko vadīs
Betsija un Benjamiņš Aļļes.
Sadraudzība. 26. aprīlī 19:00
Bībeles stunda bibliotēkas telpās. 30. aprīlī 11:00 – 15:00
Pavasaŗa tirdziņš. Ēdienu pārdos 12:00 – 14:00.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC

H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-2530, e-pasts:
prez@draudze.org. Visi dievk.
notiek 14:00. Mācītāja vieta
vakanta!
24. aprīlī dievk. Pilnsapulce.
8. maijā Ģimenes diena. 29.
maijā dievk., viesosies Dags
Demandts. 12. jūnijā aizvesto
piemiņas dienas dievk.
• Notikumi Tērvetē.
21. maijā 10:00 sezonas atklāšana. 4. jūnijā 10:00 nometnes talka. 25. jūnijā – Jāņi.
• 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:
latvianlutheranchurch@gmail.
com
24. aprīlī 13:30 Īstbransvikā
dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY).
Manhatena Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY
10003).
Īstoranža Holy Trinity Church
(153 Glenwood Ave, East
Orange NJ ).
23. aprīlī 15:00 Jonkeru
bazn. pirmais nometnes 60
gadu jubilejas notikums –
„Pasaulē sevi meklējot”. Piedalās draudzes un „Elles Ķēķa”
veidotāji, viesi – dzejnieks
Kārlis Vērdiņš un vēsturniece
Elga Zālīte.
24. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk. ar
dievg. Māc. Saliņš.
13:30 St.Andrew bazn. dievk.
Māc. Saivars. Novada sēde.
• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd,
Rochester NY). Diakone Linda
Sniedze Taggart. 24. aprīlī
14:00 dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts:
vijaarins@yahoo.com
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego,
CA 92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451,
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.
Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievkalpojumi notiek 12:00. 14.
maijā 12:00 dievk. Draudzes
sapulce un kafijas galds. 4.
jūnijā 12:00 Tautas sēru dievk.
ar dievg. Kafijas galds.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)

• 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.: 314457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:

(11710 3rd Ave N E Seattle,
WA 98125). Visi dievk. notiek
10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 206674-9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 24. aprīlī dievk.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un radinieks

IVARS PAULS ANTENS
Dzimis 1931. gada 11. oktobrī Rīgā,
miris 2016. gada 7. aprīlī Inverness, Il

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.
Dziedot mani ievadīja
Paradīzes dārziņā.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA INRA, DĒLI ĒRIKS UN PAULS
VEDEKLA MARCIA UN MAZDĒLS MIĶELIS

Mūžībā aizsaukts mans mīļais vīrs, mūsu tētis un vectētiņš, radinieks

MĀRIS ZAĶIS
Dzimis 1936. gada 31. janvārī Rīgā,
miris 2016. gada 9. aprīlī Floridā
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M.Jansone/

SIEVA INESE, DĒLI VILIS UN RIČI, VEDEKLA DIĀNA
MAZDĒLI VILĪTIS UN ALEKS
ĒRIKA UN KĀRLIS GRĀVIS

• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady
NY 12308).
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: dievk. notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, FL 33707). Bībeles
stundas notiek Biedrības namā
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.:
727-368-0935. Dr. pr. Aija
Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
Katrs pirmās svētdienas
dievk. notiks Biedrības namā
plkst. 14:00. 24. aprīlī Bībeles
stunda. 1. maijā dievk. Biedrības namā. 8. maijā Ģimenes
dienas svētbrīdis Biedrības
namā ar pašu nestām brokastīm.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita
Gaide, tālr,: 905-477-7042,
e-pasts: aigaide@yahoo.com.
Diakone Aina Avotiņa, tālr.:
416-920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A.
Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts: kjan27@gmail.com.
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom. pr. Maija Sukse, tālr.:
416-221-4309, e-pasts: sukse@
sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD

20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@
verizon.net, Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts:
macanitavp@gmail.com, dr.
pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-2640089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 11:00
dievkalpojums. Kafijas galds.
Grāmatu galds. 24. aprīlī
11:00 – 16:00 Atvērto durvju
diena. Info: dclatviesuskola@
gmail.com 11:00 Svētbrīdis
dievnamā angļu un latviešu
valodā. 28. aprīlī 19:30 Literārais vakars.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr.
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860644-3268.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rasma@laiks.us,
vēlākais –
SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram ziņas uz redakciju
tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

Noslēdzies mūsu mīļā radinieka un ilgu gadu drauga

MĀŖA ZAĶA mūžs
Dzimis 1936. gada 31. janvārī Rīgā,
miris 2016. gada 9. aprīlī Sanktpētersburgā, Floridā
Par viņu sēro
ZĪLE DUMPIS, LĪZĪTE HERON, MAIJA UN FRED WOLF

... un atmiņas ziedēs ap Tevi
tik balti kā ābeles...

// FOTO: www.oho.lv

Mūžības ceļos aizgājis mūsu mīļais draugs, Mister Bunny

MĀRIS ZAĶIS
Dzimis 1936. gada 31. janvārī Rīgā,
miris 2016. gada 9. aprīlī Floridā
Mīļā piemiņā viņu paturēs
DACE, DIĀNA, HELMĀRS
VALDA, ROBERTS UN ANDA

Pieminam mūsu ilggadīgos mūža biedrus

ULDIS KALNIŅŠ
VALDA AUSMA ĀRSTE
ELVĪRA ROZĪTIS
Vieglas smiltis...

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FILADELFIJĀ
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Vai Kristaps
Porziņģis spēlēs
Latvijas izlasē?

Ieva Krastiņa, desmit punkti un
Bostonas maratonā
desmit atlēkušās bumbas Kristenas Menas kontā, desmit punk- Prokopčuka ceturtā
tus iemeta arī Sidnija Kārtere,
Latvijas titulētākā gaŗo distanču
bet astoņi punkti un astoņas pie skrējēja Jeļena Prokopčuka piek-

Pēdējā spēlē Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā
Ņujorkas Knicks bez savainojumu dziedējošā Kristapa Porziņģa
ar 90:102 izbraukumā zaudēja
Indiānas Pacers. Knicks sezonu
pabeidza ar 32 uzvarām un 50
zaudējumiem, NBA austrumu
līgā ieņemot 13. vietu. Neveiksmīgi Knicks izvērtās sezonas
beigu daļa, kurā komanda trijos
mēnešos 38 spēlēs guva tikai 10
uzvaru. Pēdējās deviņās sezonās
piekto reizi Ņujorkas klubs piedzīvoja vismaz 50 zaudējumu.
Spēles pārtraukumā

Porziņģis savā pirmajā sezonā
NBA 72 spēlēs guva vidēji 14,3
punktus un 7,3 atlēkušās bumbas, nobloķēja 1,9 pretinieku metienus un atdeva 1,3 rezultātīvas
piespēles. Novembrī Šarlotes
Hornets grozā un martā pret
Čikāgas Bulls viņš guva pa 29
punktiem un pirmajos trīs mēnešos tika atzīts par labāko debitantu austrumu konferencē. Porziņģis pārsteidza ar vieglo iekļaušanos NBA basketbolā un savā
komandā, ātri kļūstot par prasīgās
Ņujorkas publikas mīluli un bez
lieliem kritumiem izturot garo
sezonu – 72 spēles. Tas ir apmēram divreiz vairāk par gadu iepriekš Spānijā aizvadītajām spēlēm.
Ko saka pats basketbolists par
savu sniegumu? “No šīs sezonas
varu daudz mācīties. Zinu, kā
man pietrūkst, kur varu būt efektīvāks un kam vairāk jāpiestrādā
vasarā, lai kļūtu labāks,” Kristaps
Porziņģis sacīja aģentūrai ESPN.
Savainotais plecs Kristapam liedza piedalīšanos pēdējās sešās
spēlēs. Knicks vadītāji vēlas, lai
Kristaps pilnīgi izveseļojas viņu
uzraudzībā un tikai tad dodas
atpūtā.
Joprojām nav skaidrs, vai Porziņģi šovasar redzēsim Latvijas
izlasē olimpiskās kvalifikācijas
turnīrā. Lēmums tikšot pieņemts
ģimenes apspriedē. “Protams,
man jāievēro arī komandas vadītāju vēlmes. Nepārprotami gribu
pārstāvēt savu valsti Latviju, taču
jāuzklausa cilvēki, kuŗu viedoklis
man svarīgs, tāpēc lēmumu par
spēlēšanu izlasē vēl neesmu pieņēmis,” Porziņģi citē laikraksts
New York Post.
***
Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgas turnīrā TTT Rīga
komanda Daugavas sporta namā
Rīgā guva uzvaru pusfinālā un
sasniedza pirmās sezonas finālu.
Uzvarētāju komandas rindās rezultatīvākā ar 19 punktiem bija

groziem savāktas bumbas Ievai
Kūlītei. Tigers rezultatīvākā bija
Teilāne, kura guva 19 punktus un
izcīnīja sešas atlēkušās bumbas.
Finālspēlē Latvijas čempiones
demonstrēja labu spēli un pārliecinoši uzvarēja Gdynia komandu
no Polijas – 81:67 (18:16, 24:17,
20:23, 19:11). Uzvarētājām ar 16
punktiem, septiņām atlēkušajām
bumbām un sešām rezultātīvām
piespēlēm izcēlās Sidnija Kārtere,
pa 13 punktiem sameta Kristena
Mena un Ieva Krastiņa, Zenta
Meļņikas kontā 12 punkti un 14
bumbas zem groziem.

Artūrs Plēsnieks –
Eiropas čempions

to reizi piedalījās Bostonas maratonā. Ne reizi viņa nav ierindojusies zemāk par ceturto vietu. Tā
notika arī šoreiz. Bostonā maratona trasē devās apmēram 30 000
skrējēju.

Prokopčuka finišēja pēc divām
stundām, 32 minūtēm un 28 sekundēm (2.32:28). No uzvarētājas
etiopietes Atsedes Baisas (2.29:19)
viņu šķīra trīs minūtes un deviņas
sekundes. Līdz šim labākais panākums Bostonā Prokopčukai ir
divreiz – 2006. un 2007. gadā –
iegūtā 2. vieta, savukārt 2004. un
2008. gadā viņa finišēja ceturtā.

Māris Bičevskis tika aizvests uz
slimnīcu uzlikt šuves pārsistajai
uzacij, bet vārtsargs Edgars Masaļskis tika noraidīts līdz spēles
beigām par kautiņu. Līdz ar to
no skatītāju tribīnēm tika izsaukts izlases trešais vārtsargs
Jānis Kalniņš, kuŗš lielā mērā palīdzēja izlasei izcīnīt šo uzvaru,
atvairot visus metienus pamatlaikā, pagarinājumā un arī pēcspēles metienos. Uzvaras “bullīti”
guva komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš.
***
Pasaules meistarsacīkstes
U-18 hokejisti ASV sāka ar minimālu zaudējumu papildlaikā
Šveices līdzaudžiem – 4:5 un
līdzīgi arī zviedriem – 3:4. Mūsu
hokejisti nebija pienācīgi pretinieki amerikāņiem – 1:12 un krieviem – 0:7. Turpinājumā bija jācīnās par palikšanu elites grupā.

Rokasbumbas
turnīra izloze
Chorvatijas pilsētā Dubrovnikā
norisinājās 2018. gada Eiropas
handbola meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra izloze, kuŗā savus
pretiniekus uzzināja arī Latvijas
izlase. Pirms izlozes Latvija tika
iekļauta ceturtajā grozā, kas nozīmēja, ka pretiniekos nebūs citas
ceturtā groza komandas – mums
labi zināmās Slovakija un Ukraina, kā arī Šveice, Rumānija,
Beļģija un Somija. Taču latviešiem
izlozē varēja trāpīties kaimiņvalstis – Lietuva (3. grozs), Krievijai
vai Baltkrievija (2. grozs), kā arī
kāds no 1. grozā esošajiem Eiropas un pasaules handbola grandiem. Latvijas vienība tika ielozēta 1. apakšgrupā, bet no citiem
groziem mūsu grupā tika ielozētas Nīderlande (3. grozs), Ungārija (2. grozs) un Dānija (1. grozs).

Modernā pieccīņa
Hokejistu

Latvijas labākais svarcēlājs
pārbaudes spēles
Artūrs Plēsnieks Norvēģijā aizraujošā cīņā ar konkurentiem
Latvijas hokeja valstsvienība
izcīnīja Eiropas čempiona titulu. gatavojoties pasaules meistarsacīkstēm, aizvada pārbaudes spēles. Pēc dāņiem mūsu hokejistu
spēku pārbaudīja nopietnāki pretinieki – baltkrievi, kuŗi ir mūsu
tradicionāli sāncenši gan pasaules meistarsacīkstēs, gan arī
olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīros.
Pirmajā pārbaudes spēlē savu
līdzjutēju priekšā Latvijas vienība
Artūrs Plēsnieks
nereālizēja nevienu vairākumu
// FOTO: LETA
un ar 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) zaudēja
Plēsnieks svara katēgorijā līdz Baltkrievijas hokejistiem.
105 kilogramiem sacensību sāOtrajā spēlē Euro Hockey
kumā bija viena soļa attālumā, Challenge turnīra ietvaros mūsu
lai paliktu bez rezultāta – divi hokejisti ar 3:2 drāmatiskā cīņā
pirmie mēģinājumi raušanā bija revanšējās Baltkrievijas valstsneveiksmīgi. Pēdējā mēģinā- vienībai par zaudējumu iepriekjumā Artūrs, kā saka „gāja uz šējā sacensībā.
visu banku”, uzlika lielāku svaru
Šī spēle bija bagāta ar asumiem,
un... pacēla 177 kg. Grūšanā noraidījumiem un pat asinīm –
viņš tika galā ar 226 kilogramu
smagu stieni, kas summā viņam
deva 403 kilogramus. Grūšanā
Plēsnieks atkārtoja valsts rekordu, ko sasniedza pērn pasaules
meistarsacīkstēs, kad izcīnīja
bronzas medaļu.

Latvijas modernās pieccīņas
sportisti Pāvels Švecovs un Ruslans Nakoņečnijs kvalificējās
Ungārijā notiekošā Pasaules
kausa izcīņas ceturtā posma finālsacensībām. Nakoņečnijs izcīnīja septīto, Švecovs – 21. vietu.
Dāmu konkurencē pieredzējusī
Jeļena Rubļevska iekļuva finālā.
Četru disciplīnu summā Rubļevska iekrāja 1263 punktus, kas
viņai deva 26. vietu.

Plūdmales volejbols
Ķīnā, Sjamenas Open turnīrā
Latvijas vadošais plūdmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš grupu
turnīrā uzvarēja visās spēlēs,
pārspējot ķīniešus – 21:13, 21:17,
kanadiešus – 21:15, 21:15) un
turkus – 21:23, 21:19, 15:11), kvalificējoties astotdaļfinālam. Tajā
Latvijas pārim pretī stājās Estevans un Marko Grimalti, kuri
tika pievārēti ar 21:16 un 21:13.
Ceturtdaļfinālā mūsu duets divos
setos zaudēja Meksikas volejbolistiem – 14:21 un 19:21, izcīnot piekto vietu.
Ķīnas turnīrā piedalījās vēl divi
Latvijas dueti. Mārtiņš Pļaviņš
un Haralds Regža grupu turnīrā
svinēja divas uzvaras un piekāpās
vienīgi ar pirmo numuru izliktajiem kanadiešiem Šalkam un
Sekstonam (30:32, 16:21). Izslēg-

šanas spēļu pirmajā kārtā Pļaviņš
un Regža apspēlēja vāciešus
Vindšaifu un Fuksu (21:19,
21:14), bet astotdaļfinālā atzina
spāņu Erreras un Gaviras pārākumu (19:21, 24:26). Viņiem tika
devītā vieta. Richards Finsters
un Edgars Točs pārvarēja divas
kvalifikācijas kārtas, bet grupu
turnīrā piekāpās visās trijās spēlēs, paliekot 25. vietā.
Abi mūsu spēcīgākie plūdmales
volejbola dueti turpinās cīnīties
par iekļūšanu starp tiem 24, kuŗi
augustā piedalīsies olimpiskajās
spēlēs. Piecpadsmit pārus noteiks
atbilstoši to vietai olimpiskajā
rangā, septiņus – pēc sekmēm
Kontinentālā kausa izcīņā. Samoilovs/Šmēdiņš olimpiskajā
rangā patlaban ir septītie, Pļaviņš
un Regža ieņem 23. vietu. Ceļazīmi uz Rio būs vēl iespējams
izcīnīt vairākos turnīros.

Regbijs
Eiropas Nāciju kausa izcīņā 2B
līgā Latvijas regbisti Rīgā ar 37:7
pārliecinoši uzvarēja Lietuvas vienību. Lietuva grupā bija garantējusi pirmo vietu, savukārt Latvijai ar vairāk nekā 10 gadus gaidītu revanšu kaimiņiem nepietika, lai tiktu augstāk par otro
poziciju. Eiropas Nāciju kausa 2B
līgā spēlē komandas, kas nosacītajā rangā ieņem 24. līdz 28.vietu.

Cīņas sports
Latvijas brīvā stila cīkstone
Laura Skujiņa Serbijā izcīnīja
uzvaru Eiropas olimpiskā kvalifikācijas turnīra ceturtdaļfinālā,
nonākot uzvaras attālumā no
olimpiskās ceļazīmes. Vēl vajadzēja vienu panākumu. Skujiņa,
kura startē svara katēgorijā līdz
69 kilogramiem, sacensības sāka
no ceturtdaļfināla. Latviete ar 7:0
uzveica lietuvieti Danuti Domikaitīti, kuŗai Skujiņa piedzīvoja
zaudējumu marta sākumā Rīgā
Eiropas meistarsacīkšu pirmajā
kārtā. Izšķirošajā cīņā par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm
Skujiņa tikās ar turcieti Busi
Tosunu. Līdzīga cīņa nenotika,
turciete izrādījās krietni meistarīgāka un uzvarēja ar 13:1.

Airētāji Pasaules
kausa izcīņas posmā
Pasaules kausa izcīņas pirmais
posms akadēmiskajā airēšanā risinājās Varēzē, Italijā. Latvijas labākā airētāja Elza Gulbe ierindojās 10. vietā, savukārt Īrijas
latviete Sanita Pušpure (attēlā)
izcīnīja bronzas medaļu.

B finālā Elza Gulbe distanci
veica 08:05.700 minūtēs un ierindojās ceturtajā pozicijā. Sešas labākās startēja A finālā, kur Sanita
Pušpure pēdējos 500 metros no
sestās vietas izrāva bronzas medaļu. Šis bija sava veida ģenerālmēģinājums pirms olimpiskās atlases pēdējām sacensībām maijā.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

