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„Mums jaliek pasaulei saprast!”
Uzruna, atklājot ALAs 66. kongresu Čikāgā š.g. 5. maijā

PĒTERIS BLUMBERGS
Šis bijis īpašs gads pasaulei,
Amerikai un ALAi – tādu to
noteikti neparedzējām, kad tikāmies Losandželosā pirms gada.
Bet mums priekšā visa nedēļas
nogale, lai pārrunātu, kas ir noticis pasaules polītikā un kā ALAi

uz to reaģēt. Mūsu vidū šajā kongresā ir zinīgi delegāti, viesi un
pieredzējuši diplomāti, kas palīdzēs orientēties notikumos un
ieteikt darbības virzienus.
Esmu patiesi priecīgs, ka čikāgieši uzņēmušies rīkot šo kongresu.
Čikāga rīko kongresus katrus desmit gadus, kā saka “uz septītnieka”, un čikāgieši uztur tradiciju

– 2007. gadā tikāmies tieši šajā
pašā viesnīcā! Piedalījos savā
pirmajā kongresā kā delegāts,
tepat Čikāgā pirms 20 gadiem, un
toreiz tiku izvirzīts par kandidātu
revīzijas komisijai. Atceros, ka biju
satraucies, kongresu uzrunājot,
un nebiju iedomājies, ka man
iznāks vēl reizes 50-100 uzrunāt
kongresu šo 20 gadu gaitā. Atceros,
toreiz Ilmārs Bergmanis vadīja
kongresa Rīcības komiteju, tad
pēc viņa amatu pārņēma Jānis
Vilciņš, un mēs priecājamies, ka
tradicijas un atbalsts kongresam
turpinās, ka šogad Helmuts Lāčkājs, pārstāvot mazliet jaunāku
čikāgiešu paaudzi, vada komandu, kas rīko kongresu. Paldies
Helmutam, Jānim, Ilmāram un
visiem, kas uzņēmušies šādus pienākumus, – zinu, ka tas nav viegli!
Vēlos arī pateikties visiem ALAs
valdes locekļiem un darbiniekiem
par darbu aizvadītajā gadā! Ja aplūkojāt mūsu Gada pārskatu, tad
taču redzējāt, ka bijis daudz panākumu.
Esmu pagodināts, ka šajā kongresā mums pievienojies Latvijas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kā
arī viņa kollēga Ārlietu ministrijā
vēstnieks speciāliem uzdevumiem

Atis Sjanīts. Viņi abi pirmo reizi
ir ar mums kopā ALAs kongresā,
bet abiem ir milzīgi liela pieredze
Latvijas polītikā, diplomātiskajā
darbā, kā arī sadarbībā ar latviešu
kopienām ārzemēs. Priecājos, ka
mums pievienojušies ciemiņi no
Latvijas un Eiropas – Saeimas deputāts Ilmars Latkovskis, Latvijas
Institūta direktore Aiva Rozenberga, LIAA pārstāvis Toms Zvidriņš, American Chamber of Commerce Latvijā pārstāve Līna Kārkliņa un ELA priekšsēdis Kristaps
Grasis. Viņi mums palīdzēs aplūkot jautājumus par Latvijas tēla
veidošanu, ekonomiskās vides attīstību, par diasporu un par polītisko situāciju pasaulē.
Šis ir bijis neparasts gads ALAi
sakarā ar ASV prezidenta vēlēšanu
rezultātiem un jautājumiem, kas
aktuālizējuši NATO nozīmi pasaules drošības nodrošināšanā un
jautājumu par ASV gatavību pieturēties pie kollektīvās aizsardzības principiem. Amerikas latviešu
apvienība kategoriski nosoda izteikumus, kas liek apšaubīt mūsu
valsts – ASV gatavību būt pasaules drošības struktūras pamatakmenim. ALA iestājas par spēcīgu
transatlantisko sadarbību un ASV
aktīvu dalību NATO. Tai pašā

laikā ALAs valde saprot, ka ALAs
biedru vidū ir dažādu polītisko
uzskatu cilvēki, un mums ir jāspēj
stāvēt pāri partiju polītikai, iestājoties par Latvijas un latviešu
tautas interešu aizstāvību visu
partiju platformās.
Viens no lielākajiem aizvadītā
gada izaicinājumiem nenoliedzami
ir bijis – kā mums visiem “sadzīvot”
pēc ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Satiekot latviešus dažādās ASV pilsētās, es esmu sapratis, ka mūsu sabiedrība ir samērā
dalīta savās domās par vēlēšanu
rezultātiem.
Tomēr gribu uzsvērt, ka ALA
kā lielākā latviešu sabiedrības jumtorganizācija nedrīkst pieļaut, ka
šīs neparastās vēlēšanas sašķeltu
mūsu sabiedrību pēc tam, kad 70
gadus esam darbojušies un vie-

noti strādājuši Latvijas un mūsu
pašu tautas labā!
Mums kopā visiem jātur acis un
ausis vaļā – jāseko līdzi notiekošajam un jāgādā, lai ASV administrācija, valdība būtu labi informēta
par Latviju un tās vietu pasaulē,
par Latvijas devumu mūsu kopējām Rietumu pasaules demokratiskajām vērtībām! Mums jāliek
amerikāņiem, visai pasaulei saprast, cik svarīga Amerikai ir
vienota un brīva Eiropa, kā to savulaik uzsvēra prezidents Džordžs
Bušs pēc NATO paplašināšanas.
Aicinu strādāt pie tā visiem latviešiem kopā kā līdz šim! Strādāsim vienoti, lai palīdzētu Latvijai šajos izaicinājuma un pārmaiņu gados!
Dievs, svētī Latviju!

Latvieši triumfē Ķelnē

„Mēs nevaram nedarīt!”
3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Latgales vēstniecībā
GORS, Rēzeknē, norisinājās ceturtā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureātu vidū
arī Laura Putāne, viņa kļuvusi
par nominācijas “Kedas” laureāti.
Laura vada Štutgartes latviešu
tautas deju kopu “Trejdeksnītis”,
Frankfurtes deju kopu “Dimdari”
un, būdama Latviešu kultūras
biedrības Vācijā „Saime” vadītāja,
ir galvenā lielo Eslingenas svētku
rīkotāja š. g. 15.-18. jūnijā.
Saņemot apbalvojumu, Laura
teica: „Gan tikt izvirzītam apbalvojumam, gan kļūt par nominantu ir citu cilvēku izteikts novērtējums tam, ko tu dari. Tas ir dziļš
spēka avots, kas piepilda un iedvesmo. Paldies fondam “Viegli” un
vizionāriem, kuŗiem bija svarīgi
parādīt un cildināt cilvēkus, kas
aizrautīgi, ar visu sirdi un dvēseli,
nesavtīgi dara svarīgu darbu latvisko tradiciju saglabāšanā. Mani
iedvesmo ikviena nominanta stāsts
un darbi, un varu tikai apstiprināt,

ka ārpus Latvijas dzīvo daudz
iedvesmojošu personību. Nominācijas „Kedas” laureāta apbalvojumu
es redzu kā apbalvojumu ikvienam,
kas, katrs pēc savām iespējām, tikpat aizrautīgi svešumā uztur dzīvu
latvisko. Mēs nevaram nedarīt,
un mums ir jāparāda savs spēks.”
Savu uzrunu Laura pabeidza ar
Alberta Legzdiņa rindām no dzies-

muspēles „Eslingena”: „Tikai jāturas ir kopā,/ tā lai neizšķiŗ neviens./ Tikai cieši jāapskaujas,/ tā
lai izskatītos viens...”
Visi laureāti saņēma tēlnieces
Olgas Šilovas darināto Imanta
Ziedoņa statueti un naudas balvu
3000 EUR apmērā, ko nodrošina
mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.

Laura Putāne, saņemot balvu, kopā ar Ilzi Jurkāni

Roberts Bukarts pateicas faniem // FOTO: Nīls Ebdens

Latviešu hokeja fani – labākie pasaulē // FOTO: Nīls Ebdens
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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
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
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Es arī
atceros

Eduards Patvaldnieks

LATVJU DZIESMA VĀGNERA SVĒTKU SPĒĻU NAMĀ
(Trimdas Dziesmu dienā Baireitā 1946. gada jūlijā)
Klīst svešāds nemiers svinīgajā telpā,
Kur Nībelungu ēnas mēmi slīd;
Dreb satraukums pat Parsifāla elpā
Un Holandieša acis drūmi spīd.

Pošoties uz Eslingenas Dziesmu svētkiem, bieži Laikā lasām
par tiem kā trimdas pirmajiem
svētkiem. Kaut arī biju vēl maza
meitene, atceros, ka 1946. gada
jūlijā bija trimdas Dziesmu diena
Eichštatē, Baireitā un tajā piedalījās arī mans tēvs Eduards Patvaldnieks (tiesībnieks, komponists un dzejnieks). Viņš dziedāja
profesora Ābeles korī, un man ir
šī koŗa fotografijas. Viņš par šo
lielo un aizkustinošo Dziesmu
dienu uzrakstīja dzejoli, kuŗā
mēģināja izteikt latviešu tautas
mīlestību pret savu Dainu zemi
un tās cerību, cīņu un lepnumu
pastāvēt kā vienotai dziesmu tautai svešumā. Tēva dzejoļu krājumā „Gadu atspulgos” (Ziemeļblāzma, 1976) tas ir iespiests.

Kas šodien svešas kokles droši stīgo,
Kur Meistardziedoņiem vien koklēt ļauts?
Kas skaļi atskanēt liek lepnam “Līgo”?
Kas “Savā zemē kungi būsim” sauc?
Mirdz latvju dziesmots pulks, kas tautas dainai
Kā ziedam teiksmainam še licis plaukt
Un seno skaņu līksmei gaviļainai
Kā ugunsputnam pretī saulei traukt.
Nāk miņas vecas tribūnam Rienci
(Tam Rīgā atdzimt lika Lielmeistars)—
Viņš zina: ciltij tai jau katrā sencī
Bij dižs pār visu kvēlais dziesmu gars.
Tas gars nu tautu vienojis kā liesma,
Tas viņas ticību un ilgas pauž;
Pār laikiem mūžīga ir latvju dziesma:
Tā tautai nemirstības ceļu lauž.

LELDE
(PATVALDNIECE)
GILMANE
Portlandē, Oregonā

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
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

KLĪVLANDES KULTŪRAS DĀRZU FEDERĀCIJAI
JAUNA VALDE
Jaunās Klīvlandes kultūras dārzu
valdes amatā ievešana šogad norisinājās Klīvlandes latviešu draudzes zālē. Varējām būt lepni, cik
mūsu zāle izskatījās skaista, it
sevišķi, ja to salīdzina ar citu
tautību zālēm Klīvlandē. Par svinību maltīti gādāja Lietuviešu
klubs, un par vīna galdu rūpējās
Jānis Resnis.
No šobrīd pastāvošiem 30 dār-

ziem, pārstāvētas bija 22 tautības.
Kopā bija atnākuši 88 cilvēki,
visvairāk latviešu un libāniešu.
Anda Cook Klīvlandes latviešu
vārdā izteica pateicību par atnākšanu, un arī lūdza klusuma mirkli
ilggadīgam latviešu dārza atbalstītājam un kopējam, brig. ģen.
Vilmāram Kukainim. Polina Kornyushenko, vienpadsmit gadus
veca meitene no krievu dārza,

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: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Bezmaksas telefons:
Telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (313) 466-3310 1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

skaistā izpildījumā nodziedāja
ASV himnu, un Maija Grendze
teica galda lūgšanu.
Jaunais Federācijas prezidents
ir Dr.Wael Khoury, no sīriešu
dārza. Anda Cook, latviešu dārza
pārstāve pēc 6 gadiem viceprezidentes amatā, uzņēmās Executive Secretary atbildību, kuŗu ilgus
gadus pildīja Britu dārza pārstāve,
Mary Hamlin. Viceprezidenti ir
Pauls Burik no čechu dārza,
Toms Turkaly no chorvātu dārza,
un Connie Adams no poļu dārza.
Tiesnese Diāna Karpinski pieņēma jaunās valdes zvērastu.
Pēc oficiālās daļas Klīvlandes
draudzes priekšnieks Egīls Apelis uzaicināja apmeklētājus, apskatīt mūsu baznīcu, un apmēram 25 cilvēki izmantoja šo izdevību. Egīls arī deva īsu pārskatu par baznīcas vēsturi un
atbildēja uz jautājumiem.
ANDA SŪNA COOK

Pārdomas
Mātes dienā
"Ja pošaties ceļojumā – vienalga,
uz kuŗu pasaules malu, labprāt
palīdzēšu – veikšu rezervācijas,
atradīšu izdevīgākos lidojumus
un viesnīcas! Novēlu ceļojumiem
bagātu vasaru!"
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Eņģelis Gabriēls paziņoja topošai mātei Marijai, ka viņa ir
augsti teicama starp sievām un
augsti teicams ir viņas miesas
auglis. ŠO vēsti var arī attiecināt
uz topošām māmiņām Latvijā.
Viņu ģimenes, kas simbolizējas
trijotnē – tēvs, māte, bērns – ir
Latvijas nākotne.
Tādēļ ļoti iepriecina ziņa, ka
Latvijā ģimeņu atbalstam ir piešķirti 24 miljoni eiro. Šis apstāklis
palīdzēs veidot un apvienot daudzbērnu ģimenes nākotnē.
Vairākos evaņģēlijos Jēzus Kristus ir teicis, ja bērns sajūt vecāku
mīlestību un gādību, tad viņa
dvēselē ienāk pats Dievs.
RASMA DINBERGS
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NEIKDIENIŠĶAIS PAR ESLINGENAS TEĀTRI

Aktrises Martas Salas stāstā klausoties

IVARS
GALIŅŠ
Arvien vairāk dilst to cilvēku
skaits, kas skatījušies Eslingenas
teātŗa izrādes kā Eslingenā, tā
viesizrādēs Vācijas bēgļu nometnēs. No teātŗa ļaudīm uz dzīves
skatuves palikuši vairs tikai divi

stoši klāt. Pēdējā laikā kopā ar
Latvijas auklīti Dainu Vilciņu.
Nav pieklājīgi dāmām, un īpaši
aktrisēm, pieminēt gadu skaitu,
bet ir zināms, ka Martiņa nesen
slepenībā svinējusi 95. dzimšanas

visur Vācijā toreiz nevarēja nopirkt. Autobusa ātrums arī nebija
nekāds lielais. Reiz Bavārijā,
braucot gaŗām vērša vilktam pajūgam, vērsis, šķiet, apvainots,
izbadīja autobusa logu. Mežai-

Eslingenas teātŗa aktrise Marta Sala Marta Grinberga Sala ar Dainu Vilciņu savā savrūpmājā Bostonā
Licinskas lomā Anšlava Eglīša „Galma
gleznotājs’’
dienu. Eslingenas teātris bija Vā- nākās vietās autobuss pieturēja
– Marta Sala un Osvalds Belte.
cijas latviešu galvaspilsētas teāt- un atskanēja šofeŗa rīkojums:
Marta Sala par aktrisi kļuvusi ris. Ar apkārtnes pilsētiņām tas „Dāmas pa labi, kungi pa kreisi!”
tieši Eslingenas teātrī, grūti iedo- bija pieejams ap 10 000 latviešu Kādā viesizrādē aktieris bija aizmāties labāku teātŗa akadēmiju bēgļiem. Ļoti daudzi šo iespēju mirsis iepriekšējā vietā savus
par to. Skatuves gaitas turpinājusi arī izmantoja. Bet vēl plašākai zābakus. Tā trešajā rindā kāds
Bostonas ansamblī. Pēdējos ga- publikai bija izdevība redzēt teātŗa apmeklētājs zeķēs skatījās
dos ar savu sonoro balsi un izcilo Eslingenas teātri tā viesizrādēs ne tikai izrādi, bet arī vēroja savus
dikciju lasījusi Svētos rakstus Vācijas bēgļu nometnēs. Dažas zābakus. Kādā citā izrādē uz
dievkalpojumos. Bostonas sabied- turnejas ilga vairākas nedēļas. skatuves laikā neparādījās sulairībā Marta Grinberga pazīstama Teātris ceļoja autobusā, kas par nis. Pēkšņi pērkona balsī atskakā Martiņa, pašu cilvēks. Baznī- degvielu lietoja malku. Tā bieži nēja: „Kur ir sulainis? Viņam te
cas, sabiedriskajos vai kultūras starp aktieriem un dekorācijām, vajadzēja būt pirmajam!” Kad
sarīkojumos, viņa ir neiztrūk- bija jāved līdzi arī malka, jo to sulainis bailīgi parādījās uz ska-

KATRĪNA PUTENE
Baltā galdauta svētkus, 4. maija
Latvijas neatkarības atjaunošanas
dienu, svinēja latvieši visā pasaulē.
Ideja par svētkiem ir vienkārša
un katram viegli īstenojama –
galdu apklāt ar baltu galdautu kā
pašapziņas un lepnuma simbolu,
lai pie tā pasēdētu ar savu ģimeni,
ar saviem tuviniekiem, kaimiņiem vai draugiem.
Arī Ņujorkas apkārtnes latviešiem bija iespēja pulcēties pašā
Ņujorkas centrā Igauņu nama
klubā, lai pabūtu kopā šai svētku
dienā. Saimnieki bija visas telpas
gaŗumā sakārtojuši mazos četrstūrainos galdiņus vienā balti klātā
galdā. Vakara gaitā sanāca turpat
50 tautiešu. Ja reizēm runā par
sabiedrības dalīšanos dažādās
grupās – vecā trimda, jauniebraucēji, jaunieši, pensionāri –
tad šoreiz varbūt vienīgā grupa,
kas nebija pārstāvēta, ir skolēni
un mazi bērni. Cik skaisti, ka
dienā, kad ieņemam vietu pie
Latvijas simtgades atzīmēšanas
starta, vissvarīgākais ir tas, kas
mūs vieno, un tas, PAR ko esam.
Ievērojot Baltā galdauta svētku
sākotnējās idejas vienkāršību, arī
šai reizē nebija paredzēta īpaša
programma. Vakara kopsaucējs
bija doma par to, kas mūs vieno,
– prieks un lepnums par to, ka
mums IR brīva, neatkarīga Lat-

KAS MŪS VIENO?
vija. Uz atsevišķa galdiņa bija nolikta bieza, smaga ādas vākos apšūta viesu grāmata, kuŗu prezidents Vējonis uzdāvināja Ņujorkas
latviešiem 2016. gada septembrī,
kad bija ieradies uz ANO ģenerālasamblejas atklāšanu. Prezidents

Ņujorkas apkaimes latvieši
4.maija svētkos pie sava balti
klātā galda

aicināja, lai Ņujorkas latvieši, gaidot simtgadi, atrod iespēju grāmatā ierakstīt savu vēlējumu Latvijai. Viens pēc otra, daudzi vakara
apmeklētāji kaut ko arī ierakstīja.
Tiem, kas vēlējās, bija iespēja parakstīt šim pasākumam darināto

pastkartiņu, ko nosūtīt savam ASV
kongresa pārstāvim, aicinot viņu
iestāties Baltic Caucus, turpināt
atbalstīt ASV un NATO militāro
klātbūtni Baltijas valstīs un sankcijas pret Krieviju līdz laikam,
kad tā rīkosies saskaņā ar Minskas
līgumu. Protams, varēja arī paēst
igauņu saimnieku gatavotas vakariņas vai iebaudīt kādu atspirdzinājumu.
Baltā galdauta svētkus rīkoja
Ņujorkas latviešu organizāciju padomes paspārnē dibinātā Simtgades grupa, kur pie plānotājiem
un darītājiem pievienojušies latviešu skolu pārstāviji, kā arī goda
konsuls Ņujorkā un Latvijas vēstniecība ANO. Grupai jau pieteikti
sarīkojumi Latvijas simtgades noskaņā gandrīz vai katru mēnesi
līdz 2018. gada beigām. Paredzēti
pasākumi dažādām interesēm un
vecumiem, lai ikkatram nākamā
pusotra gada laikā būtu iespēja
sev nozīmīgā veidā priecāties un
atzīmēt Latvijas simtgadi. Būs
koncerti, filmu izrādes, bērnu
uzvedumi, Lielā talka, brauciens
ar kuģīti un vairāki pasākumi, kas
vēl ir tapšanas stadijā. Simtgades
grupa tuvākā laikā attīstīs informācijas izplatīšānas plānu, lai tautiešiem būtu viegli uzzināt visu
to, kas notiks un kur. Lai 4. maijā
rastais kopības gars turpinās!

tuves, atskanēja vareni aplausi.
Tie aktieri paglāba arī no režisora
bardzības. Tā bija milzu pārvērtība – skatīties uz pelēcīgo ārzemnieku grupu, kas izkāpa no autobusa, bet dažu stundu laikā pārvērtās par grezni tērptiem grāfiem un grāfienēm!
Eslingenas teātŗa panākumus
kaldināja arī tā dekorācijas un
tērpi. Recenzijās par izrādēm
vienmēr tika cildināts profesors
Jānis Kuga. Bieži pirmie aplausi,
priekškaram atveŗoties, bija veltīti dekorācijām. Teātri ar Latvijas
Dailes teātŗa pieredzi vadīja Jānis
Kājiņš, palīgs daudzās nozarēs
bija Ēriks Grinbergs. Liels nopelns
arī Nacionālā teātŗa skatuves
meistaram Ernestam Ūdrim,
Dailes teātŗa elektriķim Fricim
Lepnim, Jānim Mintikam, mūziķiem Haraldam Lindemanim,
Margai Millerei-Grasmanei. Izcila loma teātrī bija meistaršuvējai Elzai Šmitei, kuŗa no visnecilākajām drānām pašuva aktieŗiem fantastiskus tērpus. Tāpat
Reinim Birzgalim, kas no bleķiem un skārdenēm kaldināja
rotas, kuŗas rampas gaismās pie
aktieŗu tērpiem laistījās kā zelts
un sudrabs. Būtu vietā atgādināt,
ka profesora Jāņa Kugas un skatuves meistara Ernesta Ūdŗa dekorātīvais ietērps greznoja Nacionālā tēatŗa skatuvi Latvijas valsts

neatkarības pasludināšanas aktā
1918. gada 18. novembrī.
Eslingenas teātŗa ļaudis dzīvoja
vācu lidotājskolas pārbūvētās telpās. Jānim Lejiņam, Kārlim Veicam, Lilijai Štengelei, Irmai Graudiņai un vēl dažiem „izredzētajiem” bija mazas istabiņas. Pārējiem par istabas sienām noderēja armijas segas un palagi. Nekā
cildināma nebija ko teikt par
labierīcībām un mazgāšanās telpām. Turpat bija šuvējdarbnīcas; bēniņos atradās Jāņa Kugas
dekorāciju darbnīca.
Kas saturēja šos ļaudis kopā?
Vai pēc kaŗa cilvēki bija iecietīgāki
cits pret citu? Vai cilvēki bija
saticīgāki? Tas ilga ne tikai dažus
mēnešus, bet turpat četrus gadus.
Mana sarunu biedrene to tulko
kā tādu svētu misiju. Viņa atceras,
cik rūpīgi un ar kādu mīlestību
tika gatavotas izrādes, kā tās tika
izstrādātas līdz pēdējam sīkumam.
„Brīva laika tikpat kā nebija, jo
vienmēr bija mēģinājumi vai
izrādes. Teātris bija mūsu dzīve.
Kā lai aizmirst to jūsmu, ar ko
teātri sagaidīja skatītāji, izrāžu
rīkotāji. Mums vajadzēja viņus,
viņiem vajadzēja mūs.” Vēl gribas
pajautāt par intrigām vai pikantākām situācijām aktieŗu sadzīvē,
bet Martiņa labestīgi man paskatās acīs un... pasmaida: „Par to
nerunāsim.” Lūk - tā!

Brīdinājums sakarā ar
lūgumiem palīdzēt
Pirms vairākām nedēļām Daugavas Vanagi ASV saņēma
e-pastu it kā no kādas Latvijas aprūpes iestādes, kas lūdz
palīdzību bērniem, kuŗi autokatastrofā bija zaudējuši jaunu
māti. E-pastā tika uzdoti bankas konta dati. DV caur privātiem
līdzekļu avotiem bija ar mieru palīdzēt; nosūtīja trīs e-pastus ar
jautājumiem, bet tie palika bez jebkādas atbildes.
DV pārstāve Latvijā noskaidroja, ka tāda traģēdija tiešām ir
notikusi, bet, sazinoties ar sociālo dienestu, uzzināja, ka ģimenes
materiālais stāvoklis ir stabils un papildu atbalsts nav vajadzīgs.
Mans secinājums – šis bija krāpšanas gadījums, un iestādes
vārds tika izmantots, lai piesavinātos līdzekļus.
Atgādinu visiem, kuŗi saņem lūgumus atbalstīt personas vai
organizācijas, tos nopietni pārbaudīt, pirms ziedo savus līdzekļus.
IVARS ZUŠEVICS,
DV ASV kasieris

Teātris tomēr būs!
ASV Tēvzemes drošības departaments
piekritis izsniegt vīzas
Nacionālā teātŗa aktieŗiem
Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa tikšanās ar ASV
Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem pienākusi ziņa –
darba vīzas Nacionālā teātŗa aktieriem dalībai gaidāmajos XIV
Vispārējos dziesmu un deju svētkos tiks izsniegtas. A. Teikmanis
atklāja, ka Latvijas vēstniecībā ASV ir ticies ar Svienoto Valstu
Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem. Departaments ir
piekritis izsniegt darba vīzas izrādes „Ceļā uz mājām” dalībniekiem, lai minēto izrādi parādītu Dziesmu svētku dalībniekiem un viesiem.
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DACE ĶEZBERE
Kā biedrības priekšsēdis Armands Birkens ziņoja organizācijas gada sapulcē, biedrībai ir
bijis sekmīgs aizvadītais gads, un
izteica paldies visiem, kas palīdzēja rīkot sarīkojumus un atbalstīja biedrību. Esošajiem 134 biedriem piepulcējušies četri jauni –
Kristīna Bergmane, Aiga Bērziņa,
Linda Cukura, Katherina Pukinska.
Sarīkojumu un kultūras nozares vadītāja Aiga Bērziņa nolasīja
iespaidīgu sarakstu ar biedrības pagājušā gada sarīkojumiem: Superbowl pārraide, divi novusa turnīri,
Andŗa Daniļenko koncerts, kopdziedāšana, aktīvitāšu galds bērnu
svētkos, Miķeļtirgus, “Te nu mēs
esam” mūzikālā izrāde, sadarbojoties ar Ciānas draudzi, organizētas dokumentālu filmu izrādes –
“Astoņi pilnmēneši” (režisors Sandijs Semjonovs) un Dzintras Gekas “Dieva putniņi”, kā arī Māras
Sīmanes referāts “Kā Latvijas valdība strādā”. Biedrība arī uzņēma
Amerikas latviešu apvienības val-

VALDIS BAŠENS
1892. gada 22. februārī deviņi
kurzemnieki, nonākuši svešajos
krastos, nolēma dibināt biedrību,
lai palīdzētu jauniebraucējiem
uzturēt latvietību Amerikā. Šie
“svešie krasti” bija Filadelfija, un
jaunajai biedrībai tika izvēlēts
zīmīgs nosaukums – Filadelfijas
Brīvo latvju biedrība. Zīmīgs, jo
Amerikas vēsturē tieši Filadelfija
ir ASV neatkarības šūpulis, kur
vēl šodien miljoniem tūristu no
visām pasaules malām apbrīno
Brīvības zvanu, kas šo neatkarību
iezvanīja pirms gandrīz 250 gadiem.
Ar šādiem vārdiem Filadelfijas
Brīvo latvju biedrības tikko no
jauna pārvēlētā priekšniece Laila
Ganserta uzsāka biedrības lielās
jubilejas gada svinēšanu. Klātesošie, kas pacēla savas šampanieša glāzes, tikko bija piedalījušies biedrības 125. gada sapulcē. Interesi par šo notikumu
izrādīja arī vietējā amerikāņu
prese. Filadelfijas lielākā dienas
avīze The Philadelphia Inquirer
bija atsūtījusi reportieri un fotografu, kuŗi, kad paši bija uzdzēruši uz biedrības laimi, pavadīja
pāris stundas, intervējot dažādu
paaudžu sapulces dalībniekus
par Latviju un latviešiem. Sanākušos “neklātienē” intervēja arī
Latvijas radio. Drīz pēc tam radio
pārraidē varējām noklausīties
Filadelfijas “sabiedriskās atmiņas” cītīgās kopējas Maijas Mednes stāstījumu par Filadelfijas
latviešu vēsturi, sākot ar trimdas
pirmajiem gadiem, kad pēckaŗa
bēgļi sastapās ar ne vienmēr
viegli saprotamiem un izprotamiem Amerikas veclatviešiem.
Gada sapulcē amatpersonu ziņojumi bija visumā pozitīvi un
cerīgi, lai gan arī problēmu netrūkst. Nams, kas iegādāts 1910.
gadā un radikāli pārbūvēts 1960.
gados, prasa savu – daudz izdevumu un sviedru. Bet nams ir arī
svētība: tajā atrodas biedrības

2017. gada 13. maijs – 19. maijs

Čikāgas Latviešu biedrības gada raža
di, kad namā notika ALA valdes
Nama pārvaldnieks Reinis Kal- gados nama pamatstruktūra ir
sēde, seminārs un saviesīgs vakars. nājs ziņoja, ka pēdējos dažos nostabilizēta un vairākas telpas
izdaiļotas. Nams tiek rēgulāri izīrēts, un ienākumi sedz izdevumus.
Kārļa Ķezbera bibliotēkas vadītāja Mārīte Plūme ziņoja, ka aizvaditaja gadā darbinieki pārsūtījuši uz Latviju vairākas kastes grāmatu dažādām organizācijām.
Dace Ķezbere un Māris Preiss
turpina sastrādāties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, sūtot viņiem
trūkstošās grāmatas un periodiku.
Viņi arī cenšas pārdot noziedotās
duplikātās grāmatas. Nama pagrabā arvien ir daudz grāmatu,
kuŗām jāatrod mājas. Ilgus gadus
bibliotēka ir bijusi atvērta katru
trešdienu. Sākot ar šī gada jūliju,
bibliotēka būs atvērta katru otro
un ceturto ceturtdienu no pulksten 11:00 līdz 14:00.
Armands Birkens ziņoja par
Jaunā valde. Pirmā rindā no kreisās: Dace Ķezbere, Armands Bir- Māras Erkmanes fondu, kas takens, Mārīte Plūme, Ruta Priedkalne-Zirne. Otrā rindā no krei- gad ir daļa no Latvju tautas
sās: Ināra Bundža, Reinis Kalnājs, Andris Magurs, Aiga Bērziņa, mākslas mūzeja. Fonds 2016. gaAnita Kānele, Jānis Vilciņš, Silvija Barshney, Aivars Osis
dā saņēmis ziedojumus Ilmāra

Erkmaņa un Floras Grigolates
piemiņai. Fonds atbalstījis “Te nu
mēs esam” izrādi. Paldies ziedotājiem!
Jaunajā valdē ievēlēja:
Priekšnieks – Armands Birkens, priekšnieka vietniece – Dace
Ķezbere, sekretāre – Iveta Marnauza, kasiere – Mārīte Plūme,
biedrzine – Anita Kānele saimniecības nozare – Ināra Bundža,
Silvija Barshney un Una Stroda,
informācijas nozare – Daina Jauntirāne, sarīkojumu un Kultūras
nozare – Aiga Bērziņa un Andris
Magurs, nama pārvaldnieks joprojām būs Reinis Kalnājs. Valdes
locekļi speciāliem uzdevumiem
– Jānis Vilciņš, Aivars Osis, Ruta
Priedkalne-Zirne un Ivars Vilciņš.
Armands Birkens sveica bijušo
ČLB priekšnieci Baibu Liepiņu
un goda biedru Jāni Vilciņu ar
ziediem. Sapulces dalībnieki pēc
sēdes pakavējās pie uzkodām un
vīna.

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība atskatās uz
125 gadiem un domā par nākotni
bibliotēka, ar daudziem veciem,
retiem latviešu izdevumiem no
19. gadsimta un vēlākiem gadiem. Namā glabājas arī latviešu
mākslinieku gleznu un skulptūru krātuve, kā arī biedrības
archīvs, kas spilgti atspoguļo
Filadelfijas latviešu seno un
daudzšķautnaino, brīžiem arī ļoti
pretrunīgo, vēsturi.

ienākumu avotu.
Sakarā ar “redzamību”, ļoti
cerīgs bija tieši Pēteŗa Dajevska
ziņojums par diviem projektiem,
kuŗu mērķis, starp citu, saskaņā
ar ALA uzsākto Latvijas simtgades projektu, ir pacelt latviešu
redzamību cittautiešu starpā.
Pirmais ir sienas gleznojuma
projekts. Filadelfijā šādi glezno-

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde

Pēdējā laikā Brīvo latvju biedrība ir kļuvusi pazīstama arī
plašākai amerikāņu sabiedrībai,
galvenokārt sakarā ar teātŗa izrādēm. Filadelfijā ir vairākas
profesionālas grupas, kam iepatikušās biedrības telpas un kuŗas
tās rēgulāri izmanto saviem bieži
avangardistiskiem, savdabīgiem
uzvedumiem, nereti dekorātoru
un režisoru izdomai patīkami
pārvēršot biedrības skatuvi un
zāli līdz nepazīšanai. Šīs izrādes
ne tikai ir nozīmīgs pienesums
vietējās sabiedrības kultūras
dzīvē, bet tās arī paceļ latviešu
“redzamību”. Vismaz zināmās aprindās, cilvēki gūst konkrētāku
saprašanu par latviešiem, ka vispār tādi ir. Turklāt biedrībai šie
“teātrinieki” ir kļuvuši par svarīgu

jumi uz namu ārsienām skaitāmi
tūkstošos. Mākslinieciskā vērtība ir augsta, to pārzina īpaša
komisija, kuŗa arī lemj par jaunajiem gleznojumiem, katru gadu izvērtējot iesniegtos projektus
un piešķiŗot tiem, kuŗus komisija
akceptē, financiālu atbalstu. Brīvo latvju biedrības gleznojumā
domāts attēlot svarīgus momentus latviešu, īpaši Filadelfijas latviešu vēsturē. Komisijas lēmums
par Pēteŗa Dajevska sagatavoto
iesniegumu gaidāms pirms vasaras sākuma, un, ja tas būs
pozitīvs, pašu sienas gleznojumu
cer pabeigt līdz Latvijas simtgadei.
Otrs Pēteŗa Dajevska projekts,
kas varētu pacelt latviešu redzamību, ir saistīts ar visā pasaulē,

arī Latvijā, labi pazīstamo amerikāņu rakstnieku Po (Edgar
Allen Poe), kuŗš savus ražīgākos
gadus pavadīja Filadelfijā, dažādos namos un dzīvokļos, visilgāk
tieši namā, kas, kā tas gadās,
atrodas Brīvo latvju biedrības
kaimiņos, tieši pāri ielai. Šis nams
ir ASV nacionālo parku un pieminekļu pārvaldes īpašums, un
tas pievelk daudzus apmeklētājus. Sadarbība ar saviem latviešu
kaimiņiem vienmēr ir bijusi ļoti
laba, savā laikā tūristu un skolēnu
grupas izmantoja biedrības telpas lekcijām un dažādām nodarbībām sakarā ar Po. Šoruden
šī sadarbība turpināsies: parka
pārvalde plāno izstādi un simpoziju par Po ietekmi, starp citu,
arī uz latviešu literātūru. Te iesaistīta arī Latvijas Nacionālā
bibliotēka, kuŗas darbinieki atsaukušies ar īpašu sajūsmu, veicot nepieciešamo pētniecību un
gādājot materiālus. Šis sarīkojums – vēl viena filadelfiešu velte
Latvijas simtgadei.
Bet ne jau visa biedrības darbība ir vērsta “uz āru”. Svarīgākais joprojām ir gādāt, lai Filadelfijas latviešiem būtu vide un
iespējas saglabāt latvietību, kā tas
deklarēts jau biedrības dibināšanas laikā. Šis mērķis daudzu
gadu gaitā ir kaut kā brīnumainā
kārtā izdevies, par spīti revolūcijām un kaŗiem, asimilācijas
spiedieniem un dabiskām demografiskām pārmaiņām. Ir bijuši
paisumi un bēgumi, bet pēc tik
daudzām paaudzēm un tik
daudziem vēsturiskiem pavērsieniem, pēc 125 gadiem svešumā, Filadelfijā latviešu valoda
vēl skan, latvieši vēl pulcējas, un,
galvenais, spriežot pēc biedrības
gada sapulces, viņi vēl enerģiski
kaļ plānus latviskai nākotnei.
Šajā biedrības jubilejas gadā
paredzēta māklas izstāde, veltīta
Filadelfijas latviešu māksliniekiem (savā laikā ļoti aktīva bija tā

saucamā Filadelfijas grupa), bet
arī izrādot citu latviešu mākslinieku darbus, kas atrodas biedrības plašajā krājumā, kā arī
literāri vakari, veltīti Filadelfijas
latviešu autoriem un grāmatu
māksliniekiem (ilggadējais biedrības priekšnieks bija dekorātors
un monumentālo gleznojumu
meistars Harijs Gricēvičs, kuŗš
bija arī varbūt visražīgākais trimdas latviešu grāmatu apvāku
zīmētājs un illustrātors.) Jubilejas
gada nobeigumā paredzēta speciāla Jaungada balle.
Bet vistuvākajā nākotnē, sestdien, 20. maijā, pulksten 6 vakarā,
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
aicina visus filadelfiešus, kā arī
kaimiņus no citiem latviešu pagastiem uz oficiālām jubilejas
svinībām. Viss sāksies ar kokteiļu
stundu, tad īsa “formāla daļa” ar
uzrunām, vēstures pārskatu, apsveikumiem. Koncerta daļā dziedās Jūlija Plostniece, viņu pavadīs
Andrew Puntel ar savu grupu.
Jūlija dzīvo Dienvidkalifornijā,
bet ir filadelfiešiem ļoti labi pazīstama, ne tikai tāpēc, ka te
uzaugusi ļoti mūzikālā ģimenē,
bet arī tāpēc, ka bieži atgriežas
Filadelfijā, lai piedalītos dažādos
latviešu koncertos un mūzikālos
uzvedumos. Arī Andrew Filadelfijas latviešiem ir labi pazīstams
– dziedātājs, pianists, diriģents –
amerikānis, kas ir asimilējies latviešos. Dzintara galds gādās par
aukstā galda vakariņām. Pēc koncerta – saviesīgs vakars ar dejām.
Jaunievēlētā biedrības vadība
ļoti cer, ka visi filadelfieši rezervēs šo pavasaŗa vakaru šīm svinībām, uzsveŗot, ka taču neviena
cita latviešu organizācija ārpus
Latvijas nav sasniegusi šādu ievērojamu gadu skaitu. Par to visi
latvieši var lepoties un 20. maijā
kopīgi papriecāties. Svinības notiks Brīvo latvju biedrības telpās
Filadelfijā (531 N. 7th St., pie
Spring Garden ielas).
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Arvien modri!

Latviešu skautu un gaidu vadītāji tiekas Ņudžersijā un Ņujorkā

Vad. LIENE KUKAINE
Aprīļa priekšpēdējā nedēļas
nogalē skautu un gaidu vadītāji
sanāca Ņujorkas apkaimē uz
latviešu skautu kustības un latviešu gaidu kustības vadītaju
konferenci, kuŗu rīkotāji bija
vad. Pēteris un Nora Aivari.
Latviešu skautu un gaidu kustību priekšnieki vad. Arnis Vējiņš un vad. Anita Vējiņa mēroja tālo ceļu no Austrālijas, lai
kopīgi ar Kanadas un ASV vadītājiem pārrunātu kustību darbību pēdējos divos gados, kā arī
lai skatītos nākotnē.
Lai veicinātu kopības sajūtu,
konference pieņēma jaunu mudi – Labu domāt, labu darīt!
Mērķis ir mudi izmantot, lai
pulcinātu vadāmos kopīgā garā,
it sevišķi šogad, kad svinam
latviešu skautisma 100 gadus.
Sakarā ar skautisma simtgadi ir
arī vairāki lieli notikumi. No
Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO)
bija konferencē ieradies vad.
Nīls Klints, lai vadītājus sīkāk
informētu par LSGCO rīkoto
latviešu skautisma simtgades
jubilejas nometni Simtgades
Ugunskurs.
Nometne ieplānota 2017. gadā
no 6. īdz 12. augustam Latvijas
Valsts Mežu īpašumā Ezerniekos, apmēram 20 km uz austrumiem no Madonas. Pēc nometnes svinīgas atklāšanas ir paredzēts lāpu gājiens uz Pulkv. O. Kalpaka pieminekli. Katras dienas
nodarbības būs veltītas skautisma simtgades posmiem, pirmā
dienā būs nodarbības par skautisma ienākšanu Latvijā, tad nākamā dienā brīvvalsts darbība,
tad padomju okupācija, bēgļu
gaitas, pasaules tāles un atkal
darbošanās brīvā Latvijā. Viesi ir
lūgti ierasties piektdien, 11. augustā, uz ciemošanos un pēdējo
lielo ugunskuru. Uz šo nometni
ir pieteikušies 13 dalībnieki no
ASV, 15 no Austrālijas, 5 no Kanadas un 2 no Francijas, kā arī
skauti un gaidas no Igaunijas,
Lietuvas, Ukrainas un pat Japānas; kopskaits ir vairāk nekā
500 dalībnieku.
Vadītājus arī mudināja palīdzēt ar dāvanu Latvijas simtgadei, gatavojot “Stāstu segas”
kvadrātiņus, šo projektu vada
“Latvieši pasaulē – mūzejs un
pētniecības centrs”. Aicinājums
ir visiem ārzemēs dzīvojošiem
latviešiem izveidot un nosūtīt
Latvijas Nacionālai bibliotēkai
“Latvieši pasaulē” līdz augusta
beigām savus „Stāstu segas”
kvadrātiņus. Jautājumus lūdzu
rakstīt uz e-pastu: stastu.
sega2018@gmail.com.
Vēl tika pieņemts lēmums piedalīties kopīgi ar Latvijas skautiem un gaidām projektā “100
labi darbiņi”. LSK un LGK veiks
labus darbiņus savās vietējās
latviešu sabiedrībās un tie tiks
pieskaitīti LSGCO veiktiem darbiņiem kā dāvana Latvijai.
Gaŗezera Vasaras vidusskolas
skolniekiem būs vēlreiz iespēja
pieteikties Skautu un Gaidu mūzeja stipendijai. Pieteikšanās informācija būs tuvā nākotnē
izsūtīta vienībām.
Konference pieņēma lēmumu
atkal palīdzēt izplatīt Miera

gaismu no Betlēmes. Tad pārrunāja 12. Lielās nometnes rīkošanu, kas ir paredzēta 2019. gadā.
Konference apstiprināja vad.
Arni Korolkēvicu no Rīgas (72.)
skautu vienības Toronto un vad.
Marutu Auģi no Sauleskalna (7.)
gaidu vienība Bostonā par nometnes rīkotājiem.
Konferencē arī pieminēja
skautu un gaidu vadītājus un
labvēļus, kuŗi pēdejo divu gadu
laikā aizgājuši mūžībā. Tostarp
bijušā Latviešu gaidu priekšniece un Gaujas (6.) gaidu vienības
priekšniece vad. Baiba Dumpe,
vairāku gaidu dziesmu autore
vad. Velta Loze-Galēna, Gaujas
(14.) gaidu vienības ilggadīga
vadītaja Ilze Kalniņa, Rīgas (72.)
skautu vienības Toronto vadītājs
vad. Laimons Goba, bijušā Austrālijas jendas priekšniece vad.
Elfrīda Rimšane, un labvēlis –
Alberts Legzdiņš. Visus aizgājējus konference pieminēja ar
klusuma brīdi un, pieminot
Albertu Legzdiņu, nodziedāja
5. Lielās Nometnes Draudzības
lokā viņa komponēto dziesmu:
Latvju skautus, latvju gaidas
Draudzības loks šeit kopā tur,
Dziedot vecās mīļās dziesmas,
Ugunskurus tie vēl kur.
Katra dzirkstele ir sveiciens,
Kas šai naktī gaisā skrien,
Jo uz Latviju tā steidzas
Septiņjūdžu zābakiem.

steigums: Latvijas Valsts prezidents Vējonis sniedza sveicienus skautisma simtgadē. Svinīgais brīdis bija iemūžināts pirms
mēneša Rīgas Latviešu biedrībā,
uzrunājot skautisma simtgades
Latvijā svinīgā sarīkojuma viesus. Valsts prezidents aicināja
skautus un gaidas arī turpmāk
būt par tēvzemes mīlestības,
patriotisma un garīga spēka
vēstnešiem.
Grāmatas kollēģija tad pasniedza grāmatu viesiem un visiem kas bija ziedojuši savas
fotografijas ievietošanai grāmatā. Grāmatā kopsummā ir 3000
kuŗu Bēden-Pauels jau no skauRezultāts – “Ziemciešu cilts: Lat- fotografijas!
tisma pirmās dienas lietoja kā viešu skautisma 100 gadi, 1917-2017.”
Pēc grāmatas atklāšanas sekoja
pamatu, veidojot skautu kustību.
Arī tika nodoti sveicieni no
LELBĀL arhibīskapes Laumas
Zušēvicas, kā arī no prāvesta
Olģerta Sniedzes. Ērģelnieks
Edgars Zālīte draudzi pavadīja
ar iespaidīgu piespēli un, dievkalpojumu nobeidzot, klausītājus uzrunāja Lsp vad. A. Vējiņš,
kas īsos vilcienos pastāstīja
skautisma 100 gadu vēsturi.
Apsveikumu ierindu vadīja
vad. Ints Rupners. Sekoja apsveikumi: Lgp vad. Anita Vējiņa,
LSGCO pārstāvis vad. N. Klints,
LR vēstnieks ANO Jānis Mažeiks, ALA pārstāve Dace Spanier, Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzes priekš- Vad. Alvis Eikstrēms pasniedz grāmatu saimniecei Vinetai Zālītei

Konferences dalībnieki

Bija rosīga un darbīga konference, tomēr svinīgākie brīži
notika svētdien Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Jonkeru baznīcā. Skautu
un gaidu vadītāji piedalījās
Latviešu Skautisma 100 gadu
atceres svētku dievkalpojumā,
kur kalpoja mācītājs Juris Saivars. Pirms dievkalopjuma tika
ienesti visu trīs jendu karogi.
ASV karogu ienesa jendas
priekšnieks vad. Uldis Sīipols,
Austrālijas – vad. Arnis Vējiņš,
Kanadas-jendas priekšniece vad.
Daina Kalniņa, Latvijas karogu –
vad. Nils Klints, un skautu vienības karogu – vad. Reinis Sīpols.
Pirmo dziesmu dziedājām
LSCO vadītāja un mācītāja Richarda Zariņa sarakstīto “Mums
krūtīs kvēlo liesma spoža”
(meld. To mīlestības spēku sveicu). Mācītājs sprediķī minēja
“pirmo skautu grāmatu” Radjarda Kiplinga Džungļu grāmatu,

sēde Baiba Kļaviņa, no Daugavas Vanagu apvienības Ņujorkā
Imants Kalniņš un Ņujorkas
draudzes palīdzības fonda pārstāve Dagnija Lapiņa. Karogu
sardze iznesa karogus no dievnama, un viesi visi kopīgi devās
uz lejas zāli, kur notika grāmatas atvēršana un pusdienas.
Vad. Jānis Šķinķis iepazīstinaja klātesošos par grāmatas
tapšanu:
Pirms pieciem gadiem 2012. gada 23./24 martā konferencē Bostonā ASV pārrunāja latviešu skautisma 100 gadu darbības atzīmēšanu 2017. gadā, nolēma sastādīt un izdot fotografiju grāmatu,
kā paliekošu vēstures dokumentu.
Šo darbu vadīt uzņēmās vad. Jānis
Šķinķis un viņam pievienojās
skautu vadītāji Ints Rupners un
Alvis Eikstrēms, un gaidu vadītāja Maija Šķinķe, kuŗa veica visus
ierakstus datorā un ievietoja attiecīgās fotografijas dokumentā

Tajā parādās pazīstamas sejas,
un tur atrodas neskaitāmas atmiņas no nodarbībām, nometnēm, vadītāju sagatavošanas
kursiem un solījumiem no visas
pasaules.
Uz ekrāna tad parādījās pār-

garšīgas pusdienas, kuŗas sagatavoja Vineta Zālīte un vad.
Mārtiņs Zālīte ar palīgiem, kā
arī ciemošanās, un kur nu svinības bez kliņģeŗa!
Kliņģeri bija cepusi vad. Nora
Aivara, un grāmatas atklāšanas
sarīkojumu izkārtoja vad. Maija
un Jānis Šķinķi.
Grāmatu tagad varēs iegādāties Latviešu skautu kustības apgādes nozarē pie vad. Pēteŗa Aivara
par ziedojumu, sākot ar $25.00
plūs $10.00 par pasta izdevumiem. Vad. P. Aivara adrese:
69 Lakeshore Drive, Oakland,
NJ 07436, un e-pasts aivarspn@
gmail.com. Čeki rakstāmi uz
Latvian Scouts Association, Inc.
Vadītāju konference un skautismu vēstures grāmatas atklāšana bija ne tikai vienreizēja iespēja gūt iedvesmu un izmainīt
idejas nākamiem darbības gadiem (un tā arī nepieciešama
skautu un gaidu turpmākajai
darbībai), bet arī reize mums
svinēt, cik daudz esam panākuši
latviešu jaunatnes labā pēdējos
simt gados.

Grāmatu pasniegšana. No kreisās vad. Ints Rupners, vad. Jānis
Šķinķi, vad. Alvis Eikstrēms
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Par dziedāšanu korī

LAURA AVENA
Saviem draugiem Amerikā es
bieži mēdzu teikt, ka neviens latvietis īsti nevar uzaugt, ne reizi
nedziedājis korī vai nedejojis tautasdejas. Iespējams tāpēc, ka no
koŗa man pašai nekad nav bijusi
iespēja izmukt – manā pirmajā
skolā Cēsīs vai nu mācību koŗos,
vai koncertkoros dziedāja ikkatrs.
Vēlāk koŗos dziedāja visi, kam
lācis uz ausīm nebija uzkāpis. Pat
Rīgas Valsts 1. ģimnazijā atrast
meitas un puišus ar skanīgām
balsīm bija svarīgāk nekā pabeigt
algebras uzdevumus, un jau otrajā skolas dienā mēs mazās grupiņās atstājām burtnīcas solos un
gājām uz aktu zāli dziedāt.
Bet vai gan var labāk nosvinēt
18. novembri skolā, kā dziedot
“Saule, Pērkons, Daugava”, it īpaši,
ja mēģinājumu dēļ var izlaist
pāris stundas? Un skates dienā

uz skolu varēja nemaz neiet! Jā,
reizēm uz mēģinājumiem bija
jāatnāk vasaras brīvlaikā, bet tas
tikai tāpēc, ka mums bija tas gods
sacensties X Latvijas Jaunatnes
dziesmu un deju svētku koŗu
kaŗos. Par to godu katrs latvietis
saģērbsies skaistos, biezos vilnas
tautastērpos un nevēdinātā telpā
dziedās „Tālavas taurētāju” līdz
ģībonim. Koŗa gars bija tik dzīvs,
ka pat pie ugunskura ar klasesbiedriem starp dziesmām par
Gauju un skaisto jaunību mēs
mēdzām kādu dziesmu nodziedāt
arī daudzbalsīgi.
Kad es 2010. gada augustā pārcēlos uz Minesotu, šķita, ka koŗa
dzīvei būs pienākušas beigas.
Augstskolas koŗa mēģinājumi notika vienā laikā ar volejbola treniņiem, un bez latviskās pieskaņas šķita, ka korim kaut kā trūkst.

Tikai pašās bakalaura studiju
beigās mani aizveda uz Mineapoles baznīcu, kur diriģente Guna
Kalmīte-Skujiņa katru trešdienas
vakaru vadīja latviešu kori. Un es
atkal varēju uzvilkt melnos koŗa
svārkus, kas tik ilgi bija stāvējuši
skapja dziļumā.
Tālākās studijas aizveda mani
uz Bostonu, un arī tur pēc laika
es sapratu, ka bez dziesmas nevaru. Dziņu pievienoties korim
tikai pastiprināja ziņas par Dziesmu
svētku tuvošanos, tāpēc es saņēmos
aizrakstīt Krisītei Skarei, un sāku
ik ceturtdienu ar dzeltenu velosipēdu mīties pāri puspilsētai, lai
kaut tikai uz pāris stundām varētu
atkal izbaudīt tautasdziesmu burvību, izdzīvot Ešenvalda skaņdarbus un atkal dziedāt koncertos.
Jau teju trīs mēnešus par savām
mājām es saucu Ņujorku. Šoreiz

„Es meitiņa kā rozīte ...”
Dziļā ziemā, domājot par Katskiļu Rotas lielo talkas dienu,
radās doma, ka vajadzētu sarīkot
atpūtas nedēļas nogali īpaši dāmām. Daiļās latviešu dāmas,
nogurušas sabiedriskā, „maizes”
darbā un mājas pienākumos pēc
Lieldienām varētu atraisīties no
ikdienas un nedēļas nogalē atvilkt elpu Rotā, latviskā vidē.
Pēdējos gados, ar jaunu vadību,
Rota ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Ir veikti nopietni remontdarbi. Iesaistītie lietpratēji ziedojuši laiku un līdzekļus, nostiprinot ēkas pamatus, uzliekot
jaunu jumtu, ievelkot jaunus
elektrības un ūdens vadus un
pārbūvējot telpas. Istabas ir iztīrītas, izkrāsotas, un jaunās gultas

uzvarētājam. Pēc tam Mežrozītes
atspirdzinājās ar seleriju “tauriņiem” un citām uzkodām pavasaŗa noskaņā.
Jogas meditāciju pirms brokastīm vadīja Maija McManus no
Bostonas. Tā bija jaunā “Atpūtas
joga” – krēslos sēžot. Šī metode
atļāva visa gadagājuma dāmām
piedalīties rīta vingrošanā, un
dalībnieču netrūka. Pēc brokastīm Mežrozītes baudīja Katskiļu kalnu svaigo gaisu un dabas atmodu. Trīcēj’ kalni, skanēj’
meži, kad dāmas gāja pastaigā pa
mežu un baznīcas nometni, dziedot tautasdziesmas ar rozīšu
temu. Pēc pusdienām Mežrozītes
nodarbojās ar skaistuma krēma
gatavošanu vai arī mākslinieciski

tikpat skaisti dekorēti saldumi
lika baudīt vairāk kumosu, nekā
būtu ieteicams un garantēja saldus
sapnīšus klusā stundā. Gardas
vakariņas un brokastis arī bija
smalki un eleganti pasniegtas.
Pazīstamā latviešu māksliniece
Kika Nīgale gādāja par sestdienas
vakara nodarbību “Glezna un
Glāze”. Amerikāņu mākslinieces
Georgia O’Keefe iedvesmotas, Mežrozītes atraisīja mākslinieciskās
tendences, atļaujot krāsu varavīksnēm plūst pa balto audumu
izjūtu savilņojumā Kikas pamācošā uzraudzībā. Izskanēja smiekli
un dziesmas, un vīnu izvēle nogaršošanai likās krietni paplašināta no piektdienas vakara.
Skaistā gleznu izstāde nākamajā

es negaidīju tik ilgi, lai atrastu
kori; varbūt 2. klasē, kad es sāku
dziedāt korī, man nebija izvēles,
bet tagad es zinu, ka mana dziedāšana ir daļa manas būtības.
Atnākot jau uz pirmo mēģinājumu Ņujorkas latviešu korī savas
vārda māsas Lauras Padegas Zamuras vadībā es sapratu, ka man
arī šeit apkārt ir līdzīgi domājošie, kas tāpat kā es bez šīs daļas
no latvietības nevar. Un ir tik
skaisti, ka ir tik daudz latviešu,
kas tik tiešām „dziedot dzima un
dziedot auga”. Dod, Dievs, man
dziedot mūžu nodzīvot!
Kad ievas jau būs noziedējušas,
bet rudzu vārpas vēl tikai ziedēs,
kad pavasaris lēnām kļūs arvien
vasarīgāks un kad, kā katru gadu
maija pēdējā nedēļas nogalē,
Amerikas Savienotajās Valstīs svinēs Varoņu piemiņas dienu (Me-

Julieta Rumberga
mūžībā

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS

Šā gada 17. aprīlī Grandrapidos, Mičiganā, no mums
šķīrās skolotāja, avīžniece un
sabiedriskā darbiniece Julieta
Rumberga. Dzimusi 1926. gada 20. aprīlī, Ogriņu ģimenē
Gostiņos, Jēkabpils apriņķī,
Latvijā. Viņas tēvs, Voldemārs
Ogriņš, baptistu draudzes

Foto: L. Gonzalez

gaumīgi uzklātas. Viss ir tīrs,
uzspodrināts, valda kārtība un
prieks. Šādā atjaunošanas gaisotnē tad arī daiļās dāmas –
Mežrozītes – pulcējas atpūtai,
draudzībai un priekiem.
Piektdienas vakarā Mežrozītes
pacilātā gaisotnē nodibināja
draudzības, nogaršojot dažādus
vīnus Vizmas Drukovskas vadībā. Uz lapas bija nodrukāti vīna
apraksti, un bija jāuzmin, kuŗš
apraksts pieder kuŗam vīnam.
Bija jāsajūt šokolādes, augļu vai
kafijas nianses. Dāmas gan konstatēja, ka vienam vīnam no
Afrikas piemita kūpināta zuša
garša. Tika pasniegtas godalgas

izgreznoja podiņus kuŗos dēstīt
puķu sēkliņas. Pēc šādas strādāšanas bija laiks “pēcpusdienas
tējai”.
Saimnieces Taina Laiviņa un
Andra Zubkova no vienkāršām
izejvielām visu nedēļas nogali
uzbūra smalkas un neparastas
maltītes. Virtuve sanēja kā bišu
strops. „Augstākais punkts” bija
“pēcpusdienas tēja” Anglijas karalienes gaumē. Ģeometriskās
formās sagrieztas smalkmaizītes
ar gardiem pildījumiem priecēja
gan acis, gan vēderu. Gaisotni
kuplināja Corgi sugas sunītis (jo
tāds ir karalienei Elizabetei!).
Skaisti izrotātas kūciņas un citi

rītā piedeva īpašu noskaņu
brokastu telpai.
Svētdienas rītā Mežrozītes atļāvās vēlāk celties, zinot, ka nekur
nav jāskrien. Pasakaini zilas debesis, spožie saules stari, un kalnu
svaigais gaiss nemaz nemudināja
steigties mājup. Dāmas vēl ilgi
tērzēja, pastaigājoties pa meža
taciņām vai sēžot uz Rotas balkona siltā saulītē. Pie dāsnām
brokastīm, atpūtušās un pacilātu
garastāvokli, dalībnieces atzina,
ka nedēļas nogale bijusi brīnišķīga un ka vajadzētu Mežrozīšu
nedēļas nogali atkārtot vismaz
reizi gadā.

morial day), es būšu koŗa nometnē Katskiļos. Un 28. maijā,
kopā ar „savējiem koŗiem’’ no
Ņujorkas un Bostonas, kā arī ar
Otavas/Montrealas kori „Atbalss”
un Rīgas jaukto kori „Grindeks”,
es stāvēšu uz skatuves, un mēs
kopā dziedāsim skaņdarbus gan
no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV repertuāra, gan arī no XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu svētku koncerta. Un es varu pateikt droši – ja
kori diriģē Ivars Cinkuss, tad tas
vien jau liks justies tā, it kā mēs
visi būtu Dziesmu svētkos.
Un man atvilktnē salocītas stāv
baltas, rakstainas zeķes, ko adījusi
vecmāmiņa. Jo mūžu mūžos vīri
dziedās, ka „mūžu mūžos Dziesmu
svētkos nāks meitene baltās zeķēs”.
Tiekamies Katskiļos Ņujorkas koŗa
pavasaŗa koncertā „Ziedi, ziedi”!

sludinātājs, mirst 45 gadu vecumā, atstājot māti ar septiņiem bērniem. Latvijā Julieta
nobeidz Gostiņu pamatskolu
un trīs klases Pļaviņu vidusskolā. Kad padomju armija
okupēja Latviju, viņa 1944.gada 3.oktobrī kopā ar ģimeni
atstāja Latviju un devās uz
Vāciju. Kaŗam beidzoties, Ogriņu ģimene nonāca Hanavas
bēgļu nometnē, kur Julieta
pabeidza nometnes latviešu
vidusskolu. 1950. gadā viņa
izceļo uz Ameriku, apmetoties
Grandrapidu pilsētā. Te viņa
nodibina ģimenes dzīvi ar
Augustu Rumbergu. Grandrapidos blakus maizes darbam
vakaros studēja vietējā kolledžā mākslu un mākslas vēsturi. Māksla un rakstniecība
Julietai bija ļoti tuvas. Viņa
pabeidza paidagoģijas kursu

Rietummičiganas Universitātē, Kalamazū un pašmācības
ceļā turpināja studēt latviešu
literātūru.
Dzīvojot Grandrapidos, Julieta Rumberga sāka aktīvi
piedalīties vietējās latviešu
organizācijās, kā arī Amerikas
latviešu apvienībā, kur vairākus
gadus darbojās par sekretāri.
Ilgus gadus viņa strādāja par
skolotāja Grandrapidu latviešu sestdienas skolā, vasaras
brīvlaikos Gaŗezera nometnē
un vidusskolā. Aktīvi darbojās
Grandrapidu latviešu biedrībā
(valdes locekle), Latviešu pensionāru biedrībā (valdes locekle un priekšniece), Grandrapidu Daugavas Vanagos (kultūras nozares vadītāja). Viens
no viņas vislielākiem darbiem bija žurnālā Treji Vārti.
Kopš 1980. gada Julieta Rumberga bija žurnāla literārās
nozares vadītāja. Vēlāk, žurnāla redaktoram Voldemāram
Krūklītim aizejot pensijā, viņa
pārņem redaktora un izdevēja
amatus līdz žurnāla darbības
izbeigšanai. Treji Vārti bija
patriotisks un latvisks žurnāls,
kas turēja brīvās Latvijas ideju
dzīvu visu nebrīves laiku. Ilgus
gadus Julieta Rumberga bija
laikraksta Laiks Grandrapidu
korespondente.
Julieta Rumberga piederēja
tai ārzemju latviešu aktīvistu
grupai, kas turēja dzīvu un
aktīvu latviešu sabiedrisko
dzīvi ārzemēs, skoloja jaunās
latviešu paaudzes latviskā un
patriotiskā garā, saglabāja latvisko identitāti ārzemju latviešos. Novērtējot Julietas Rumbergas devumu šinī laukā, Latvijas Ordeņu Kapituls 2008. gadā apbalvoja Julietu Rumbergu
ar Triju Zvaigžņu ordeni.
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OJĀRS
CELLE
Sestdien, 30. aprīlī atskatoties
uz pirmajām 100 dienām ASV
prezidenta amatā, Donalds Tramps
tās vērtēja par visnotaļ produktīvām un norādīja, ka “nepatieso
ziņu sniedzēji” šajā laikā ir nopelnījuši sliktu atzīmi par savu
devumu.
Tramps bija izvēlējies Pensilvānijas galvaspilsētu Harisburgu par
vēsturiskā brīža atzīmēšanas vietu.
Viņš izvairījās piedalīties gadskārtējās Baltā nama korespondentu vakariņās, kas tajā laikā notika Vašingtonā. Ilgus gadus izveidojusies tradicija, ka prezidents
vakariņo kopā ar sava darba vērtētājiem un aprakstītājiem un
jautrā gaisotnē jokojas par piedzīvoto un pārdzīvoto. Pēdējais
prezidents, kas vakariņās nepiedalījās, bija Ronalds Reigans,
kuŗš toreiz ārstējās no 1981. gada
atentātā iegūtā ievainojuma.
Trampa izvairīšanās no pieņemtās tradicijas bija labi saprotama.
Taču prese vērtē Trampa pirmo
100 dienu valdīšanas periodu par
visumā neveiksmīgu. Jaunievēlētais prezidents netiek galā ar saviem priekšvēlēšanu apgalvojumiem, kuŗos viņš lielījās padarīt
lielas lietas, kas nu ir iestrēgušas
dažādos sarežģījumos un neveiksmīgos mēģinājumos griezt progresa un globālizācijas laika ratu
atpakaļvirzienā.
Tramps nav spējis nomainīt
Obamas veselības aprūpes plānu
pret kaut ko labāku, nav iesācis
solīto nodokļu reformu, nav sācis
celt lielo mūri gar Meksikas robežu utt., utt.
Vienīgais veiksmes apliecinājums ir konservātīvā tiesneša Nīla
Gorsuča iecelšana valsts augstākā
tiesā.
Kamēr Tramps Harisburgā lielījās par labu darba iesākumu,
Vašingtonā daudzi tūkstoši protestēja pret Trampa apturēto cīņu
pret globālo sasilšanu.
No izlielīšanās vēlēšanu kampaņā, ko visu viņš solījis nokārtot
jau pirmajās simt dienās, Tramps
ir izpildījis 6, lauzis 5, mazliet

TRAMPS PĒC 100 VALDĪŠANAS DIENĀM
iekustinājis 15, bet nav vēl aizticis
34, izrēķinājuši solījumu pildīšanā rūpīgie sekotāji.
Savu kabinetu un tuvāko līdzstrādnieku pulku Tramps ir galvenokārt aizpildījis ar sava vecuma cilvēkiem. Tramps pats ir
jau pensionāra gados, un tādi ir
arī daudzie biljonāri viņa kabinetā. Atzīstamākais no tiem ir
atvaļinātais ģenerālis Džims Matiss aizsardzības sekretāra postenī,
arī viceprezidents, Indiānas bijušais gubernātors Maiks Penss.
Nospiedošā daļa no pārējiem ir
ļoti bagāti un konservatīvi ļaudis
no biznesa un banku aprindām.
Neviens no izraudzītajiem nenāk
no tās ļaužu šķiras, kas Trampu
ievēlēja amatā, no darbu zaudējušās kvalificētu strādnieku un
technisko darbinieku šķiras, kuŗi
no Trampa sagaida, ka viņš atgriezīs ASV saimnieciskajā dzīvē
to rūpniecības un tirdzniecības
sektoru, ko izgaisinājusi globālizācija, pārceļot daļu ražošanas uz
lētām darbaspēka zemēm, vai kas
likvidējusi miljoniem darba vietu,
tās atvietojot ar mechanizāciju
un robotiku.
42% no atbildīgajos amatos ieceltajiem nav darba pieredzes valdībā. 41 no svarīgākajiem atbildīgiem valsts amatiem vēl nav
aizpildīts. No 556 svarīgo lietu
amatu pildītājiem 84% jeb 468
vēl pat nav ieteikti. Lēnā svarīgo
valsts darba posteņu piepildīšana
ir Trampa neveiksmīgākais sākums, kāds nav pieredzēts kopš
Eizenhauera laikiem, kuŗa valdīšanas sākumā šāda prezidenta
darbības efektivitāte sākta pētīt.
Tiktāl par Trampa valsts valdīšanas sākuma problēmām.
Ne mazāk uztraucoša ir pati
Trampa personība. Viņam ir grūti
atšķirt fantaziju no īstenības, nošķirt patiesību no nepatiesības.
Žurnālisti ir sakopojuši Trampa
apgalvojumus kopš vēlēšanu kampaņas laikiem. Saskaitīti 469 nepatiesi vai maldinoši apgalvojumi,
kas parādījušies viņa runās. 89 no
tiem attiecas uz darbiem un pos-

teņiem. Lai arī daudz no tā attiecas uz zināmu frivolitāti un nav
sevišķi nopietni ņemami, daudzi
citi ir nopietni un uztraucoši.
Piemēram, attiecībās ar Krieviju.
Pieci no Trampam tuviem līdzstrādniekiem ir šajā jautājumā
sakompromitējušies. Visvairāk viņa
bijušais drošības padomnieks
Maikls Flins, kuŗa darbību tagad
izmeklē gan FBI, gan Pentagons.
Nav noslēpums, ka Putina Krievija atklāti aģitēja, bet vairāk aizklāti internetā mēģināja palīdzēt
pievērst sabiedrības simpatijas
Trampam. Tiek intensīvi pētīts, vai
un kā tas ietekmēja rudenī ASV
sabiedrību. Jautājums attiecas arī
uz Klintones privāto serveri.
Šī paša servera skandāla sakarā
īpaša loma bija arī FBI šefa ziņojums nedēļu pirms vēlēšanām, ka
servera lieta atkal nonākusi izmeklēšanā, ko šefs vēlāk atsauca,
bet starplaikā vēlētāju atbalsts
Klintonei bija nokritis niecīgā
mērā zem Trampa populāritātes.
Iespējams, ka par abām šīm
lietām nāks kādas atbildes, bet
tām jau tikai paliek vēsturiska nozīme vēlēšanu gaitas atstāstam.
Prezidents ir ievēlēts un jau 100
dienas pavadījis amatā. Viņš kuļas
tālāk, mēģinot iedzīvināt savu redzējumu, ka Amerika ir vienmēr
pirmā un svarīgākā, ka neviens
nedrīkst šo valsti izmantot savā
labā, ka valsts stingri jāsargā pret
daudz un dažādiem apdraudējumiem, bet tai nav jābūt visas
pasaules policistam un sargam.
Vai šāda polītika ir jaunas izolacionālisma ēras sākums un ASV
vairs nebūs pasaules demokratijas sargs un globālizācijas veicinātāja? Šādas ideoloģiskas prātošanas neliekas sevišķi svarīgas
Donalda Trampa personiski polītiskajā filozofijā. Viņš pasauli necenšas sarežģīt. Primārās ir ASV
intereses, bez kādas plašas un
teorētiskas skaidrošanās, ko tas
detaļās īsti nozīmē. ASV viņš
vēlas redzēt draudzīgu un sadarbīgu ar visām draudzīgām valstīm un piesardzīgu un militāri

nodrošinātu pret visiem tiem,
kas nav draudzīgi ASV.
Dažādās organizācijas, kā ANO
un citas internacionālu lietu kārtotājas, Trampam bez šaubām ir
svarīgas, bet ne vitālas vai svarīgākas nekā pati ASV. “America first!”
Kā turpināsies Trampa valdīšanas četri gadi? Tas ir jautājums,
uz ko atbildēt var tikai ar vispārinājumiem un ticamāko iespēju
pieminēšanu. Viņš ir godkārīgs,
vienmēr grib būt pirmais, uzvarēt. Taču, kad tas nav iespējams,
kā rāda pagātne, viņš ir fleksibls
un praktisks variāciju izvēlē.
Trampam ir plaša ģimene, kas
ļoti viņam palīdz, ne tikai atbalstot viņu un stiprinot, bet reizēm
dodot arī saprātīgus padomus. Te
sevišķi jāizceļ viņa znots Džāreds
Kušners. Viņš ir nomierinātājs, kad
uzliesmo Trampa dusmas un temperaments, viņa saprātīgie padomi
parasti ievada prezidenta iekarsēto prātu mērenākos ūdeņos.
Kušners nāk no ļoti bagātas ortodokso žīdu ģimenes. Izlīdzināts
un nosvērts raksturā, viņš turpmāk būs tas palīgs, kas, cerams,
spēs atturēt Trampu no nepārdomātiem un nesavaldīgiem izteicieniem.
Tuvākajos mēnešos ASV prezidentu sagaida svarīgi jautājumi
kā iekšpolitikā, tā ārpolitikā. Nodokļu reforma, veselības reforma,
ko nesīs saimnieciskā attīstība,
kā reaģēs akciju tirgus. Kaut viņa
rīcība visumā ir konservātīva, viņa
atbalstītāju spēks slēpjas populārismā uzvirmotā neapmierināto
amerikāņu miljonu kopumā, kas
izgājušo gadu desmitos ir saņēmuši vienu saimniecisko triecienu
pret otra. Viņu dzīves līmenis turpina regresēt, viņi sagaida, ka
prezidents viņiem dos atelpu un
jaunas cerības, ka radīsies solītie
darbi un dzīves standarts atkal
kāps. Kas notiks, ja Tramps pievils savus uzticīgos atbalstītājus?
Ja var ticēt aptaujām, jaunatnei
viņš neinteresē.
Trampa pašreizējā populāritāte
svārstās 40-44% robežās, zemāk

nekā jebkuŗam agrākajam ASV
prezidentam. Ja šī spēka baze necelsies (to celt var tikai palīdzības
atrašana viņa atbalstītāju miljoniem), jau nākamās kongresionālās vēlēšanās 2018. gadā var
atgriezties demokratu vairākums
senātā, mazāk ticams, ka tautas
vietnieknamā. Nesekmīgas valdīšanas rezultātā 2020. gadā republikāņiem var zust vairākums arī
tautas vietnieknamā.
Atbildes meklējot, jāpaskatās
arī aiz ASV robežām. Strauji aug
Ķīnas un Indijas spēks. Tuvie
Austrumi turpina vārīties. Apmēros turpina augt Āfrikas vidū
Sahāras tuksnesis. Vēl straujāk
aug Āfrikas iedzīvotāju skaits.
Viņu masas, tāpat kā tie Tuvajos
Austrumos, vēl sparīgāk spiedīsies uz Eiropu. Tai būs jāatgaiņājas
ar lielāku brutalitāti, jo uzņemt
bēgļus katru gadu miljonos nav
ne Eiropas interesēs, ne iespējās.
Kaut arī ļaužu skaits Austrumeiropā turpina dilt, šī krāsainā
masa nav tie, ko viņi vēlas, lai
vairotu savu iekšējo vitalitāti.
Problēmu netrūkst, bet tas nav šī
raksta galvenais temats, tikai fons,
kuŗā uz četriem gadiem darbosies prezidents Donalds Tramps.
Lai nāktu pie labākiem secinājumiem par turpmāko gadu gaitu,
būs jāpagaida līdz noskaidrojas,
cik strādāt spējīga būs beidzot
sastādītā Trampa valdība, kā tā
spēs sastrādāties ar Kongresu un
kādu atbalstu viņam dos Augstākā tiesa starptautisko cilvēktiesību jautājumos.
Tikpat svarīgas ir Trampa attiecības ar republikāņu kontrolēto
Kongresu. Šīs attiecības noteiks,
kā izpildīsies dažādie likumprojekti nodokļu jautājumos. Trampa
iecerētās infrastruktūras pārbūvēs, veselības nodrošināšanā un
citās mazāk svarīgās sfairās.
Amerika ir saimnieciski varenākā pasaules valsts. Reti kad pagātnē
viens cilvēks tās gaitu ir spējis sevišķi ietekmēt. Cerēsim, ka lielus
satricinājumus šajā ziņā nepiedzīvosim arī tuvākajā nākotnē.

LELBA 2017. gada
iesvētāmo jauniešu saiets Gaŗezerā

MĀC. HELĒNE GODIŅA
Latviešu evaņģēliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBA) iesvētāmo jauniešu saiets “Meklējot sevi
V” no 21. līdz 23. aprīlim notika
Gaŗezerā. Piedalījās 7 jaunieši no
Čikāgas, Milvokiem un Grandrapidiem. Saietu vadīja mācītāja
Helēne Godiņa.
Ierašanās notika piektdienas vakarā, bet viss sākās sestdienas rītā
ar garšīgām brokastīm. Tad nu
mēs arī devāmies “ceļā”, lai meklētu gan sevi, gan kādu, kam sekot. Sevis meklēšanā mēs noskatījāmies Nooma īsfilmiņu “Name”,
kas runā par katra cilvēka vārdu
un identitāti. Tad diskutējām par
dažādiem jautājumiem un it īpaši
par jautājumu: “Kas nosaka manu,
cilvēka, vērtību?”
Meklējot kādu, kam sekot, mēs
sākām ar spēli “Džungļu taka”,
tās mērķis bija palīdzēt saprast,
ka ir vajadzīgs kāds, kuŗš mūs var
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dzīvē vadīt, kam varam sekot, lai
neizdarām sliktas izvēles un neaizejam nepareizā ceļā. Jaunieši
noklausījās prezentāciju par Jēzus dzīvi un kalpošanu, kā arī
aktīvi piedalījās diskusijās par to.
Pēc pusdienām pie mums ciemojās Pēteris Aļļe no Čikāgas.
Būdams aktīvs kristietis, viņš ar
jauniešiem dalījās savā dzīvē un
pieredzē. Pēteris dalījās ar to, kā
viņš lasa Bībeli ik dienas un kā
Dievs viņu caur to uzrunā. Viņš
pastāstīja, ka ir aktīvs kristietis
ne tikai svētdienās, bet arī ikdienā
un darbā.
Pēcpusdienā mēs meklējām Dievu
šajā pasaulē, un to mēs darījām,
vispirms noskatoties Nooma īsfilmiņu par to, cik svētīti mēs esam.
Tad jaunieši dzirdēja par LELBA
Jaunatnes nozares projektiem.
Mums bija prieks, ka mūsu pašu
vidū bija Erika Heinz, kuŗa bija

piedalījusies projektā “Mīlestība
Sestdienas vakarā kopīgi skatī- svētbrīdi.
mammām” un varēja mums pa- jāmies filmu “God’s Not Dead”,
Vēlos pateikties visiem, kuŗi
palīdzēja, lai šis Iesvētes saiets
varētu notikt un labi izdoties!
Paldies Mārītei Grīnbergai, kuŗa
mūs lutināja ar garšīgiem ēdieniem un pat uzcepa plānās pankūkas svētdienas brokastīs! Paldies Uģim Grīnbergam par transportēšanu un visāda veida palīdzēšanu! Paldies Pēterim Aļļem
par atbraukšanu pie mums un
dalīšanos ar savu dzīvi un ticību!
Paldies Dāgam Demandtam par
idejām, palīdzību un iedrošinājumu!
Iesvētāmo grupa. No kreisās: Anna Strautmanis, Mattiss Sīka,
Liels paldies Gaŗezeram un vaEmīls Magone, Erika Heinze, Sabīne Brunovska, Tia Sīka, Eduards dībai par to, ka varējām izmantot
Jaunbērziņš
telpas un ka viss tik brīnišķīgi
stāstīt par savu pieredzi, pieda- kam sekojas diskusijas.
mums tika sagatavots!
loties šajā projektā Latvijā. Tad
Svētdiena iesākās ar nedaudz
Un īpašs paldies visiem jauniejaunieši tika aicināti paši domāt aktīvākiem uzdevumiem – škēr- šiem, kuŗi atbrauca un piedalījās
par jauniem projektiem, kuŗus šļu gājienu un fotosesiju. Šo Ie- un padarīja šo Iesvētes saietu tik
varētu veikt Latvijā.
svētes saietu beidzām ar kopīgu jauku un svētīgu!
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ASTRĪDA
JANSONE
Man sarunāta tikšanās ar
Kristīni, kuŗu pazīstu jau no
2006. gada, kad man bija pirmā
izdevība iepazīties ar Vītolu ģimeni un viņu dibināto Fondu.
Esam tikušās dažādos Vītolu
fonda sarīkojumos, gan arī viņas tēta Viļa Vītola grāmatu atklāšanās, gan arī citos sarīkojumos. Par Kristīni esmu lasījusi
arī dažādos žurnālos. Sevišķi
labi atceros rakstu, kuŗā Kristīne
izrāda žurnālistam savas mājas
iekārtojumu. Varēja redzēt, ka
viņai ir talants ne tikai izstudētajā architektūrā, bet arī interjera dizainā. Viņas māja bija
vienkārši fantastiska, un es pat
amerikāņu žurnālos neko tik
skaistu nebiju redzējusi. Arī
Google portālā varu par Kristīni
izlasīt bezgala daudz. Bet tagad
viņa ir pie manis un man
stāsta:
„Es patiesībā piedzimu Amerikā, Pitsburgā, kur vienu gadu
ar Forda stipendiju studēja mans
papus. 1962. gadā 22. maijā.
Biju tikai dažus mēnešus veca,
kad ģimene atgriezās Venecuēlā.
Tā man no Amerikas nekādu
atmiņu nav – ir tikai Amerikas
pilsonība. To es paturēju, bet
mana bērnība un jaunība ir
saistīta tikai ar Venecuēlu. 38
gadus es nodzīvoju Venecuēlā,
tur mani kristīja, tur es apprecējos un pabeidzu universitāti, tur
piedzima mani trīs bērni.
Sākumā mēs visi gājām turpat
parastajās venecuēliešu skolās,
bet, kad es biju jau trešajā klasē,
vecāki domāja, ka mums būs
labāk, ja iesim tuvākajā vācu
skolā. Tur mēs mācījāmies parasto skolas kursu spāņu valodā, bet
vācu valoda bija obligāta. Tur es
pabeidzu visu pamatskolu un
visu vidusskolu. Tad Simon Bolivar Universitātē es izstudēju
architektūru. Tur bija grūti tikt
iekšā, un man bija jānoliek ļoti
nopietni eksāmeni. Kamēr es vēl
studēju, man piedzima meitiņa
Astrīda. Es apprecējos ļoti jauna
ar Leopoldu, kuŗam vecāki arī
bija latvieši. Viņa tēvs bija no
Rēzeknes un māte no Pāvilostas,
bet viņi bija satikušies Rīgā.
Leopolds arī ir dzimis Venecuēlā.
Viņa māte Latvijā bija pabeigusi
medicīnas fakultāti, un saprotams, ka viņai Venecuēlā, kā visiem ārstiem, bija jādabū sertifikāts. Viņa izmācījās un sertifikātu ieguva un beidzot dabūja
darbu netālu vienā ļoti nabadzīgā
vietā, kur neviens ārsts vīrietis
negribēja strādāt. Apstākļi tur
tiešām bija tādi, kas sievietei nav
piemēroti. Tur viņa nostrādāja 8
gadus – tādos īstos laukos. Tur
piedzima Leopolds, tas bija amerikāņu firmas nometnē. Tur bija
ārsti, jo citādi tajā apkārtnē viņa
pati bija vienīgā ārste. Leopolda
vecākie brāļi bija dzimuši jau
Latvijā. Leopoldam viens brālis
Venecuēlā nomira, bet viens tur
vēl dzīvo, jo viņi abi apprecēja
venecuēlietes un viņu ģimenes
palika tur. Mēs ar Leopoldu apprecējāmies, kamēr es vēl studēju,
un tajā laikā mums piedzima
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Trimdas bērnu bērni – Kristīne Klišāne
meita. Vēlāk, kad sāku jau
strādāt, man piedzima vēl divi
puikas. Astrīdai patlaban ir 32
gadi, Jānim nupat palika 27 un
Andrejam ir 22. Latvijā nav neviens no maniem bērniem. Astrīda apprecēja venecuēlieti, kas
ir mūziķis un dzīvo Spānijā, Jānis
izmācījās Amerikā un dabūja
darbu Spānijā, tagad strādā tur.
Drīz mēs braucam uz viņa izlaidumu. Andrejs ir Spānijā un studē
starptautisko jurisprudenci, viņš

uz Ameriku. Bet es tur nekad
nevarēju iejusties; man Amerika,
it sevišķi Florida, kur mēs bijām
apmetušies, nepatika. Tomēr četrus gadus mēs tur nodzīvojām
un tad sapratām, ka mūža otru
daļu tur negribam pavadīt.
Tāpēc mēs izlēmām braukt uz
Latviju. Astrīda bija iesākusi
Amerikā studēt, viņa vēl palika
tur, bet mēs atbraucām ar abiem
puikām. Kad mēs atbraucām,
mans tēvs aprunājās ar archi-

Kristīne: Tikai ar savu latviešu valodu mēs
varbūt nebūtu pārcēlušies uz Latviju. Mūs ļoti
iespaidoja uz visu latvisko latviešu nometnes un
latviešu Dziesmu svētki.
universitāti beidz šogad jūlijā.
Dēli šogad abi beigs universitāti,
bet vidusskolu viņi pabeidza te
Jūrmalā, to starptautisko. Viņiem
visiem Latvijā patika; bieži te
brauc pa vasaru un Ziemsvētkos,
tad visa ģimene esam kopā.
Venecuēlā mums gāja labi, jo
man bija pašai laba firma,
Leopolds jau bija iedzīvojies
polītikā, bet, kad 2000. gadā pie
varas nāca prezidents Čavess,
Leopolds tūlīt saprata, ka tā
nebūs polītika, kam viņš var

tektu Kronbergu no” ARHIS Arhitekti”, kas mani uzaicināja uz
interviju. Viņi mani pieņēma
darbā tūlīt. Tur es nostrādāju 12
gadus par architekti labā firmā.
Kollēģi izturējās pret mani ļoti
labi, jo apstākļi būvniecībā un
noteikumi Venecuēlā ir ļoti atšķirīgi. Visur un vienmēr viņi
man palīdzēja, paskaidroja un
pastāstīja, kā lietas tiek darītas
Latvijā. Es tur jutos ļoti labi.
Bet pagājušā gadā tēvs man
teica, ka viņš kļūstot vecāks un

Ivars Galiņš

ZELTA VĒRTS
Tiek teiciens aplam godā celts,
Ka klusēšana esot zelts.
Vai labāk laipni māt ar galvu,
Kā sunim dusmās sacelt spalvu?
Vai pēc dzīves trešā zvana
Laika klusēt nebūs gana?
Tāpēc, ja kādu mīli,
No sirds tev kāda žēl,
Daudz neprāto,
Būs zelta vērts,
Ja vēlreiz pateiksi tu to...
piekrist. Viņš bija nonācis jau
līdz deputāta statusam un bija
pārliecināts, ka Venecuēlā vairs
nebūs labi, un mēs pārcēlāmies

kādam no bērniem būtu jāpārņem viņa iesāktais. Mēs visi
esam strādājuši un dzīvojuši
citur, bet vienmēr domājuši par

Latviju. Tā no pagājušā gada es
piedalos vairākos tēva projektos.
Mēs darbojamies Vītolu fondā, pa
daļai arī „Likteņdārzā”. Viņam
ir arī vairāki citi projekti. kaut
kas vēl ir palicis Venecuēlā, arī
tur visam ir jāseko. Vienmēr ir
ko darīt: nav tā, ka man kādreiz
te būtu garlaicīgi. Manai māsai
Mārai vēl ir bizness Venecuēlā,
bet viņa ir precējusies ar chorvātu, un viņi vienmēr mainās –
kuŗš dzīvo Chorvātijā un kuŗš pa
to laiku uzrauga Venecuēlas biznesu. Tur pašlaik pārdot nevar
neko, jo valda briesmīga nabadzība un nav neviena, kas kaut
ko gribētu pirkt. Divi bērni viņai
ir Chorvātijā, bet viens vēl mācās
Venecuēlā. Tā viņi tagad mainās
ik pa trim mēnešiem. Mēs visi no
Venecuēlas tagad esam prom.”
Te es atkal Kristīni pārtraucu
un pastāstu, ka pirmo reizi
redzēju visu Vītolu ģimeni, kad
Tobago salā iesvētīja pieminekli
pirmajiem kurzemniekiem, un
mēs svinējām Jāņus Kurzemes
līci. Tur mums abiem ar Laimonīti gadījās būt vienā restorānā,
kad arī Vītolu ģimene ēda pusdienas... Toreiz gan neviens nedomājām, ka Latvijā reiz tiksimies un būsim tuvi draugi.
Toreiz Kristīnei bija tikai 16
gadu, bet pārējie bija ik pa
gadiņam vai pāris jaunāki. Mēs
abi ar skaudību noskatījāmies
uz brīnišķīgo ģimeni, kamēr
mums 23 gadu laulībā nebija
neviena. Bet nu atgriezīsimies
pie Kristīnes dzīves Latvijā.
„Tikai ar savu latviešu valodu
mēs varbūt nebūtu pārcēlušies
uz Latviju. Mūs ļoti iespaidoja
uz visu latvisko latviešu nometnes un latviešu Dziesmu svētki.
Es pirmo reizi izbaudīju latviešu
nometnes gaisotni Katskiļos. Tur
mēs daudz ko iemācījāmies, Tur
visi runāja latviski, dziedāja mums
nedzirdētas dziesmas, dejoja mums
nepazīstamas tautasdejas, un redzējām arī dažādas sporta spēles.
Tā mēs braucām uz visām iespējamām latviešu nometnēm;
vecāki mums to neliedza un
laida, kad un kur vien mēs uz
kādu nometni gribējām braukt.
Tā mēs gandrīz katru vasaru
pavadījām Amerikā kādā nometnē, uzlabojām savu latviešu
valodu, iepazināmies ar citu valstu
latviešiem. Tad arī mēs sākām
dejot, dziedājām korī. Andrejs
Jansons mūs mācīja, mēs piedalījāmies Klīvlandes Dziesmu svētkos, piedalījāmies Toronto Dziesmu
svētkos. Tie piedzīvojumi tajās
nometnēs un Dziesmu svētkos
bija tas, kas mani pie latviešiem
piesaistīja. Toreiz gan mēs neviens par brīvu Latviju nesapņojām, mums tikai patika būt
kopā ar latviešiem. Mans tēvs
mums to visu financēja. Ja viņš
to nebūtu varējis, mēs laikam
gan šeit nebūtu. Tagad man
Latvijā ļoti patīk. Protams, ja tu
38 gadus esi nodzīvojis tropiskā
klimatā, tad ir tā, ka dažreiz tā
tumsa ir līdz kaklam, un tas
mitrums nav patīkams, lietus
bieži kaitina, bet vasaras te ir

kaut kas patiesi vienreizējs. Es
nezinu, vai klimata dēļ vien es
būtu ar mieru dzīvot kaut kur
citur. Mēs taču kādu laiku bijām
Floridā, kur ir jūra, siltums un
daudz kas skaists, bet tur es
neiedzīvojos, tur man nepatika.
Taču arī Floridā ir nepatīkami
mitrs. Venecuēlā Karakasa bija
ļoti augstu virs jūras līmeņa un
karstums bija sauss.
Venecuēlā mūsu ģimenē bija
tā iegājies, ka svētdienā pusdienās visai ģimenei bija jābūt kopā
pie galda. 24. decembrī arī visiem
kopā bija jābūt baznīcā un nākamā dienā visiem jābūt pie
pusdienu galda. Tās tradicijas
mums no mazām dienām bija
iekaltas.
Kad mēs atbraucām uz Latviju,
te jau bija abi mūsu vecāki, arī
māsa Laura, pēc tam atbrauca
Martiņa – un momentā mēs jutāmies pavisam savādāk, jutāmies kā mājās. Mums palīdzēja
vēl tas, ka bez latviešu valodas
mums abiem ar vīru bija angļu
valoda. Tāpēc mēs te esam palikuši un nekur citur vairs nedomājām pārcelties. Mans vīrs pašlaik strādā mūsu nelielajā viesnīciņā pie Kokneses. Tā atrodas
ļoti skaitā vietā Daugavas senlejā,
un vasarās es bieži savu laiku
pavadu tur. Viesnīciņā ir 15 istabas, un tā saucas „Orinoko”. To
nokristījām Venecuēlas lielākās
upes vārdā, jo tā Venecuēlai arī
ir tāda kā likteņupe. Viņš tur
dzīvo trīs dienas nedēļā un tad
atbrauc atkal uz vairākām dienām uz Rīgu. Mums ir liela trīsstāvu māja, bet tagad, kad bērni
ir prom, mēs to esam izīrējuši un
dzīvojam pie vecākiem otrā stāvā.
Tas ir brīnišķīgi. Mums ir katram
savs dzīvoklis, katram sava dzīve
un virtuve, bet kad kāds no mums
kaut kur aizbrauc, tad zinām, ka
māja nav palikusi tukša.”
Vēl brīdi parunājamies par
polītiku Venecuēlā, par globālizāciju un polītiku Latvijā, kad
es Kristīnei jautāju, vai kādreiz
kāds no viņas bērniem varētu
pārcelties uz Latviju. Par to gan
viņa nav droša, jo domā, ka
globālizācijas iespaidā jaunā paaudze grib dzīvot tur, kur viņiem
ir pilnībā nodrošināta nākotne
tā, lai viņi varētu pavisam brīvi
dzīvot un uzturēt ģimenes. To
gan viņa zina, ka bērniem visiem
Latvijā patīk, jo diezgan bieži te
ciemojas. Bet meitai vīrs ir superzvaigzne mūzikā, un diez vai
viņš kādreiz būs ar mieru kaut
ko tādu darīt. Par Jāni arī nevar
to teikt, jo viņš tūlīt pēc universitātes beigšanas ir dabūjis labu
darbu turpat Spānijā. Andrejs
kādreiz varētu, jo viņš ir speciālizējies starptautisko likumu zinībās, un tas Latvijā varētu būt
ļoti vajadzīgs. Tad varbūt viens
no viņas dēliem būtu ar mieru
te dzīvot.
Ar to mēs arī savu sarunu
beidzam, un Kristīne atkal aizskrien savās darīšanās, kuŗu viņai
šeit netrūkst un netrūks nekad.
Viņai Latvijā patīk, un viņa te labprāt turpinās sava tēva iesākto.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
4. maija svinības Latvijā
4. maijs ‒ Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. 1990. gada 4.
maijā 134 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Augstākā padome noteica valsts varas de
facto atjaunošanai pārejas periodu,
kas beidzās ar Latvijas Republikas
5. Saeimas sasaukšanu. 1990. gada
4. maijā visu dienu pie parlamenta
ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas
sekoja līdzi balsojumam. Deputāti,
kas pēc balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu devās uz
mītiņu Daugavmalā, tika sveikti
ar ziediem un skaļām gavilēm.
Komūnisti un interfrontieši, kas
atteicās piedalīties balsošanā, parlamenta namu atstāja pa sētas durvīm. Augstākās padomes priekšsēdis Anatolijs Gorbunovs nosūtīja vēstījumu PSRS prezidentam
Michailam Gorbačovam, kuŗā
teikts, ka Latvijas Republika sāk
pārejas periodu. Šāds vēstījums
tika nosūtīts arī pasaules valstu
valdībām un PSRS tautām un
demokratiskajām kustībām.
Svētku dienā jau tradicionāli pie
Brīvības pieminekļa tika veidota
kompozicija “Ziedu Latvija”, notika svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija un Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestŗu defilē un
koncerts. Sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa notika ozola stādīšana.
Brīvības bulvāra liepu alejā, kur
ikviens tika gaidīts Brīvības bulvāra svētkos. Vērmanes dārzā bija
sarīkojums “Zinu, zinu tēva sētu”,
kur uzstājās bērnu un jauniešu
folkloras kopas no dažādiem Latvijas novadiem, mūzicēja mazākumtautību kopas, kā arī mūzikālā
apvienība Raxtu Raxti, notika
Tautastērpu gājiens “Uzvelc savu
tautastērpu par godu Latvijai!”

tās labā. Tā ir mūsu dāvana Latvijai simtgadē,” uzsvēra Vējonis.
Valsts prezidents piebilda, ka īpaši
svarīgi “Apskauj Latviju” akcijā ir
iesaistīt jauno paaudzi. “Mūsu
bērni un bērnubērni būs tie, kuŗi
redzēs šos ozolus izaugam. Rūpēsimies par tiem, tāpat kā mēs strādājam savu tuvāko cilvēku un savas tēvzemes labā! Tikai mēs kopā
varam stāvēt Latvijas sardzē.” Prezidents ozolus stādīja arī Liepājā,
Rēzeknes novada Bekšos, kā arī
Daugavpilī.
Katrā vietā ozols simbolizē iecerētu kādas territorijas attīstību
un šeit dzīvojošo dzimtu saknes.
Atbildība par ozoliņu tālāko kopšanu daudzviet uzticēta jauniešu
organizācijām – jaunsargiem,
skautiem un gaidām. Pie kociņiem pievienota īpaša norāde, kas
apliecina, ka tas ir Latvijas simtgades ozols.
***
Aicina jauno paaudzi
uzņemties atbildību,
lai Latvija pastāvētu mūžam
“Jaunajai paaudzei šodien jāuzņemas atbildība par to, lai Latvija
pastāvētu mūžam, un tā būtu droša un plaukstoša mājvieta visiem,”
uzrunājot sanākušos liepājniekus
uz Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto militāro parādi, sacīja
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

// Foto: LETA

Ziedu nolikšana pie Brīvības
pieminekļa
***
Ozols ir spēka
un vīrišķības simbols
Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā akcijā
“Apskauj Latviju” 45 novados pie
robežas iestādīti simtgades ozoli,
kam katram ir sava krustmāte.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Nīcā iestādīja pirmo ozolu,
atklājot Latvijas valsts simtgades
svinības (attēlā). “Ozols Latvijā izsenis ir bijis vīrišķības un spēka
simbols. Tādēļ arī mēs šodien stādām ozolus mūsu Latvijai, esam
gatavi sargāt mūsu zemi un strādāt

“Likteņa līkloči Latviju veduši
cauri daudzām krustcelēm, un
ļaužu likteņi savijušies līdz ar tiem.
Līdzās mums, kam Atmodas sarkanbaltsarkano karogu jūra un
janvāŗa barikāžu kopības uguns
vienmēr liksies vēl tikai vakardiena, jau ir izaugusi jauna paaudze.
Paaudze, kuŗai 4. maijs vēstures
grāmatās ir tikpat sens kā 18. novembris un kuŗa tā laika notikumus uzzina no vecāku un vecvecāku atmiņām un stāstiem. Jaunajai paaudzei šodien jāuzņemas atbildība par to, lai Latvija pastāvētu
mūžam! Lai Latvija būtu drošas
un plaukstošas mājas mums visiem,” sacīja prezidents. Raimonds
Vējonis aicināja iestāties par Latviju ar savām domām, vārdiem un
darbiem, kā arī rast atbildi uz jautājumu – “kā es varu stiprināt savas valsts neatkarību un brīvību?”
***
Atklāj pieminekli
“Latgales kongresam – 100”
Rēzeknē notika Latgales kongresa simtgadei īpaši veltīta plēnārsēde, kuŗā piedalījās valsts augstākās amatpersonas. Tās mērķis bija
uzsvērt Latgales specifisko lomu
Latvijas valsts veidošanā, akcentēt
novada daudzšķautnainās identi-

tātes un vērtības, izpētīt vēsturi un
veicināt sabiedrības izpratni par
to, kā arī apzināt latgaliešus visā
pasaulē. Kongress turpinājās arī 6.
maijā, kad ar uzrunu uzstājās vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Saeimas deputāte Laimdota Straujuma runāja par Latgales reģiona ekonomikas attīstību,
Lidija Leikuma stāstīja par latgaliešu rakstības attīstību 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā, Sigita Kušnere – par latgaliešu literātūras
vietu latviešu literātūras vēsturē.
4. maijā Rēzeknē notika plašs
sarīkojums, atceroties pirms simt
gadiem notikušo Latgales kongresu, kas bija viens no priekšnoteikumiem tādām valsts robežām,
kādas tās redzam tagad.

Par godu notikumam, pilsētā tika atklāts piemineklis (attēlā), kā
arī noturēts vēsturiskā notikuma
piemiņas kongress. Toreiz, pirms
100 gadiem, Rēzeknes katoļu baznīcā dekāns Nikodems Rancāns
noturēja svinīgu dievkalpojumu.
Tāds, nu jau klātesot valsts augstākajām amatpersonām, notika arī
šogad Rēzeknes-Aglonas diacēzes
bīskapa Jāņa Buļa vadībā.
***
Iesvēta pirmā Latvijas ārlietu
ministra dzimtas mūzeju
4. maijā Tukuma novada Sēmes
pagastā oficiāli atjaunoja senu
godību. Pie mūsu pirmā ārlietu
ministra Zigfrīda Annas Meierovica dzimtajām mājām Druķiem
tika pacelts Latvijas karogs un
mājas iesvētītas. Turpmāk Druķi
būs Meierovica dzimtas mūzejs.
Mūzejs būs biznesa projekts, bet
pieejams publiski un bez maksas.
Nodibināta biedrība “Z. A. Meierovica mūzejs”.

Pētot mājas vēsturi, noskaidrots,
ka tās nosaukums pirmo reizi
minēts 1530. gadā. 1812. gadā
Druķos piedzimis Z. A. Meierovica
vecvectētiņš no mātes puses Kristians Minders.
***
Godina Otrā pasaules kaŗa
upuŗu piemiņu
Godinot Otrā pasaules kaŗa
upuŗu piemiņu un atceroties Nacisma sagrāves dienu, 8. maijā
daudzviet Latvijā, tostarp Brāļu
kapos pie Mātes Latvijas pieminekļa, notika piemiņas sarīkojumi. Godinot Otrajā pasaules kaŗā
kritušos Latvijas kaŗavīrus, uz zie-

du nolikšanu Brāļu kapos pulcē- papīra formātā. Vienas biļetes cena būs pieci eiro. Savukārt laijas aptuveni 200 cilvēku.
mestu fonds veidos 65% no loterijas kopējās vērtības, turklāt lielāko laimestu – 100 000 eiro ‒ būs
iespējams atrast četrās biļetēs. No
divu gadu laikā gūtajiem loterijas
ieņēmumiem vairāk nekā 400 000
eiro paredzēts novirzīt stipendiju
atbalsta programmai izcilākajiem
Ministru prezidents Māris Ku- vidējās izglītības iestāžu absolvenčinskis piedalās Otrā pasaules tiem. Atbalsta stipendiju 500 eiro
kaŗa upuŗu piemiņas sarīkoju- apmērā 2018. un 2019. gadā saņems katras Latvijas vidējās izglīmā Brāļu kapos // Foto: LETA
tības iestādes vienas izlaiduma
8. maijs ir īpaša diena visām Ei- klases izcilākais absolvents. Stiropas tautām. 1945. gadā šajā die- pendija tiks piešķirta par mācību
nā beidzās briesmīgākais un asi- sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko
ņainākais kaŗš pasaules vēsturē, darbu, iesaistīšanos mākslinieciskas nesa postu un iznīcību mil- kajā pašdarbībā un sporta aktījoniem cilvēku un pārvērta gru- vitātēs, kā arī par ieguldījumu
vešos neskaitāmas pilsētas un cie- izglītības iestādes attīstībā.
mus. Šajā dienā cilvēki sēro par
***
necilvēcīgajām ciešanām un neatBarišņikovam pasniedz
griezeniskajiem zaudējumiem,
Latvijas pilsoņa pasi
kuŗus Latvijas un citu Eiropas valViens no mūsu laika vislabākastu tautām bija jāpiedzīvo 20. gadsimta vidū. Otrajā pasaules kaŗā jiem dejotājiem Michails BarišņiLatvija zaudēja gandrīz trešo daļu kovs dzimis 1948. gadā Rīgā. Pēc
savu pilsoņu. Latvijas augstākās tam, kad jau bija uzsācis dejotāja
amatpersonas svinīgā ceremonijā karjēru Ļeņingradā, viņš 1974. ganolika vainagus Rīgas Brāļu kapos. dā emigrēja uz Amerikas SavienoAtceres brīdī piedalījās ministri, tajām Valstīm, kur turpināja savu
deputāti. Arī bruņoto spēku profesionālo karjēru. 27. aprīlī
vadība, kaŗavīri, zemessargi un Saeimas namā svinīgā sarīkojumā
jaunsargi. Ziedus nolika valstu pasaulslavenajam māksliniekam
Michailam Barišņikovam tika padiplomāti.
Nacisma sagrāves un Otrā pa- sniegta Latvijas Republikas pilsoņa
saules kaŗa upuru piemiņas brīdis pase. Latvijas parlaments pienoritēja arī Salaspils memoriālā. ņēma vienbalsīgu lēmumu par
Kritušos pieminēja Lestenes Brāļu Barišņikova uzņemšanu Latvijas
kapos, kā arī vācu un padomju pilsonībā par īpašiem nopelniem
Latvijas labā.
kaŗavīru kapos Džūkstē.
Rietumu sabiedrotajiem Vācija
padevās 1945. gada 7. maijā, un
nākamo dienu – 8. maiju ‒ Eiropā
pasludināja par Uzvaras dienu un
Nacisma sagrāves dienu. Taču Latvijai, Lietuvai un Igaunijai 1945.
gada maijs neatnesa brīvī-bu.
Baltijas valstis uz 50 gadiem
nonāca PSRS ietekmes un okupācijas zonā.
Michails Barišņikovs // Foto:
***
1. maijs ‒ Latvijas Republikas Saeimas kanceleja
Satversmes sapulces
“Latvijas Republikas pilsoņa pasasaukšanas diena
Pirms 97 gadiem – 1920. gada se, ko šodien jums pasniedzam, lai
1. maijā uz savu pirmo sēdi sanā- kalpo par apliecinājumu jūsu cieca pirmais Latvijas tautas vēlētais šajai saiknei ar Latviju un atgādiparlaments ‒ Satversmes sapulce. na, ka šeit, savās mājās, allaž esat
Tās galvenais uzdevums bija iz- gaidīts atgriežamies. Jūs esat viens
strādāt un pieņemt Latvijas Re- no mums. Jūsu soļu nospiedumi ir
publikas pamatlikumu – Satversmi, ierakstīti mūsu mākslas un kullikumdošanas ceļā nostiprināt ag- tūras dzīvē, un jūsu uzņemšana
rāro reformu, valsts simbolus un pilsonībā to apliecina,” uzsvēra Sato lietošanu, veicināt Latvijas Re- eimas priekšsēdes biedre Inese
publikas starptautisko atzīšanu, Lībiņa-Egnere. Saeimas Pilsonīsagatavot Pirmās Saeimas vēlēša- bas, migrācijas un sabiedrības sanas, kā arī veikt citus Latvijas val- liedētības komisijas priekšsēdis
stiskuma nostiprināšanas uzde- Ilmārs Latkovskis atgādināja par
M. Barišņikova piederību vēl kāvumus
dai pilsonībai: “Jūs pats par sevi
***
esat teicis: “Es esmu cilvēces pilso“Simtgades loterijas”
nis”. Es vēlos apliecināt, ka tas nav
kopējais laimestu fonds
“Simtgades loterijas” kopējais un nevar būt pretrunā ar Latvijas
laimestu fonds būs 3,25 miljoni pilsonību. Un ne jau tāpēc, ka
eiro,” loterijas atklāšanas sarīkoju- mūsu likums pieļauj dubultpilmā paziņoja izložu un loteriju sonību. Te mēs jūtam kāda augrīkotāja VAS Latvijas Loto valdes stāka likuma spēku. Integrēt viepriekšsēde Maija Kubli. Savukārt nā veselumā savu personību, pietās kopējais apgrozījums būs pieci derību valstij un visaptverošu
miljoni eiro, padarot “Simtgades cilvēkmīlestību – tas ir dievišķās
loteriju” par līdz šim nozīmīgāko mīlestības likums, mūsu cilvēcisnacionālās momentloterijas pro- kās būtības likums. Tikai patiesi
jektu Latvijas Loto vēsturē. Kopu- brīvam un mīlošam cilvēkam ir
mā “Simtgades loterijas” serijā būs lemts to piedzīvot.
viens miljons biļešu, ko varēs
iegādāties gan elektroniski, gan
(Turpināts 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Būdams mākslinieks, jūs lieliski
jūtat un pildāt šo cilvēcības misiju.
Esmu gandarīts, ka jūs to turpināsiet arī kā Latvijas Republikas
pilsonis,” uzsvēra I. Latkovskis.
Michails Barišņikovs, saņemot
pasi, sirsnīgu uzrunu nolasīja latviešu valodā, kuŗā, kā viņš pats atzina, nebija runājis vairāk nekā 50
gadus. Viņš sacīja, ka, saņemot
aicinājumu kļūt par pilsoni, “mana sirds notrīsēja”, domājot, ka
varēs atgriezties bērnībā “ne vairs
kā cilvēkam no malas, bet kā savējam”. Viņš vēl piebilda, ka vēlas
apmeklēt mātes kapu, godināt tos,
ko mīlēju un cienīju, kad biju
bērns. Staigāt pa Jūrmalas liedaga
smiltīm vai Vecrīgas bruģi. Rīga
esot viņu nostādījusi uz kājām
gan tiešā, gan tēlainā nozīmē. “Par
to esmu pateicīgs. Pateicos cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši vai dzīvo.
Visiem maniem pedagogiem, klasesbiedriem, lieliskajiem operas
un baleta māksliniekiem, visiem
māksliniekiem, kas atstājuši dziļus
nospiedumus manā bērna dvēselē
un atmiņās.” Līdz ar Latvijas pilsoņa pasi I. Lībiņa-Egnere M. Barišņikovam pasniedza austu Latvijas
karogu.
***
Latvijas drošību stiprina
ASV kaujas hēlikopteri
Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Latvijas drošību stiprināt
ieradušies četri ASV kaujas hēlikopteri Apache. Hēlikopteri piedalījās starptautiskās mācībās
Summer Shield, kas no 17. līdz
30. aprīlim notika Ādažos. Operācijā Atlantic Resolve nosūtītie hēlikopteri ir no Teksasas. Hēlikopteri piedalīsies arī jūnijā Latvijā
paredzētajās starptautiskajās mācībās Saber Strike, kā arī citās mācībās pārējās Baltijas valstīs.
***
Līgums ar Austriju
par bruņojuma iegādi
Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (Zaļo un Zemnieku savienība) parakstījis līgumu ar
Austrijas Aizsardzības ministriju
par 47 pašgājējhaubiču iegādi.

//Foto: LETA
Līgumā paredzētas gan haubicas, gan mīnmetēji, gan munīcija.
Sākotnēji rudenī Latvijā varētu
ierasties apmācības technika, lai
Latvijas bruņotie spēki varētu attīstīt savas spējas. Sarunā ar Austrijas aizsardzības ministru Bergmanis pauda pārliecību, ka Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
kaujas spēju stiprināšanā noslēgtajam līgumam ar Austriju ir liela
nozīme, it īpaši šī brīža ģeopolītisko izaicinājumu laikā, kad divpusējas sadarbības starp Eiropas
Savienības valstīm nozīme drošības un aizsardzības stiprināšanā
strauji pieaug.

***
Saeimas priekšsēde vizītē ASV
Vizītes laikā Vašingtonā un Losandželosā Saeimas priekšsēde
Ināra Mūrniece tikās ar diasporas
organizāciju – Amerikas latviešu
apvienības, Pasaules Brīvo latviešu
apvienības un Amerikas Baltiešu
brīvības līgas – vadību. Mūrniece
aicināja Baltijas valstu tautiešus
ASV arī turpmāk tikpat aktīvi uzturēt dialogu ar ASV kongresmeņiem gan Vašingtonā, gan viņu
vēlēšanu apgabalos, īpaši par jautājumiem, kas saistīti ar ASV ieguldījumu Baltijas reģiona drošības stiprināšanā.

***
Irbenē unikāla
meteorītu izstāde
Ventspils Augstskolas (VeA)
Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā 24. aprīlī tika
atklāta unikāla meteorītu izstā- de.
Pirmo reizi Baltijā tik plašā apjomā
izstādīti agrāk neredzēti, unikāli
kosmiskas izcelsmes eksponāti.

Atklāšanas sarīkojumu vadīja
sabiedrībā zināmais moderators
Valdis Melderis, kuŗš klātesošos
iepazīstināja ar dažādām leģendām un interesantiem faktiem
par meteorītiem.

“Amerikas Baltiešu brīvības līga
ir daudz darījusi Baltijas valstu
interešu aizstāvēšanā Amerikas
Savienotajās Valstīs, un šis atbalsts
mums vajadzīgs arī šodien,” uzsvēra Mūrniece Amerikas Baltiešu
brīvības līgas svinīgajā sarīkojumā
Losandželosā, uzstājoties ar galveno uzrunu “Drošība – Baltijas
valstu sadarbības prioritāte”. ASV
nepārtraukta militārā klātbūtne
Baltijas valstīs ir izšķiroša, lai stātos pretī reģiona drošības izaicinājumiem. Svarīgi attīstīt arī sadarbību stratēģiskās komūnikācijas un kiberaizsardzības jomā,
kā arī hibrīdapdraudējumu novēršanai. Mūrniece novērtēja Baltijas valstu aizvien ciešāko sadarbību drošības jomā un īpaši uzsvēra pozitīvo pieredzi, kopīgi nododot vēstījumus ASV jaunajai
administrācijai. “Kad esam visas
trīs valstis kopā, mūs sadzird daudz
labāk,” teica Saeimas priekšsēde. Sarīkojumā piedalījās arī Igaunijas
bijušais prezidents Tomass Hendriks Ilvess, kuram tika piešķirta
Brīvības līgas ikgadējā balva.
***
Latvijas skolēnu godalgas
Baltijas informātikas olimpiadā
Baltijas informātikas olimpiadā
Norvēģijas pilsētā Bergenā zelta
medaļu izcīnījis Rīgas Valsts 1. ģimnazijas skolēns Ingus Jānis Pretkalniņš, savukārt sudraba godalgu ieguvis Aleksandrs Zajakins no
Rīgas 89. vidusskolas, bet bronzas – Roberts Leonārs Svarinskis
no Jūrmalas Valsts ģimnazijas.
Latvijas komandā bija arī Raitis
Kriķis no Rīgas Valsts 1. ģimnazijas, Jegors Baļzins no Rīgas 96.
vidusskolas un Staņislavs Jefimovs
no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja.” To, ka jaunieši progresē
un ir ieinteresēti pro- grammēšanā, uzskatāmi parāda iegūtās
godalgas.
Pērn
Baltijas
informātikas olimpiadā tika izcīnītas divas bronzas medaļas, bet
šogad sperts solis tālāk. Esmu
pārliecināta, ka arī nākotnē šie
jaunieši liks par sevi runāt,” stāsta
Izglītības ministrijas pārstāve Signe Bāliņa. Kopumā olimpiadā piedalījās 56 skolēni no 10 valstīm.

***
airBaltic uzsāk lidojumus no
Rīgas uz Ženēvu
Latvijas lidsabiedrība airBaltic 4.
maijā uzsāka tiešos lidojumus
maršrutā no Rīgas uz Ženēvu. Šis
maršruts piedāvā ērtas ceļošanas
iespējas pasažieŗiem no Šveices un
Baltijas valstīm. Ženēva ir populārs galamērķis biznesam un
atpūtai. Jaunais maršruts ar uzlabotiem savienojumiem no Rīgas
un Ženēvas sniedz ērtas ceļošanas
iespējas starp abām pilsētām un
tālākiem galamērķiem.
***
Astoņu skaistāko jauno
bibliotēku vidū arī Gaismas pils
Amerikas Architektu institūts
(AIA) un Amerikas Bibliotēku
asociācija (ALA) izziņojusi “Bibliotēku ēku balvas 2017” (Library
Building Awards 2017) ieguvējus.
Viena no uzvarētājām minēta arī
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bostonas Publiskā bibliotēka. Bostonas Austrumu atzara bibliotēka;
Gaismas pils; Kolumbusas Mētropolitēna bibliotēka; Ņujorkas
Publiskās bibliotēkas Steipltonas
atzars; Rosa F. Kellera bibliotēka
un sabiedriskais centrs; Oregonas
universitātes Alana Praisa zinātņu
un izpētes bibliotēka; Varīnas
apgabala bibliotēka.

“Bibliotēku ēku balvu” katru
gadu piešķir AIA un ALA vērtējumā labākajām un pievilcīgākajām nesen atklātajām bibliotēk-ām. Šogad izvēlētās celtnes ir arī
daudzfunkcionālas un videi draudzīgas būves.Viens no apbalvojuma piešķiršanas nosacījumiem
paredz, ka ēka drīkst atrasties
jebkuŗā pasaules valstī, taču konkursā drīkst pieteikties tikai ASV
licencēti architekti.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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JAPĀNA. Latvijas bērnu zīmējumi priecē slimos bērniņus
Japānā. Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Japānā Normans Penke nogādāja
Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazo pacientu zīmējumus Japānas National Center
for Child Health and Development
slimnīcai. Zīmēšanā iesaistījās arī
tie bērni, kuŗi no bērnu slimnīcas Latvijas Republikas ārkārtējais
jau ir nokļuvuši mājās. Jaunākā un pilnvarotais vēstnieks Japānā
zīmējuma autore ir divus gadus Normans Penke un Japānas Naveca meitenīte, vecākais bērniņš, tional Center for Child Health and
kuŗa zīmējums nonācis Japānā, ir Development slimnīcas vadītājs
deviņus gadus vecs puisītis. Japā- Igarashi kungs (M. D. Ph. D. TaIgarashi, Professor Emeritus
nas slimnīcas vadītājs Igarashi kashi
of Tokyo University). National
kungs atzinīgi izteicās par šādu Center for Child Health and DeveLatvijas bērnu iniciātīvu un plāno lopment ir modernākā un lielākā
zīmējumus izstādīt plašākai ap- bērnu slimnīcā Japānā un viena
skatei. Japāna tika izraudzīta tāpēc, no modernākajām bērnu slimka daudziem bērniem, kas uztu- nīcām pasaulē // Foto: Latvijas
ras Latvijas slimnīcā, ir liela inte- vēstniecība Japānā
rese par šo tālo valsti.
Latvijā īstenotais brīvprātīgo projekts Radošās darbnīcas dod iespēju
jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku ar bērniem un jauniešiem,
kuŗi veselības problēmu dēļ uzturas Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcā Rīgā, Vienības gatvē 45. Projekta brīvprātīgie sniedz atbalstu
Bērnu slimnīcas pedagogiem darbā ar bērniem un jauniešiem, tādējādi
uzlabojot ārstniecības iestādes psīcholoģisko un emocionālo klimatu,
radot draudzīgu vidi pacientiem un viņu ģimenes locekļiem.
Jau vairākus gadus projektam ir izveidojusies draudzīga sadarbība ar
dažādu valstu vēstniecībām, ar Bērnu klīniskās slimnīcas sociālās aprūpes un interešu izglītības dienestu un Rīgas Centrālās bibliotēkas
fililālbibliotēku Saulainā, kas atrodas Bērnu slimnīcā, kā arī māksliniekiem, kas, atsaucoties uzaicinājumam, mazajiem pacientiem ir vadījuši vairākas radošās darbnīcas. Mazajiem pacientiem radošās nodarbības novērš viņu domas par saslimšanu un atrašanos ārstniecības
iestādē.
Sintija Bernava
SPĀNIJA. 2017. gada 1. maijā Spānijā dzīvojošie tautieši tika aicināti svinīgi pacelt Latvijas karogu Madrides augstākajā virsotnē –
Peņjalarā (Peñalara), tā simboliski svinot 4. maiju – Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu. 15 entuziasti uzkāpa 2500 m virs jūras līmeņa un, par spīti kupenām un ledainajām
vējam, godam pacēla Latvijas karogu virs mākoņiem (attēlā).
Tradiciju kāpt Peņjalarā ik gadu
4. maijā iedibināja ilggadējais vēstniecības darbinieks Andrejs Kovaļovs, kas savulaik iedvesmojās no
slavenās Andŗa Eglīša fotografijas,
kas uzņemta 90. gadu sākumā un
kuŗā ir attēloti divi vīrieši Gaiziņkalnā ar Latvijas karogu rokās.
Katru reizi kāpjot Peņjalarā, Andrejs un Spānijas latvieši centās
atdarināt slaveno sižetu. Šis gads nebija izņēmums.
VĀCIJA. Latvijas vēstniecības Vācijā vadītājas vietnieks Jānis
Bērziņš 4. maijā Ķelnē piedalījās Baltā galdauta svētkos ar Latvijas
hokeja izlasi, kuŗus par godu Valsts simtgades atklāšanai un izlases
startam 2017. gada pasaules meistarsacīkstes rīkoja Latvijas Hokeja
federācija (LHF).
ĶĪNA. 3. maijā vēstniecībā Ķīnā notika svinīgs sarīkojums par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 27. gadadienai. Sarīkojumā piedalījās Igaunijas, Lietuvas un Ziemeļvalstu diplomāti, kā arī
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvji. Uzrunājot klātesošos, vēstnieks
Māris Selga uzsvēra deklarācijas nozīmi un Baltijas un Ziemeļvalstu
atbalstu Latvijas valstiskuma atjaunošanas procesā.
KANADA. Sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru
(Latvian Centre for Contemporary Art), Latvijas vēstnieku ASV Andri
Teikmani un montrealieti Īvu Žansonu mākslinieka un domātāja Žaņa
Valdheima (1909 – 1993) vairāki darbi un archīvs ir uzsācis ceļu uz Latviju. Mākslinieka Ž. Valdheima darbi, kuŗus ir rūpīgi saglabājis viņa
draugs Ī. Žansons, tiks izrādīti Latvijas galvaspilsētā retrospektīvā
izstādē 2018. gadā. Latvijas vēstniecība Kanadā ir gandarīta, ka šāds
latviešu mākslinieka darbu sūtījums un to izstādīšana Rīgā kalpos kā
veltījums Latvijas simtgadei.
FRANCIJA. 1. maijā Latvijas vēstniecība Francijā sadarbībā ar
Latviešu apvienību Francijā (LAF) rīkoja Lielo talku “Stādīsim ceriņu”.
Parīzes latvieši tika aicināti iesaistīties talkā, atsaucoties Eiropas Latviešu
apvienības aicinājumam latviešiem visā Eiropā palīdzēt Latvijas “zaļajam vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties katra ārpus
Latvijas mītoša latvieša domās un darbos. Eiropas latviešu talkas ietvaros tika plānots aprūpēt Latvijai un latviešiem svarīgas vietas visā
Eiropā un tika aicināti arī citi mītnes zemju iedzīvotāji līdz ar latviešiem ķerties pie grābekļiem, lai visi kopīgi veidotu tādu Eiropu, kuŗas
saimē Latvija var lepni iesoļot savā otrajā simtgadē.
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Atbrīvotāji vai okupanti ‒ parallēles un paradoksi
FRANKS
GORDONS
9. maijs Maskavā un 9. maijs
Rīgā ‒ tās ir, var teikt, divas dažādas lietas.
Maskavā 1945. gada Uzvara
(ar lielo burtu) gūst kaut kādu
mistisku auru: hitlerisko Vāciju ‒
lielāko ļaunumu ‒ pieveica ne vairs
Padomju Savienība un pat ne
“padomju tauta”, bet apgarotā
“diženā Krievija”, un nopelni te
pienākas Žukovam un citiem
maršaliem, bet zināmā mērā arī,
teiksim, Kazaņas Dievmātes svētbildei, kuŗu Staļins, kā melš, esot
licis ievietot lidmašīnā, kas riņķojusi virs Maskavas, sargājot to...
Rīgā turpretim 9. maijs pēdējos gados kļuvis par tādu kā krievu
kopienas masveida “tusiņu”: tā
sauktā Lielā tēvijas kaŗa veterāni
lielākoties ir jau aizsaulē, un tie
daudzie tūkstoši, kas pilda “Pārdaugavas monstra” pakāji, neslēpj

KĀRLIS
STREIPS
Nedēļa, kuŗa sākās ar 1. maiju,
arī man bija svētku nedēļa. Jau
kopš pagājušā gada februāŗa ik
vakaru esmu vadījis raidījumu
“Vēlais ar Streipu” telekanālā Rīga
TV24, pats arī rakstu lielāko daļu
raidījuma teksta. Šie teksti
ir
apmēram 12 minūšu lasījuma
gaŗumā jeb trīsarpus lappuses
teksta. Vēl ik dienu jāsacer četri
mazāki gabali par polītikas aktuālitātēm un, protams, kārtējais komentārs mūsu avīzei.
Taču 1. maijā arī bija svētku
diena. Atkarībā no tā, kāda ir katra
latvieša dzīves filozofija, viņš todien varēja gan svinēt Darba svētkus,
gan pieminēt to, ka tieši šai dienā
pirms 97 gadiem pirmoreiz tikās
Latvijas jaunizveidotā Satversmes
sapulce, vai arī sumināt faktu, ka
tieši 1. maijā pirms 13 gadiem
Latvija kļuva par pilntiesīgu
Eiropas Savienības dalībvalsti.
Protams, var šo dienu vienkārši
uzskatīt par jauku brīvdienu.
Tiesa, tā būtu bijusi jaukāka, ja nu
jau trīs vai četru nedēļu gaŗumā
Latvijā bijuši jēdzienam “pavasaris” galīgi neatbilstoši laika apstākļi, reti kad temperatūra uzkāpusi
virs 10 gradiem Celsija skalā, kas
būtu 50 gradi tiem, kuŗi domā
Fārenheita katēgorijā. Īsti siltas
dienas šogad Rīgā bijušas vien
divas.
Vēl par 1. maiju. Tā skaitās esam
Starptautiskā darba ņēmēju diena, un tās pirmsākumi bija komūnistu un sociālistu pasaulē, 1.
maiju kā attiecīgo dienu izvēloties
Otrajai internacionālei. Tas tāpēc,
ka 1886. gada 4. maijā manā
dzimtajā Čikāgā notika tā dēvētā
Heimarketa (Haymarket) afēra.
Cilvēki piedalījās streikā, aicinot
noteikt astoņu stundu darbadienu, un nezināma persona policijas virzienā meta sprāgstvielas.
Policija reaģēja ar šaušanu, četri
manifestācijas dalībnieki gāja bojā. Nākamajā dienā Milvokos

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
savu prieku par to, ka tas, ko
Latvijas pamattauta dēvē par vienas okupācijas nomaiņu ar citu
okupāciju, bija iemesls tam, ka
viņu kļuvis tik daudz, ka demografiski viņi latviešiem “min uz
papēžiem” un ka Rīgā, kuŗas mērs
ir “savējais”, sadzīvē gluži labi var
iztikt bez latviešu valodas zināšanām.
***
Lielvācijas fīreram Hitleram
Minchene bija daudz mīļāka par
Berlīni. Šo “Bavarijas pērli” viņš
nokristīja par (nacistu) “kustības
galvaspilsētu”, (Haupstadt der
Bewegung) un kamēr Berlīnē,
reicha kancelejā, bija valdības
miteklis, nacistu partijas ‒ NSDAP
mītne līdz pašām beigām atradās
Minchenes “Brūnaja namā” (Braunes Haus). Un no angļu un īpaši
amerikāņu aviācijas uzlidoju-

miem Minchene cieta ne mazāk
par Berlīni ‒ tā bija nopostīta par
50 procentiem un tās vēsturis- kais
kodols ‒ par 90 procentiem.
1945. gada 30. aprīlī, kad Hitlers
darīja sev galu savā Berlīnes bunkurī, Minchenē ienāca amerikāņu kaŗaspēks, un tanku “Šerman”
apkalpē bija ne mazums melnādaino, kuŗus vācieši ieraudzīja
pirmo reizi. Un ‒ tavu brīnumu ‒
šos iekaŗotājus no aizjūras minchenieši sveica gandrīz vai ar gavilēm, meičas tiem māja ar lakatiņiem, noskaņojums bija neviltoti priecīgs, kaut pilsēta bija drupās. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija
amerikāņi ... un nevis krievi! Minchenieši jau zināja, kā rīkojas padomju kaŗaspēks Rītprūsijā, Pomeranijā, Silēzijā, un viņiem tagad
bija skaidrs, ka nacistu propagandas nopulgotie “Rūzvelta un žīdu

plutokrātu kaŗakalpi” viņiem nes
cerību uz labāku nākotni.
***
Pirms 50 gadiem, 1967. g. jūnijā,
mazās Izraēlas armija t.s. “Sešu
dienu kaŗā” izcīnīja spīdošu uzvaru pār reģiona spēcīgākās valsts ‒
Ēģiptes un Sīrijas ‒ kaŗaspēku,
austrumos sasniedza Jordānas upi
un atbrīvoja Jeruzalemes vecpilsētu, kur atrodas pasaules jūdaisma
lielākā svētvieta ‒ tā sauktais Raudu mūris. Es tai laikā biju atbildīgs
par Rīgas Balss 8. lappusi, kas bija
veltīta ārzemju informācijai, un
biju liecinieks tam, ka tipografijas
burtliči un linotipistes neslēpa savu
prieku par to, ka, piemēram, “izraēliešu agresori laužas uz Damasku”:
ak tad laužas gan! un linoti-pistes
sejā atplaukst smaids. Kāpēc?
Tāpēc, ka Izraēlas armija pārvērta
lūžņos padomju lidmašīnas un

padomju tankus, ko Kremlis bija
piegādājis Ēģiptei un Sīrijai.
Taču šī spožā uzvara padarīja
Izraēlas kaŗavīrus par okupantiem, jo armija līdz šai dienai
saglabā stingru kontroli pār t.s.
Rietumkrasta (West bank) palestīniešiem. Tiesa, kopš 1993. gada
viņiem ir sava pašpārvalde, bet
Izraēlas armija tiesīga tur jebkurā
brīdī izdarīt kratīšanu, veikt arestus u.tml. No Gazas joslas Izraēla
2005. gadā gan izvāca savu kaŗaspēku un likvidēja ebrēju apmetnes, darot galu okupācijai, bet tur
varu sagrāba ekstrēmie islamisti
no “Hamas”, kas atrodas kaŗa stāvoklī ar “cionistisko veidojumu”
(Izraēlu).
Tā nu mudžeklī sapinas uzvara
ar sakāvi, atbrīvošana ar okupāciju. Kā mēdz teikt marksisti ‒ tā
ir dialektika.

Svētku dienas
vietējie miliči apšaudīja streika
dalībniekus, nogalinot septiņus
cilvēkus, tostarp skolēnu un cilvēku, kuŗš savas mājas dārzā baroja
vistas. Otrā internacionāle tikās
Parīzē 1889. gadā, un no nākamā
gada 1. maiju aicināti svinēt strādnieki visā pasaulē. 1904. gadā Amsterdamā Internacionāles sestās
konferences dalībnieki apstiprināja aicinājumu “visām sociāldemokratiskās partijas organizācijām
un visām arodbiedrībām visās
valstīs 1. maijā enerģiski piedalīties manifestācijās par juridiski
noteiktu astoņu stundu darbadienu, par proletariāta prasībām un
par globālu mieru.”
Mūsdienās, protams, vārds
“proletariāts” atsauc atmiņā nepatīkamas pārdomas par to, kā šo
jēdzienu interpretēja Padomju
Savienība, taču joprojām daudzviet pasaulē, arī Latvijā, 1. maijs ir
brīvdiena tieši darba svētku kontekstā. Amerikā, kā zināms, darba
svētkus jau kopš 19. gadsimta beigām svin septembrī. Savukārt
1921. gadā pēc boļševiku varas iedibināšanas Krievijā amerikāņu
kaŗa veterānu organizācijas 1. maiju pasludināja par “amerikanizācijas dienu,” tā paužot iebildumus pret komūnismu un atņemot darba svētku jēdzienu tiem,
kuŗiem tas bija domāts. Tiesa, arī
Amerikā 1. maijā arodbiedrības,
kuŗas mūsdienās ir krietni vājākas nekā tās kādreiz bija, arī piemin darba svētkus.
Trešdien, kad atgriezos darbā,
bija 4. maijs, valstī vēl brīvdiena,
jo nozīmīga svētku diena ‒ pirms
27 gadiem 1990. gada 4. maijā,
kad jaunievēlētā Latvijas PSR Augstākā padome pasludināja Latvijas
neatkarību. To dienu atceros ļoti
spilgti, jo man bija uzticēts tulkot
tiem ļoti daudzajiem ārvalstu
žurnālistiem, kuŗi bija sapulcējušies Jēkaba ielas namā noskatīties vēsturisko procedūru.

Sēdējām zālē, kas blakus plenārsēdes zālei. Bija gaŗas debates, un
tad pienāca laiks balsot. Tajā brīdī
vēl nebija pilnīgi skaidrs, vai Latvijas Tautas fronte būs savākusi
pietiekami daudz balsu. Augstākajā padomē bija 201 deputāts,
deklarācijas pieņemšanai vajadzīgs 2/3 atbalsts, tātad 134 balsis
“par”. Pasteidzoties notikumiem
pa priekšu, atgādināšu, ka galu galā
sanāca 138 balsis, bet tai brīdī, kad
tuvojās nepieciešamais skaits, es
stingrāk blenzu grīdsegā, jo labi
zināju, ja ar kādu saskatīšos, tad...
sākšu raudāt. Tik triumfāls bija tas
mirklis. Brīdī, kad balsu skaits
tuvojās liktenīgajam 134, ļaužu
pūlis aiz Augstākās padomes
nama sienām sāka svinēt tik skaļi,
ka sēdes vadītājam, Augstākās padomes priekšsēdim Anatolijam
Gorbunovam nācās lūgt tautu
samazināt skaļuma pakāpi, jo

deputāti nevar dzirdēt paši sevi.
Raudiens pa īstam man iznāca
pēcāk, kad pēc balsojuma mūs
ielaida lielajā zālē un visi dziedāja
“Dievs, svētī Latviju!”.
Protams, nekāda īsta neatkarība
todien netika panākta, un allaž
esmu brīnījies ‒ ja reiz 4. maijs
saprotamā kārtā ir brīvdiena (jo
tas tomēr bija ļoti nozīmīgs notikums), tad kāpēc gan brīvdiena
nav 21. augusts, kad izgāzās pučs
pret Michailu Gorbačovu Maskavā un Latvija nudien atguva savu
pilntiesīgo neatkarību? Pirmā ārvalsts, kuŗa to oficiāli atzina, bija
Islande, tas bija 22. augustā. Tajā
pašā dienā sekoja kaimiņvalstis
Igaunija un Lietuva, savukārt divas
dienas vēlāk ‒ diezgan pārsteidzošā
kārtā ‒ dekrētu par Latvijas
neatkarības atzīšanu parakstīja
Krievijas prezidents Boriss Jeļcins.
Daudzu no tiem, kuŗi todien

nobalsoja par mūsu valsts neatkarību, vairs nav šaisaulē, aizgājuši
ir Mavriks Vulfsons, Ita Kozakēviča, Eduards Berklavs un citi. Kā
jau minēju, nekāda īsta neatkarība todien tomēr netika panākta,
nākamo pusotru gadu Latvijā
būtībā bija divvaldība, atsevišķi
saimniekoja Ivara Godmaņa vadītā Ministru padome, atsevišķi ‒
centrālās iestādes, kuŗas joprojām, lai arī vārgāk, kontrolēja
Maskava un Kremlis. Taču galu
galā izdevās tas, ko es, būdams latviešu bērns Amerikā, nevarēju iedomāties ‒ PSRS sabruka, un
Latvija atkal kļuva par brīvvalsti.
Vairāk nekā pirms četriem gadiem atjaunotās neatkarības
posms kļuvis garāks par starpkaŗu
brīvvalsts neatkarības posmu. Un
tāpēc ir iemesls svinēt ‒ gan 1. maijā,
gan 4. maijā!

LAIKS
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VIKTORS
HAUSMANIS
Esmu pārliecināts, ka daudzi
mūsu lasītāji, atverot kārtējo laikraksta numuru, gaida tur ieraudzīt un noteikti izlasīt Eduarda Silkalna kārtējo rakstu – ne par polītiku, bet gan par tikko kā izlasītu
jaunu grāmatu, visbiežāk tie ir latviešu autoru darbi, taču viņš analizē arī cittautu prozaiķu sacerējumus. Gadi iet, un Silkalna raksti
iemanto it kā dubultu nozīmi: tos
izlasot, iemantojam labi argumentētu, lietišķu vērtējumu par
viņa izlasītā autora darbu, un rodas griba pašiem ar to iepazīties
tuvāk. Taču – laiks nav apstādināms, izlasītās avīzes krājas kādā
grāmatu plauktā, tad tās izmantojam kā ietinamo vai logu tīrāmo
materiālu, un liekas, ka visi mūsu
raksti kopā ar nolietotiem avīžu
saiņiem aiziet nebūtībā. Taču – tā
tikai šķiet! Šodien ar patiesu interesi atšķiŗu Silkalna grāmatu
“Kritikas krāja”, kas vairāk nekā
pirms divdesmit gadiem publicēta Austrālijā, grāmatas autors man
to uzdāvināja ar ierakstu: “Tikšanās reizē 1997. gada septembrī.
Eduards Silkalns.” Jā, toreiz viņš
Rīgā vēl tikai viesojās.
Interesanti, ka recenzijas par
dažādu autoru darbiem Silkalns
sāka rakstīt, kad viņam bija tikai –
divdesmit! 1957. gada 19. septembrī lasītāji Austrālijas Latvietī varēja iepazīties ar Silkalna rakstu
“Jauni vēji”, kuŗā viņš analizē
Dzintara Soduma romānu “Taisām tiltu pār plašo jūru”. Un pēc
pāris gadiem avīzē parādījās recenzija ar virsrakstu “Jaunais un
vecais Eglītis”, kuŗā Silkalns analizē Eglīša romānu “Ilze”, turklāt

2017. gada 13. maijs – 19. maijs

Darba vīrs – Eduards Silkalns
zīmīgi, ka grāmatā “Kritikas krāja”
daudz uzmanības veltīts ne tikai
Austrālijā dzīvojošo rakstnieku
darbiem, bet autors uzzīmē tur
trimdas literātūras norises un attīstību apmēram trīsdesmit pie- cu
gadu gaŗumā, un līdz ar to tā kļūst
par stabilu ieguldījumu latviešu
literātūras vēsturē. Šie raksti šodien
sniedz priekšstatu par to, kādi
darbi toreiz bija iezīmīgi un laikmetam raksturīgi.
Tagad laiks, protams, mainījies –
Eduards Silkalns kopā ar dzīvesbiedri Selgu dzīvo Rīgā, Krišjāņa
Valdemāra ielā, reižu reizumis sazvanāmies, tiekamies pie kafijas
tases kādā no pilsētas nelielajām
kafejnīcām, un vienmēr risinās
spraiga saruna par to, kas Latvijā,
galvenokārt, kultūrā, notiek, kas
jauns teātŗos un kādas izrādes būtu jānoskatās. Silkalnam nereti
līdzi ir kāds vīkšķis ar teātŗa recenzijām vai izrāžu programmām
vācu valodā: viņš ik pa laikam
viesojies pie dēla, ievērojama vijolnieka Austrijā, skatījies teātŗu un
operu izrādes, un mans zināšanu
loks nu kļūst drusku plašāks par
teātŗa norisēm Eiropā.
Eduards un Selga ir lieli teātŗa
cienītāji un mīļotāji, reizēm tiekamies teātŗu izrādēs, bet visbiežāk par redzēto izdiskutējam sarunu seansos pie kafijas tases, tad
vienmēr apbrīnoju Silkalnu kā
objektīvu izrāžu vērtētāju. Šī viņa
prasme nav radusies pēkšņi un
vienkārši, bet – vairākus gadus
dzīvodams Melburnā, Eduards
cītīgi sekojis līdzi latviešu teātŗa
mākslas norisēm Austrālijā un
bijis viens no erudītākajiem lat-

viešu teātŗa kritiķiem, kaut arī
līdzās viņam darbojās vairāki cienījami teātŗa vērtētāji, to skaitā
jāpiemin N. Luce, M. Kalniete,
K. Freimanis. Kad vairāk nekā
pirms desmit gadiem rakstīju grāmatu “Latviešu teātris Austrālijā”,
stingrākais balsts un Austrālijas
teātŗa procesa un parādību zinātājs un vērtētājs man bija Silkalns
un viņa recenzijas Austrālijas Latvietī. Tāpēc arī šodien ir tik sva-

rīgi apmainīties domām un vērtējumiem par teātra norisēm Latvijā. Brīžam pat žēl, ka Silkalns
laikrakstā Laiks raksta tikai par
prozas darbiem, lieti noderētu arī
viņa spriedumi par teātŗa izrādēm,
turklāt mūsu vērtējumi allaž saskan.
Ar jaunāko grāmatu apcerēm
Eduards Silkalns joprojām turpina svētīgu darbu: 2015. gadā iznāca viņa otra recenziju grāmata

ar neparastu virsrakstu “Par grāmatām un dzīvi”. Tajā ievietoti
Laikā publicētie viņa raksti par
Latvijā un svešatnē dzīvojošo literātu grāmatām. Īstenībā Silkalns kopj taku, kas pēdējos gados
Latvijā tā kā piemirsta: agrāk, kā
iznāca grāmata, tā allaž avīzē vai
žurnālā par to parādījās recenzija.
Tagad tas notiek ļoti reti, un tāpēc
man ir prieks, ka esmu varējis
lasīt Silkalna rakstītos, analitiskos
latviešu un dažkārt arī tulkoto
darbu vērtējumus.
Vienmēr ir prieks šo enerģijas
pilno cilvēku satikt, jo no Silkalna
staro tāds draudzīgs lādzīgums.
Arī viņa dzīves ritējums ir bijis
gana interesants: agrie bērnības
gadi Rīgā, pirmais skolas laiks –
Vācijā, tad ceļš uz Austrāliju; turpinās skolas gaitas, tad studijas un
darbs Melburnas universitātes
Skolotāju institūtā, kur viņš kļūst
par docentu; pēc tam Vācija, kur
no 1975. līdz 1978. gadam Silkalns
bija Minsteres Latviešu ģimnazijas
direktors un – atkal Austrālija.
Tieši tur ar Eduardu Silkalnu
iepazinos 1993. gadā. Bieži gaidu
Silkalna telefona zvanu, lai norunātu mūsu nākamo tikšanos. Silkalni ir kļuvuši par īstiem rīdziniekiem. Spriganuma Eduardam
Silkalnam ir diezgan! Satiekot viņu, redzu – jauns, darbīgs cilvēks!
Bet tad – nejauši ieskatos kalendārā: un tur melns uz balta rakstīts –
šogad maija mēnesī Eduardam
Silkalnam paliek astoņdesmit!
Nebiju pat iedomājies! Tāpēc –
novēlu viņam joprojām būt darbīgam latvietim un latviešu kultūras kopējam!

Riskētāji cilvēcības vārdā
Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure, Latvijas klusie varoņi,
apgāds SIA VESTA-LK serijā “Laika grāmata”, 2017., 198 lpp.

EDUARDS
SILKALNS

Nupat gadījās redzēt mākslas
filmu Zoodārza uzrauga sieva.
Kad Otrā pasaules kaŗa sākumā
vācieši nobumbo Varšavas zooloģisko dārzu, iznīcinot vai izklīdinot tā dzīvniekus, dārza personāls
saņem atļauju izpostītajā territorijā iekārtot cūku fermu, kuŗas
nolūks it kā būtu apgādāt ar cūkgaļu okupantu militāros spēkus.
Patiesībā poļi fermu izmanto kā
aizsegu vismaz nelielas daļas Varšavas geto iesprostoto un iznīcībai lemto žīdu paglābšanai. Kādā
skatā žīdi tiek pārvadāti smagā
kravas automašīnā guļus zem

viņiem pāri pārbērtās cūkbarības.
Ja ne gluži tik apjomīgas un
innovātīvas, vajātu žīdu, čigānu
un “nepareizajai” pusei piederīgu
latviešu glābšanas akcijas 20. gs.
40. gados risinājās arī Latvijā. Domājot, ka temats Latvijā vēl nav
pienācīgi aplūkots, Liepājas žīda
profesora Eduarda Andersona
ierosmē Pēteris Bolšaitis, Agnese
Lūse un Anna Žīgure jaunākajā
laikā ievietojuši Latvijas avīzēs sludinājumus, kuŗos lūguši atsaukties
cilvēkus, kas zina kādus līdzcilvēku
glābšanas gadījumus. Viņu 15
nodaļu grāmata Latvi- jas klusie
varoņi tad nu ir viņu pašu un viņu
informētāju pūliņu pirmais nogatavojies auglis.
Pirmoreiz nelielo grāmatu izšķirstot, acis apstājas pie 12. nodaļas virsraksta “Kaŗa laika zārku
darbnīcā”. Tur pastāstīts par galdnieka un zārku meistara Spriešļa
ģimeni Aizputē, kas neliegusi pajumti, ēdienu un apģērbu vairākiem patvēruma meklētājiem
pēckaŗa laikā. Spraiga un baismīga
notikumu risinājuma sagribējies
lasītājs nu gaida, vai Pēteris Sprieslis kādu no vajātajiem kādubrīd
dzīvu paslēpis kādā no paša gatavotajiem zārkiem, gluži kā filmā
par Varšavu cilvēki patveras zem
cūkbarības, tomēr nedrīkst jau šā-

dā veidā grāmatā gaidīt patiesības
viltojumus krāšņa efekta dēļ.
Iepazīstinājumi ar klusajiem varoņiem un dažreiz arī ar guvē-jiem
no viņu labdarības ieturēti samērā
klusinātos toņos. Gandrīz visi 40.
gadu varoņi tagad jau miruši, un
ziņu
sniedzēji
par
viņu
pašaizliedzību un labajiem darbiem bijuši viņu radinieki vai
paziņas. Laika skreja stāstītāju atmiņu padarījusi neasāku, un daži
no viņiem savos stāstījumos, kā
saka, “izplūst”, tomēr stāstījumu
rediģētāji un apkopotāji vēlējušies saglabāt ar varoņiem arī itin
netieši saistītus ziņu iesūtītāju
sniegtos datus. Visu cieņu Avotu
māju saimniekiem Paulim un
Mildai Grīnbergiem, kas savās
dziļi mežā paslēptajās mājās pēckaŗa gados devuši patvērumu gan
cīnītājiem pret padomju okupācijas varu, gan viņu atbalstītājiem.
Bet vai vajadzēja trīs lappuses veltīt
Pauļa Grīnberga radu rak- stiem,
sākot ar 1700. gadu, līdz pašu
Pauli, vispirms kā jaunu zēnu,
sākam iepazīt tikai ceturtajā lappusē?
Lielākais varonis no visiem
šķita Mērsraga zvejnieks Žanis
Fonzovs (1916-1990), kuŗš ilgstoši
riskēja ar savu un bēgļu dzīvību,
pārvadādams bēgļus pārpildītās

laivās no Kurzemes krasta uz
Gotlandi. Lasām: “Fonzovs atkal
un atkal atgriezās pēc arvien jaunām un jaunām bēgļu grupām.”
Bet vai lai atņemam varoņa godu
jelgavniekam Jūlijam Bulkovskim
(1898 – 1975), kas pēckaŗa gados,
kad vācu kaŗa gūstekņi bijuši iesaistīti piespiedu darbos, no jauna
ceļot nopostīto Jelgavu, slepus piegādājis ēdienu kādam 20 gadus
vecam novārgušam gūsteknim?
Par to viņš īsi pirms savas nāves
izstāstījis mazmeitai. Bulkovskis
pēc nodarbošanās bijis fūrmanis
un gūstekņiem piegādājamo pārtiku slēpis zirga siena maisā. Paliek neskaidrs, cik īsti rūpīgi gūstekņi darbā tikuši nosargāti un cik
lielam riskam Bulkovskis sevi
pakļāvis.
Ievērojamam vācbaltu polītiķim Paulam Šīmanim (1876 –
1944) vēl tikai pērn iznāca veltīta
atsevišķa grāmata, angļu vēsturnieka Džona Haidena darbs Pēteŗa Bolšaiša tulkojumā. Šīmaņa
varoņdarbs bija vēl tagad dzīvās
Valentīnas Freimanes kā jaunas
meitenes slepus izmitināšana savā mājvietā. Tikai kļūmīgi saukt
Šīmani par ievērojamu latviešu
polītiķi (182. lpp.), Latvijas polītiķis izklausītos labāk.
Grāmata ir itin vērtīgs informā-

cijas avots arī tādiem lasītājiem,
kam vairāk par konkrētiem notikumiem un incidentiem rūp apstākļu vispārējs raksturojums. Tā,
piemēram, 9. nodaļā labi salīdzināta nacistu barbariskā attieksme
pret čigāniem ar viņu izrīcībām
pret nelaimīgajiem žīdiem. Pareizi
sacīts, ka, “atšķirībā no ebrēju holokausta, čigānu slepkavības pētītas salīdzinoši maz”.
Īpaši gados vecāki lasītāji fotoattēliem ilustrētajā grāmatā sastapsies ar vielu, kas viņus uzrunās
tīri subjektīvi. Man, piemēram, tā
bija, lasot mana kādreizēja kollēgas Minsteres Latviešu ģimnazijā
Andreja Strauberga atmiņas par
braukšanu 12 gadu vecumā Žaņa
Fonzova vadītā laivā uz Zviedriju.
No bērnībā Saules nometnē Gēstachtā pavadītā laika atceros mākslinieku pāri Kārli un Tatjanu
Vestenus.
Latvijas klusie varoņi ir labi
līdzsvarota grāmata. Ja arī pirmajā
brīdī varētu likties, ka uzsvars būs
likts uz pašu ļaunāko masu iznīcināšanu, uz holokaustu un ar to
saistītiem tematiem, beigu efekts
ir tāds, ka labdari un ļaundari ir
ikvienā tautā un ka ekstrēmāli apstākļi liek dažam cilvēkam izpausties kā velnam, bet dažam kā –
eņģelim.
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“Es jūtos tik īpaši, ka varu šeit būt
un ierakstīt savu vārdu!”
Ar Mārīti Šenbergu tikās Inese Raubišķe
Brīvības pieminekļa skaistās, ar
metāla detaļām noformētās ozolkoka durvis vairāk nekā septiņdesmit piecus gadus netika atvērtas apmeklētājiem, līdz 2011. gadā notika būtiskas pārmaiņas.
Bet … “iespēja ienākt piemineklī
netiek dota nejaušam garāmgājējam vai tūristam. Šurp cilvēki
nāk tikai ļoti, ļoti īpašos gadījumos…”, sarunu par Brīvības pieminekļa Goda telpu iesāka Mārīte Šenberga, Rīgas Pieminekļu
aģentūras sabiedrisko pieminekļu
nodaļas vadītāja.
Mārīte Šenberga: Ideja par Brīvības pieminekļa Goda telpas
izveidi ilgi rosījās mūsu direktora
Gunta Gailīša domās – kas notiek
pēc tam, kad noliek ziedus pie
pieminekļa? Vai šiem oficiālajiem vai mazāk oficiālajiem pasniedzējiem nevajadzētu mazliet
uzkavēties un paklausīties stāstījumu par pieminekli? Bet varbūt
parakstīties īpašā grāmatā? Rīgas
Domes vadība atsaucās G. Gailīša ierosmei un financēja projektu ‒ pārveidot piemineklī esošo telpu, kas no 1935. gada bija
domāta vienīgi techniskām vajadzībām. To nosaucām par Goda
telpu. Tagad apmeklētājiem šeit
ir iespēja izjust īpašas emocijas,
jo viņi taču ienāk valsts simbola
iekšpusē, un vēl – var pacelties pa
126 pakāpieniem 30 m augstumā, tā nonākot pie Brīvības
tēla kājām: no šejienes paskatīties uz Rīgu. Un vienalga, kuŗā
gadalaikā – tas ir skaisti un neaizmirstami. Un es ikreiz redzu, kad
cilvēki pēc šī kāpiena nonāk atkal
lejā (vai tas ir mazs bērns vai
kungs vai kundze sirmā vecumā),
viņu sejas ir apgarotas. Kā teica
Valdis Zatlers: “Es nedomāju, ka
tas ir tik saviļņojoši.”
Kas ir šie izredzētie apmeklētāji, kuriem tiek dota iespēja
apmeklēt Goda telpu?
Rīgas pieminekļu aģentūra gan
nav tūrisma birojs, un mēs nerīkojam ekskursijas, tāpēc Brīvības pieminekļa durvis apmeklējumiem veram ļoti nozīmīgos gadījumos – tas ir saistīts ar valsts
svētkiem (4. maijs, 11. novembris, 18. novembris), zīmīgām
dienām vai gadadienām, kas
svarīgas kādām iestādēm vai arī
ģimenei – piemēram, zelta kāzas.
Jāuzraksta vien iesniegums ar
motīvāciju. Mans pienākums šajā telpā – pastāstīt par pieminekļa
vēsturi.
Te arī ir iespēja ierakstīties
Goda grāmatā, kas pirmo reizi
tika atvērta 2011. gada 17. novembrī, kad šī telpa tika no archibīskapa Jāņa Vanaga iesvētīta.
Šī Goda grāmata apvieno cilvēkus – VISI vienā grāmatā – te savu vārdu ieraksta bērns, tepat
Pēteris un Kārlis Zuika, arī Gido
Kokars, Vaira Vīķe-Freiberga un
Valdis Zatlers… Te 2015. gadā
parakstījušies uzreiz 80 prokurori, kuŗi apmeklēja Goda telpu
sakarā ar Latvijas Republikas
Prokurātūras dibināšanas 25.
gadskārtu.
2. maijā pie Brīvības pieminekļa notika Nacionālo bruņoto

spēku Stāba bataljona Godasardzes rotas 25. gadadienai veltīts
svinīgs sarīkojums. Pēc tā militārpersonas, tai skaitā 60 rotas
karavīri, parakstījās pieminekļa
Goda grāmatā. Un mums par to
prieks, jo šie kaŗavīri katru dienu
stāv godasardzē pie mūsu valsts
simbola.
Kur gūstat vēsturisko informāciju, lai sniegtu to tālāk saviem tik dažādajiem apmeklētājiem, kuŗu vidū droši vien ir
arī ļoti, ļoti zinoši cilvēki?
Mana rokasgrāmata ir 2002.
gadā izdotā grāmata Brīvības
piemineklis. Tautas celts un aprūpēts. Un te vietā pieminēt Brīvības pieminekļa atjaunošanas
fondu (BPAF), tā priekšsēdi
Raimondu Bulti un arī Eiže- nu
Upmani, kuŗi īstajā brīdī ‒ 90.
gadu sākumā ieraudzīja, ka Brīvības piemineklis ir nožēlojamā
stāvoklī un nekavējoties jāglābj.
Fonds savāca līdzekļus – vairāk
nekā pusmiljonu latu –, un laikā
no 1998. līdz 2001. gadam veica
restaurāciju tā, ka piemineklis
ieguva savu sākotnējo krāšņumu.
2001. gada 24. jūlijā Brīvības piemineklis svinēja savus atjaunošanas svētkus, pēc gada Fonds
izdeva minēto grāmatu, kuŗā
aprakstīta pieminekļa tapšana –
no pašiem pirmsākumiem, no
idejas un pamatakmens ielikšanas līdz pat 2001. gadam.
Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklētāji mēdz pavisam
negaidīti pārsteigt. Piemēram, es

Restaurācijas pārvalde ir viņa roku darbs.” Cits interesants stāsts ‒
par Jāni Gustsonu. 1988. gadā
viņam kā ugunsdzēsības darbiniekam bija jānodrošina iespēja
nofotografēt Rīgu no putna lidojuma, un viņš, izmantojot automašīnas pacēlāja strēli, pakāpās
līdz Brīvības tēlam un nolika ziedus pie skulptūras kājām. Kungs
atnāca uz Goda telpu ar visu savu
lielo ģimeni – bērniem,
mazbērniem, mazmazbērniem.
Man ir svēta relikvija, kuŗu varu
parādīt – atklātne ar Brīvības

stāvējis iepriekš? Un šodien atbildi zina daudzi – piemineklis
Pēterim I, kuŗu uzstādīja 1910. gadā. Līdz 1915. gadam tas stāvēja
uz vietas, bet, sākoties Pirmajam
pasaules kaŗam, viss vērtīgais
tika evakuēts uz Pēterburgu, tai
skaitā visas bronzas lietas, kas
atradās Rīgā, un uz kuģa nonāca
arī Vaŗa jātnieks. Pie Igaunijas
krastiem kuģis nogrima. Bet
igauņi 30.gados šo kuģi atrada,
un arī Vaŗa jātnieku, kuŗu par
15 000 Igaunijas kronām pārdeva Rīgai. Uzņēmējs Jevgeņijs

stāstu par pirmo pieminekļa
restaurāciju un minu, ka tā notika 1980. – 1981. gadā ‒ tā bija
tāda negaidīta darbošanās ap
pieminekli, cik ātri sākās, tik ātri
arī beidzās, un tomēr tika izdarīts vairāk nekā tolaik drīkstēja,
proti, tika atjaunots zvaigžņu un
Brīvības skulptūras jostiņas zeltījums. Tā bija ļoti liela uzdrīkstēšanās. Un man blakus stāv
kāda kundze un saka: “Jums ir
absolūta taisnība. Jo tas bija mans
tēvs, kuŗš uzkāpa augšā, un šis
uzraksts 1981. gada oktobris.

pieminekļa meta attēlu. Trīsdesmitajos gados šādas fotografijas
tika bieži izplatītas, bet konkrēti
šo man uzdāvināja trīs māsas,
kuras apmeklēja Goda telpu. Manā klātbūtnē viena no viņām
uzrakstīja aizkustinošu veltījumu
– “Šī atklātne ir izstaigājusi
Sibirijas ceļus Annas Pētersones
un viņas bērnu izsūtījumā. Sibirijas bērnu vārdā – Pārsla Bišofa,
2016. gada 29. oktobrī.”
Protams, ir ļoti interesanti vākt
informāciju par mūsu pieminekli. Piemēram, kas tā vietā

Gombergs šo pieminekli restaurēja un bija ar mieru novietot
to, kur pilsētai būtu izdevīgi. Bet
90. gadu beigās tas bija ļoti karsts
temats un sabiedrība to nepieņēma. Tā nu kungs šo skulptūru
ievietoja sava nama pagalmā
Teikas ielā, un tur tā stāv vēl
šodien…
Cik pavisam Rīgas pieminekļu aģentūras aprūpē ir pieminekļu, ieskaitot Brīvības pieminekli un Rīgas Brāļu kapu
memoriālu?
Aģentūras uzskaitē ir 187, kas

Mārīte Šenberga un brigādes ģenerālis Ivo Mogiļnijs,
NBS Apvienotā stāba priekšnieks

atrodas Rīgā (gan uz valsts, gan
privātās un pašvaldības zemes),
mūsu aprūpē ir 131, sākot no
mazas dekorātīvas skulptūras un
beidzot ar memoriāliem, piemēram, Rumbulā, Biķerniekos
u. c. Aprūpe notiek divos veidos –
ir sezonālā apkope (mazgā, tīra,
piekopj) katru vasaru no maija
līdz oktobrim, un tad tiek konstatēts, kas papildus darāms –
šuves jāatjauno vai ar pamatu
kaut kas nav kārtībā. Ir maldīgs
šis priekšstats, ka akmens vai
bronzas piemineklis var stāvēt
mūžīgi bez kopšanas.
Pērnā gada rudenī Brīvības
piemineklim blakus tika uzstādīti jauni architektoniski elementi?
Pie Brīvības pieminekļa ir
zona, kuŗu esam iezīmējuši ar
trim informātīvajām zīmēm,
kuŗas atklāja 2016. gada 17. novembrī – bronzas plāksnes, kuŗās
četrās valodās rakstīts, ka šis ir
Brīvības piemineklis, celts par
tautas saziedotiem līdzekļiem,
ka tā autori ir Kārlis Zāle un
Ernests Štālbergs un atklāšanas
gads – 1935. Jā, varbūt šajā plāksnē trūkst viens uzvārds – Ragnars Mīrsmēdens – zviedru metallmākslinieks (nodzīvoja skaistu mūžu – simt gadus). Viņš izpildīja vaŗa kalumā pieminekļa
centrālo figurālo veidojumu –
Brīvības tēlu, kuŗa ģipša modeli
veidoja Kārlis Zāle. Viņš bija klāt
tā uzstādīšanas un atklāšanas
brīdī. Un aizkustinošs bija tas
mirklis, kad uz Rīgu bija atbraucis viņa dēls Oke Mīrsmēdens –
sirms kungs. Ar asarām acīs viņš
apbrīnoja, kā piemineklis izturējis visus šos kaŗa un okupācijas
laikus, cik tas ir skaists. Viņš sacīja, ka esot lepns par savu māsu.
Jo tad, kad viņa tēvs šo skulptūru
darināja, viņš bija zēns un redzot tēla tapšanas procesu,
nosaucis to par savu māsu.
Ragnara Mīrsmēdena vārdu
mēs iemūžināsim pieminekļa
Goda telpā blakus Kārlim Zālem un Ernestam Štālbergam.
Pie kādām atziņām jūs pati
esat nākusi, uzrunājot cilvēkus
šeit – piemineklī?
Svarīgi, lai mūsu sabiedrība –
no bērna līdz sirmgalvim – izturētos pret Brīvības pieminekli
ar cieņu. Mēs nekad neatgriezīsim atpakaļ to laiku, kad piemineklis tika atklāts un tika izdoti
noteikumi par to, kā ir jāuzvedas
pie pieminekļa, ka, ejot tam garām, militārpersonām jāatdod
gods, vīriešiem jānoņem galvassegas. Man ir iespēja to atgādināt.
Goda telpā uz sienas ir Leonīda
Breikša dzejas fragments: “Cepuri šai vietā noņem… Kādu
brīdi stāvi kluss…” Šie vārdi
reizēm man ļoti palīdz.
Un vēl ‒ ļoti negribētu, lai pie
mums ieviestos tas, kas notiek
citur pasaulē pie nozīmīgiem
pieminekļiem ‒ sēž, ēd un dzer,
skrien ar skrituļslidām un sauļojas. Brīvības piemineklis mums
ir svētums! Lai atceramies, ka
cilvēki, kuŗi cīnījās par mūsu brīvību, bija gatavi atdot visdārgāko – dzīvību.
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Mēs esam viena latviešu tauta!

AUSTRIS GRASIS
“Nekad vairs nedalīsim – mēs
un viņi! Nav nekāda – mēs un viņi.
Mēs esam viena latviešu tauta!
Viena, vai mēs dzīvojam Latvijā,
vai arī ārpus tās!” – tā jau pirms
vairāk nekā 25 gadiem tei-cu
Latvijas Tautas frontes kon- gresā,
kur biju LTF domnieks. Diemžēl
šo gadu laikā nekas nav mainījies
– latvieši joprojām tiek dalīti tajos,
kas dzīvo “tur”, un tajos, kas – “te”.
Tolaik, Atmodas pacēlumā, tas
likās pašsaprotami, ka mēs visi
patiesībā esam viens, kaut arī liktenis mūsu vecākiem un vecvecākiem, sastopoties ar svešu okupāciju šausmām, lēma dažādus
ceļus. Tie, kurus nenošāva kaŗā,
vai kuŗi, ar varu aizvesti, nenomira
Sibirijā – palika Krievijā; citi,
kuŗiem it kā palaimējās, nokļuva
Rietumos; vēl citi – Latvijā. Bet vai
tāpēc viņi bija laimīgāki, jo palika
savā Tēvzemē? Diezin vai.
“Zeme, zeme, kas tā zeme, ja Tev
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īstas brīves nav./ Brīve, brīve, kas
tā brīve, /Ja Tev savas zemes nav.”
Tā skan Atmodas laika dziesma
ar mana brāļa Ulža Graša vārdiem, ko es ar savu dēlu Kristapu
dziedāju 1988. gada Latvijas radio
Mikrofona nobeiguma koncertā,
un tajā sāp šī smeldze līdz pašai
saknei. Un visus okupācijas gadus,
kuŗš vien apzinājās mūsu tautas
traģēdiju, tas to pazina.
Droši vien šī smeldze atbalso- jas
arī pēdējās desmitgadēs izbraukušajos latviešos. Bet vai mēs joprojām apzināmies, ka esam viens –
viena roka, viena dūre, viena zemapziņa? Diemžēl “vidējo” Latvijas
latvieti maz interesē, ko dara
latvieši Zviedrijā, Vācijā, Beļģijā,
Lielbritanijā, Īrijā, Amerikā, Kanadā, Austrālijā utt., arī Lietuvas
un Igaunijas latviešu norises
Latvijas masu medijos tikpat kā
neredz. Jā, protams, ja runa ir par
kādu slepkavību ārvalstīs, kur ie-

saistīti ārzemju latvieši, tad gan tas
uzreiz ir mūsu mediju pirmajās
lapās. Bet ticiet, ārzemju latviešu
dzīve tur, svešzemēs, patiešām ir
pilnasinīga un interesanta! Kāpēc
par to Latvijas latvieši zina tik maz?
Nesen 22. aprīlī Zviedrijā, Stokholmas vecpilsētā, notika divu
latviešu dzejas grandu (patiešām
– jau dzīvo klasiķu) Juŗa Kronberga un Pāvila Johansona jubilejas dzejas vakars. J. Kronbergs 70.
jubileju svinēja pērn, bet P. Johansons 70. gadskārtu svinēs šoruden.
Sarīkojums bija ļoti kupli apmeklēts. Skanēja autoru lasīta dzeja,
dziesmas (Pāvils Johansons), mūzika (Kristaps Grasis, Liene Sējāne,
Gundars Rullis), smiekli un atmiņas. Un tas būtu bijis tik ļoti vērtīgi
katram latvietim – satikt dzīvus
dzejas lielmeistarus vai vismaz
uzzināt par šo notikumu.
Jā, dienu iepriekš, 21. aprīlī,
Jurim Kronbergam Rīgā pasnie-

dza Latvijas Literātūras gada balvu
par labāko dzejas darbu – Uz
balkona / bet ja visu laiku… Un
tālāk? Viss pārējais, kas nenotiek
Latvijā, ir nesvarīgi? Tas ir tikai
viens no svaigākajiem piemēriem.
Eiropas Latviešu kultūras svētki
Briselē pagājušogad Latvijas medijos tikpat kā netika atspoguļoti. Cik
daudz Latvijas latviešu tiks informēti par Dziesmu svētkiem Eslingenā, Vācijā, kas šovasar tiks rīkoti
par godu pirmajiem Dziesmu svētkiem svešumā – pirms 70 gadiem
tos sarīkoja tieši Eslingenā. Tas būs
viens no svarīgākajiem trimdas
notikumiem, kas veltīti Latvijas
simtgadei. Vai Latvijas latvieši ir
pietiekami informēti par iespējām
aizbraukt un baudīt šos svētkus?
Mēs taču dzīvojam globalizētā pasaulē! Būtu pienācis laiks
atzīt, ka mūsu datorizētajā, digitalizētajā, ar prāmjiem un lidmašīnām pilnajā pasaulē nav vairs

svarīgi, kur tu ģeografiski atrodies. Robežu vairs nav, mēs paši
tās varbūt esam uzcēluši un saglabājuši savā zemapziņā. Latvijai
savu pienesumu var dāvāt, lai kur
pasaulē cilvēks atrastos.
Globālajā pasaulē dzīvo globālais latvietis, un viņš ir īsts, labs
un Latvijas valstij vienlīdz svarīgs latvietis, neraugoties uz to,
ka viņš nedzīvo Latvijā. Latvijai
neviena latvieša nav par daudz.
Ja viņš grib savu darbu, talantu
un idejas veltīt Latvijai, tad ir
vienkārši stulbi un tuvredzīgi
viņu augstprātīgi atraidīt ar frazi – “pie mums tā nedara, pie
mums tā nav pieņemts”. Latvija
tikai iegūs, ja pieņems pasaules
pieredzi, ko tai gatavi veltīt dažāda vecuma un pieredzes latvieši, kas nedzīvo savā Tēvzemē. Jo mēs esam viens – kauls
no kaula, ar kopīgiem paaudžu
nospiedumiem mūsu zemapziņā.

Ezergailis turpina izaicināt
Atkārtoti izdota vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa grāmata “Caur velna zobiem”
Ņemot vērā lasītāju lielo interesi un pieprasījumu, atkārtoti
izdota ievērojamā trimdas vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa vēsturisko eseju grāmata Caur velna
zobiem. Vācu laiki šodien / 1941 –
1945 / Esejas un domas. Grāmatu
izdod biedrība Atvērtās krātuves,
un tā nopērkama Latvijas grāmatnīcās un Okupācijas mūzeja
grāmatu galdā.
Eseju krājumā “Caur velna
zobiem” A. Ezergailis turpina sava mūža galveno pētījumu tēmu – holokaustu un tā norisi,
iemeslus, sekas Latvijā un Austrumeiropā, vienlaikus analizējot
šīs XX gadsimta baisās traģēdijas atbalsis un ietekmi uz Latvijas
un pasaules sabiedrisko domu
līdz pat mūsu dienām. Grāmatā

A. Ezergailis iekļāvis savas līdzšinējās publikācijas, saraksti ar
kollēgām vēsturniekiem, šos
materiālus papildinot ar saviem
jaunākajiem tekstiem. Autors
populārā, sev raksturīgajā valodā tēlaini stāsta par XX gadsimta
2. puses vēsturi. Izmantojot trāpīgus epitetus, vēsturisku personību citātus un dažkārt pat ironiju, pazīstamais vēsturnieks ļauj
lasītājam labāk izprast smagu un
sarežģītu vēstures lappušu problemātiku, pretrunas un šķietami
nesaprotamos dažādu notikumu
iemeslus un savstarpējo mijiedarbību. Krājumā iekļauta arī
eseja par pretrunīgi vērtēto, izcilo latviešu lidotāju Herbertu
Cukuru, un šajās lappusēs autors
atklāj jaunas archīvu liecības,

kuŗas attaisno H. Cukuru un
apgāž mītus par viņa dalību noziegumos pret cilvēci Otrā pasaules kaŗa laikā.
Žurnāliste Elita Veidemane:
“Andrievs Ezergailis drosmīgi
grauj mītus, kas holokausta sakarā Latvijā valdījuši gadu desmitiem, sevišķi liels gandarījums
par latviešu aviatora un aviokonstruktora Herberta Cukura
reabilitāciju. Ar sirds asinīm rakstītais darbs iedvesmo un liek ticēt, ka latvieši ir spējīgi ne tikai
veiksmīgi cīnīties pret uzspiestiem sacerētas vēstures meliem,
bet arī parādīt savu pagātni daudz
skaidrāku un spodrāku, nekā
viens otrs latviešu “atmaskotājs”
to vēlētos.”
Prof. em. Dr. Valters Nollen-

dorfs: “Andrievam Ezergailim patīk izaicināt, un labi, ka tā. Jo
izaicinot viņš liek pārdomāt, pārvērtēt un iespējami tuvoties tam,
ko pilnībā nekad nesasniegsim –
patiesībai. Viņš savulaik izaicināja trimdas sabiedrību, kuŗa
apsūdzības holokaustā centās atspēkot, par to klusējot. Viņš izaicināja holokausta pētniekus un
aculieciniekus, kuŗi aizstāvēja nacistu izplatītos mītus par holokausta vietējo izcelšanos Austrumeiropā. Un viņš turpina izaicināt, norādot, kā šos mītus un
savus melus pret pretiniekiem
lietoja Padomju Savienība, bet
tagad – Putina Krievija. Šī grāmata ir sava veida Ezergaiļa izaicinājumu summa summarum,
kas turpina urdīt.”

Vēlreiz par pašvaldību vēlēšanām
NOBALSOT VARĒS TIKAI LATVIJĀ
2017. gada 3. jūnijā Latvijā
notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi netiks organizēti, un
Latvijas pārstāvniecības, t.sk.
Latvijas vēstniecība ASV, pašvaldību vēlēšanu organizēšanā
un norisē netiks iesaistītas.
Pašvaldību vēlēšanās varēs
piedalīties tikai klātienē, personīgi ierodoties Latvijā noteiktā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā – sestdien, 2017. gada 3. jūnijā, vai iepriekšējā balsošanā trīs dienas pirms noteiktās vēlēšanu dienas – no
2017. gada 31. maija līdz 2. jūnijam.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuŗi vēlēšanu
dienā būs sasnieguši 18 gadu
vecumu un kuŗiem:
1) 90 dienas pirms vēlēšanām, t.i., 2017. gada 5. martā,

bija deklarēta dzīvesvieta Latvijā
vai tie,
2) kuŗiem Latvijā ir reģistrēts nekustamais īpašums un
kuŗi līdz 2017. gada 16. maijam būs reģistrējušies balsošanai vēlēšanu iecirknī tajā
pašvaldībā, kuŗā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Vēlētājiem, kuŗiem 2017. gada 5. martā bija deklarēta dzīvesvieta Latvijā, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
sagatavoja un no 2017. gada
22. līdz 24. martam uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā
izsūtīja vēstuli ar informāciju,
kuŗā iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām. Ja PMLP vēstule Latvijā deklarētajā dzīvesvietas adresē nav saņemta, tas nenozīmē, ka piedalīties vēlēšanās
nav iespējams. PMLP vēstule
nav balsošanas dokuments, tai
ir tikai informātīva nozīme, un
savu iecirkni vēlētāji var no-

skaidrot arī internetā: https://
epak2.pmlp. gov. lv/v repak/
IecNoskaidrosana/Iec00 vai zvanot pa tālruni +371 67049999. Ja
vēlētājs vēlēsies balsot citā vēlēšanu iecirknī, līdz 2017. gada
16. maijam varēs iecirkni mainīt, izvēloties jebkuŗu citu iecirkni savā pašvaldībā atbilstoši
deklarētajai dzīvesvietai vai pašvaldībā, kuŗā reģistrēts nekustamais īpašums (ja īpašumi ir
vairākās pašvaldībās, tad vienā
no tām). Iecirkni mainīt varēs
elektroniski, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu (www.
cvk.lv/pub/public/ vai www.pmlp.
gov.lv – nepieciešama Latvijas internetbanka vai e-paraksts) vai
klātienē jebkuŗā pašvaldībā, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (pieteikuma forma: www.
cvk.lv/pub/public/31452.html),
uzrādot nekustamā īpašuma
tiesības apliecinošu dokumentu
(ja iecirknis tiek mainīts uz

iecirkni atbilstoši nekustamā
īpašuma reģistrācijas vietai) un
personu apliecinošu dokumentu. Ja Latvijā deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta tās pašas pašvaldības robežās vai uz citu pašvaldību Latvijā, pēc 2017. gada 16. maija vēlēšanu iecirkni
mainīt nebūs iespējams.
Vēlētāji, kuŗiem dzīvesvieta
Latvijā nav deklarēta vai ir deklarēta pēc 2017. gada 5. marta,
bet Latvijā ir reģistrēts nekustamais īpašums, līdz 2017.
gada 16. maijam varēs reģistrēties balsošanai vēlēšanu iecirknī
tajā pašvaldībā, kuŗā reģistrēts
nekustamais īpašums (ja īpašumi ir vairākās pašvaldībās, tad
vienā no tām). Reģistrēties varēs elektroniski, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu
(https://www.cvk.lv/pub/public/
vai http://www.pmlp.gov.lv/ –
nepieciešama Latvijas internetbanka vai e-paraksts) vai klā-

tienē jebkuŗā pašvaldībā, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (pieteikuma forma: https://
www.cvk.lv/pub/public/31452.
html), uzrādot nekustamā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu
dokumentu.
Vēlētāji, kuŗu dzīvesvieta Latvijā nav deklarēta vai ir deklarēta pēc 2017. gada 5. marta
un kuŗi līdz 2017. gada 16.
maijam nebūs vēlēšanu iecirknī reģistrējušies balsošanai,
pamatojoties uz Latvijā reģistrēto nekustamo īpašumu, saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu
likumu 2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiekošajās Latvijas pašvaldību vēlēšanās piedalīties
nevarēs.
Ja rodas jautājumi par pašvaldību vēlēšanām Latvijā, aicinām sazināties ar Centrālo
vēlēšanu komisiju pa uzziņu
tālruni +371 67049999.
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E S L I N G E NA S AT M I ŅA S
ALĪDA CĪRULE (no žurnāla Universitas 50 (1982)
Latvieši no seniem laikiem centušies tikt pie izglītības un sūtīt
savus bērnus skolās. Otrā pasaules kaŗa beigu posmā, latviešiem
atstājot dzimteni, skolas pajuka.
Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada maijā latvieši Vācijā sāka pulcēties bēgļu nometnēs un organizēt savas skolas. Viena no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm
atradās Eslingenā, saukta “Mazā
Rīga”. Eslingenā skolu jautājumu
sāka apspriest 1945. gada vasarā
skolotāja Benedikta Laupača vadībā, kad noorganizēja ne vien
pamatskolu, kas darbojās Breite
ielā, bet arī ģimnaziju vāciešiem
atņemtajā Pilsskolā.
Laupacis ģimnaziju vadīja
tikai dažas nedēļas, tad ģimnazijas direktors bija Valfrīds Skulte,
inspektrise Marija Ūdre. Skulte
ģimnaziju vadīja 1945./46. mācību gadā. Viņam aizejot nometnes administrātīvā darbā, ģimnazijas direktors bija vēsturnieks
Ernests Nagobads, inspektors
Kārlis Baltiņš. Pēc E. Nagobada
nāves 1949. gadā ģimnazijas direktors dažas nedēļas bija Kārlis
Baltiņš, tad Jānis Labsvīrs, kas
ģimnaziju vadīja līdz savai aizceļošanai uz ASV 1950. gada maijā.
Tai laikā skolēnu skaits mazinājās
sakarā ar izceļošanu uz aizjūŗas
zemēm, Pilsskolu atdeva atpakaļ
vāciešiem un ģimnaziju pārcēla,
un tā darbojās pamatskolas telpās
Breite ielā. Pēdējais ģimnazijas
direktors bija māc. Jēkabs Mekšs.
Ģimnazija beidza darboties 1951.
gadā.
Eslingenā bija liels skolēnu pieplūdums, tika noorganizētas parallēlklases. Ģimnazijā strādāja
daudzi pilntiesīgi ģimnaziju skolotāji un arī vairāki augstskolas
mācību spēki, piemēram, Alfrēds
Jumiķis un Kārlis Kaufmanis.
Mācību grāmatu nebija, sākumā
trūka pat nepieciešamo rakstāmo piederumu, bet bija vēlēšanās iet skolā, mācīties, apgūt nokavēto. Skolas strādāja saskaņā ar
bijušajām Latvijas skolu programmām.
Jāņa Kronlina archīvā ir stundu
plāns, ko LCK Izglītības nozares
vadītājs Jānis Celms 1946. gada
26. jūnijā apstiprinājis ģimnazijām.
Vēl J. Kronlins atzīmē, ka
1947. gada 1. janvārī Eslingenas
ģimnazijas direktors ir Ernests
Nagobads, ģimnazijā strādā 39
pilntiesīgi skolotāji un mācās
204 skolēni. 1947./48. m. g. sākumā tur strādā 37 pilntiesīgi skolotāji un mācās 211 skolēni.
Īsāku vai ilgāku laiku ģimnazijā strādāja un ticības mācību
mācīja prāvests Kristaps Valters
un mācītāji Volrads Īsaks, Edmunds Mačs, A. Mangulis, Jēkabs
Mekšs un Jānis Rozentāls.
Latviešu valodu mācīja Valerija
Bērziņa-Baltiņa, Irma Cēbere,
Jānis Cers, Alīda Cīrule un Rasma
Sināte, latīņu valodu – Marta Aspere un Gustavs Meisters, angļu
valodu – Paulīna Kalva, Ķivelīte,
Valija Priedīte, Jānis Vidums un
Irēne Zariņa, vācu valodu – Alise
Jēgere, Ķivelīte un Marija Ūdre,
matēmatiku – Kārlis Baltiņš, Al-

Eslingenas latviešu ģimnazija

Eslingenas ģimnazijas skolotāji un skolēni 1948. gada jūnijā // Foto: No Dr. Visvalža Nagobada personiskā archīva
frēds Jumiķis, Kārlis Kaufmanis
un Arturs Veisbergs, kosmografiju – Kārlis Kaufmanis un Arturs
Veisbergs, vēsturi – Jēkabs Avots,
Vilhelmīne Graudiņa, Ernests
Nagobads, Matīss Rutks un
Ādolfs Vāverāns, fiziku – Alfrēds
Jumiķis, Osvalds Pūpols un Valfrīds Skulte, ģeografiju – Anna
Vījupe un Valentīna Vītola, dabas
zinības – Marta Šturma un Anna
Vījupe, ķīmiju – Anna Vījupe un
Žanis Volonts, zīmēšanu – Voldemārs Gūtmanis.
Ģimnazijas kori noorganizēja
un vadīja diriģents H. Lindemanis.
Eslingenas ģimnazijas prasības
bija augstas, disciplīna stingra.
1945./46. m. g. manā 5.a izlaiduma klasē mācījās daži bijušie kaŗavīri. Pārrunāju ar viņiem speciāli ģimnazijas disciplīnas noteikumus. Sapratāmies. Viņi respektēja ģimnazijas kārtības noteikumus un man galvassāpes
nesagādāja. Paldies, jums, lielie
zēni!
Vienu reizi mācību gada vidū
uz Eslingenas ģimnaziju pārnāca
daži Silenbuchas ģimnazijas audzēkņi, kam vai visos priekšmetos bija augstākas atzīmes. Eslingenas ģimnazijā viņi labākā gadījumā izpelnījās četrinieku. Kad
pēc izlaiduma akta viņiem jautāju, vai nenožēlo savu pārnākšanu, jo atzīmes nav tik labas,
atbilde bija noteikti nē!, jo esot
daudz ieguvuši.
Kad 1947. g. sākās latviešu izceļošana uz aizjūŗas zemēm, jautājumu pārrunāja paidagogu sēdē un vienojās, ka būtu vēlams
dot iespēju arī 4. klases audzēkņiem iegūt gatavības apliecību.
Vienojās 4. klasi dalīt, izdalot speciālā klasē tos audzēkņus, kam
zinātniskos priekšmetos caurmēra atzīme 4 un vairāk. Šai
speciālajai klasei nolēma palielināt stundu skaitu un darbu iekārtot tā, lai vienā mācību gadā
beigtu divu gadu kursu. Šīs
speciālās klases audzēkņi savas

Dir. Ernests Nagobads savā kabinetā Esslingenas latviešu ģimnazijā
1949. gada janvārī // Foto: No Dr. Visvalža Nagobada personiskā archīva

gatavības apliecības saņēma
1948. gada Jāņos.
Reizi gadā ģimnazija rīkoja
lielāku sarīkojumu. 1946. gada pavasarī ģimnazisti iestudēja senlatviešu kāzu uzvedumu. Tekstu
ar tautas dziesmām bija sakārtojusi Alīda Cīrule. Režisors bija
aktieris Jānis Neimanis. Tautasdziesmām mūziku komponēja
komponists Volfgangs Dārziņš,
dejas iestudēja Valija Priedīte. Ar
uzvedumu ģimnazisti viesojās pie
amerikāņiem Eslingenā un
tautiešiem Manheimas nometnē.
Nākamajā gadā ģimnazisti iestudēja Annas Brigaderes “Sprīdīti”, vēlāk “Maiju un Paiju”.
Ģimnazija svinēja Ziemsvētkus, Latvijas svinamās dienas un
izlaiduma aktu, kad centās no
amerikāņu apgādes izkaulēt papildu produktus kafijas galdam
un glāzi vīna. Protams, mielastā
ielūdzam nometnes vadību.
Mācības gadam beidzoties,
paidagogi un absolventi rīkoja
ekskursiju uz Garmišpartenkirchenu, lai redzētu Alpus un uzbrauktu Cugšpicē, citu reizi uz
Berchtesgādenu un “Ērgļa ligzdu”. Braucām smagajās kravas

mašīnās. Par pieredzēto ekskursanti sacerēja dziesmu, arī meldiju, ko dziedājām atceļā, kā arī
katrā sapulcēšanās reizē.
Ekskursijai uz franču zonu
izdevās dabūt pasažieŗu autobusu. Braucām lepni. Pie viesnīcas, kur gribējām ēst pusdienas,
mums pretī iznāca sulaiņi frakās,
laikam domādami, ka ierodas
augsti viesi. Mums klāja lepnus
galdus ar servjetēm un vairākām
dakšiņām. Viņi jau nezināja, ka,
diendienā iztiekot ar pārvietoto
personu servizi, mēs bijām aizmirsuši pat dakšiņas lietot. Uz
katra galdiņa uzlika pudeli vīna
un pasniedza trīs vai četrus
ēdienus.
1948. gadā noorganizēja skolēniem vasaras nometni Dēgerlochā pie Silenbuchas. Nometnes
direktors bija skolotājs Bendrups. Dzīvojām teltīs. Nodarbības vadīja un teltis pārzināja skolotāji, arī pēdējo klašu ģimnazisti.
Nometnē dzīvoja latviešu, poļu
un ungāru bērni. Diena sākās ar
rīta vingrošanu. Bija dziedāšana,
rokdarbi un sporta nodarbības.
Vakaros ugunskuri ar dziedāšanu. Grūti bija ievērot pēcpusdie-

nas klusuma stundu un vakaros
laikus aiziet gulēt.
Vārda un dzimšanas dienās
no rīta apsveica ar dziesmu, un
saimnieces centās izcept un
katram svinētājam pasniegt mazu kliņģerīti.
Eslingenā bija ne vien daudz
jauniešu, bet arī mācītāju, ieskaitot archibīskapu Teodoru Grīnbergu. Pa kaŗa gadiem daudziem
jauniešiem iesvētīšana bija aizkavējusies, un ģimnazija noorganizēja jauniešu iesvētīšanu. Ar
piemērotiem tērpiem bija, kā nu
bija. Meitenēm visām bija, ja ne
balti, tad vismaz gaiši tērpi. Laimīgā kārtā Eslingenā dzīvoja zeltkalis Jursons, kas tām meite-nēm,
kam nebija tuvinieku, sagādāja
iesvētīšanas tērpus un arī citādi
materiāli palīdzēja. Paldies
Jursona kungam par jauniešu
atbalstīšanu!
Aizvadītajos gados daudzi Eslingenas ģimnazijas absolventi
beiguši universitātes, strādā savās
profesijās, ieņemot vadītāju posteņus, un ir sabiedriskie darbinieki. Tas ir lielākais gandarījums mums, viņu skolotājiem un
audzinātājiem, par darīto darbu.
Dati ņemti no Jāņa Kronlina
archīva, kollēgu Paulīnas Kalvas,
Martas Šturmas un Marijas Ūdres
atmiņām un direktora Jāņa Labsvīra atmiņām un personīgā
archīva.

Ar šo atmiņu stāstu beidzam
publikāciju seriju mūsu laikrakstā,
taču stāsti līdz ar to nav beigušies.
Top grāmata “Atmiņas par Eslingenu”, kuŗā ietilpināti gandrīz trīs
desmiti stāstu ar pulka foto, kuŗos
droši vien daudzi no jums ieraudzīs arī paši sevi. Grāmata nāks
klajā tieši uz Eslingenas svētkiem,
būs tajos iegādājama, bet nebēdājiet tie, kuŗi šais svētkos no 15. līdz
18. jūnijam Vācijā nebūs ‒ grāmatu redakcija jums nosūtīs. Sekojiet
reklāmai!
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No Arktikas aisbergiem
līdz Austrālijas mežiem
Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) izstāžu zālē Cēsīs,
Lielā Skolas ielā 6, atklāta izstāde
“Latviešu māksla emigrācijā - Trimdas ainavas”
PLMC izstāžu kuratore Lelde
Kalmīte (Čikāga): “Izstādi varam
uzskatīt par latviešu emigrācijas
pēckaŗa ģeografiskas izkliedes
dokumentēšanu.
Mākslinieki
pārstāv dažādu pakāpju abstrakciju iztēli. No Arktikas aisbergiem līdz Austrālijas mežiem
diasporas ainavas ietver reālistiskus attēlojumus un brīvi
ekspresionistisku pieeju.”
Pirmo reizi Cēsīs izstādīti ASV
dzīvojošā latviešu mākslinieka
Viestarta
Aistara
akvareļi.
Techniski neparasti darbi ir Valdas Oestreicher (Kanada) Ipad
zīmējumi, kas tapuši Grieķijā,
Sicilijā u.c.
Apmeklētāji varēs iepazīties ar
Ulža Āboliņa, Lidijas Mednes,
Lolitas Skye-Lark (Austrālija),
Jāņa Zuntaka, Anšlava Eglīša,
Leldes Vinters-Ores, Sigismunda
Vidberga, Raimonda Slaidiņa,
Izstāde apmeklētājiem apska- ko radījuši latviešu mākslinieki
Arnolda Treiberga, Kārļa Reke- tāma līdz 2017. gada 30. jūnijam. emigrācijā, Cēsīs darbojas kopš
vica, Fridricha Milta (ASV),
“Pasaules latviešu mākslas 2014. gada.
Valdas Zobens (Kanada) un vai- centrs”, kura misija ir mākslas vērRed.
rāku citu mākslinieku darbiem. tību saglabāšana un izstādīšana,
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Līmeniski. 9. Pārvietot, pārlikt. 10. Taktiskas, pieklājīgas. 11.
Lībiešu vecākais, Salaspils valdnieks 13. gs. 12. Turcijas pilsētas
Izmiras agrākais nosaukums.
13. Debesu dieviete romiešu mitoloģijā. 14. Salīdzinošais vērtējums. 15. Miezeris. 17. Angļu fiziķis un matemātiķis (1819 –
1903). 19. Līdzdalības iemaksas,
ko dalībnieki iegulda kopīgā
uzņēmumā. 22. Kaŗa mākslas
nozare. 24. Kaprifoliju dzimtas
mūžzaļi krūmi. 26. Sievietes
vārds (decembrī). 27. Sporta spēle. 29. Grumbots. 31. Stiprs alkoholisks dzēriens. 34. Saistaudu
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veidojumi. 37. Platforma dzelzceļa stacijā, pie kuras apstājas vilcieni. 39. Krodziņš Italijā. 40. Īsi
un resni. 41. Kāpostu dzimtas
dārzenis. 42. Augstskola Rīgā
(abrev.). 43. Piltuvveida padziļinājums vulkāna virsotnē. 44.
Sauļošanās telpa vai laukums.
Stateniski. 1. Pārvērtība. 2.
Triju vai vairāku dažāda augstuma skaņu kopskaņa. 3. Latviešu gleznotāja (1939). 4. Attīstības pakāpe, fāze. 5. Lielbritanijas administrātīvi polītiskā
sastāvdaļa. 6. Vokāli skaņdarbi
vienai balsij ar mūzikas pavadījumu. 7. Atlaide no rēķina sum-

mas par maksāšanu skaidrā
naudā vai pirms termiņa (grāmatvedībā). 8. Latviešu ātrslidotāja (1942). 16. Valsts Āzijas
dienvidaustrumos. 18. Apaļas
plāksnītes formā sapresēts ārstniecības pulveris. 19. Upe Gaujas baseinā. 20. Pilsēta Krimas
pussalā. 21. Piena produkts. 23.
Krievu cirka mākslinieks (1894 –
1965). 25. Saliktu vārdu pirmā
sastāvdaļa ar nozīmi “jauns”. 28.
Aparāts ķīmisku reakciju realizēšanai. 30. Valsts Ziemeļafrikā.
32. Medaļas vai monētas otra
puse. 33. Kuģa (lidmašīnas) karkass ar visu ārējo apšuvumu. 35.
Viena no maņām. 36. Spēcīgs.
37. Slepeni, nosacīti vārdi, ko lieto konspirācijas apstākļos. 38.
Radiolokācijas ierīce.
Krustvārdu mīklas (Nr. 17)
atrisinājums
Līmeniski. 9. Tarantuli. 10.
Mākoņains. 12. Ankara. 13. Talsi.
14. Alejas. 15. Pikanta. 16. Adreses. 17. Draps. 20. Omārs. 24.
Rauts. 26. Rauknis. 27. Anita. 28.
Nante. 30. Skarene. 32. Marss.
33. Bakas. 35. Takas. 38. Rozetes.
40. Kubilis. 44. Vizīte. 45. Amata.
46. Aģents. 47. Kalendārs. 48.
Kantilēna.
Stateniski. 1. Kalnciems. 2. Salaka. 3. Strauts. 4. Elite. 5. Kālis.
6. Komanda. 7. Palete. 8. Inkasents. 11. Sloka. 18. Raudava. 19.
Pantera. 21. “Ronis”. 22. Trase.
23. Usnes. 25. Antra. 29. Parodijas. 31. Pakistāna. 34. Leģenda.
36. Kedas. 37. Kuranti. 39. Etīdes.
41. Ideāls. 42. Taurs. 43. Sakas.

Sēmes pagasta “Druķos” 4. maijā iesvētīts Latvijas pirmā ārlietu
ministra Zigfrīda Annas Meierovica (1887 – 1925) mūzejs. Šogad
5. februārī apritēja 130 gadu jubileja. Tas tapis, pateicoties uzņēmīgajai Jāņa un Indras Spiču ģimenei. Z. A. Meierovics “Druķos” nav
dzimis un nav pastāvīgi dzīvojis, vien braucis ciemos, kur saimniekojis viņa brālēns Pauls Minders un vasarās mituši viņa trīs bērni.
Ministra pēdējais dzīves ceļš bija tieši uz “Druķiem” 1925. gada 22.
augustā, kad viņš pāris kilometru pirms tiem gāja bojā autoavārijā.
Nodibināta arī biedrība “Z. A. Meierovica mūzejs”.
Latvijas Pasts izdevis jaunas pastmarkas, veltītas Bauskas un
Cesvaines pilij – Eiropas valstu vienotā pastmarku serijā. “Bauskas
pils” nominālvērtība ir € 1,71 un “Cesvaines pils” – € 0,78. Katras
tirāža ir 80 000 eksemplāru. Līdz ar pastmarkām izdota arī īpaša
aploksne 1 500 eksemplāru. Pastmarku un aploksnes dizainu veidoja
mākslinieks Ludis Danilāns.
Valkā 6. un 7. maijā ar daudzveidīgu programmu notika 15. Lielais
labdarības robežtirgus, IV Starptautiskais Desu un gaļas festivāls
“Valka – Valga 2017” un III Starptautiskais BBQ 2017 konkurss.
Piedalījās tik daudz tirgotāju no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas, kas bija izvietojušies pa ielām, kas savienoja Valku ar
Valgas pilsētu Igaunijā. Ikvienam apmeklētājam bija iespēja arī
izvērtēt desu (vārītas, žāvētas, putraimu, kupātus u. c.) un žāvējumu
(cūkgaļu, liellopu, vistas) kvalitāti.
Latvijā 9. maijā visu dienu tiešsaistē: www.esmaja.lv ikvienam bija
iespēja piedalīties “Eiropas eksāmenā”, atbildot uz jautājumiem par
ES vēsturi un attīstību, institūcijām, Latvijas dalību ES. Tie tika sadalīti
četrās vecuma grupās: 5. – 6. klase, 7. – 9. klase, vidusskola un
pieaugušie. Eksāmenā 20 minūšu laikā bija jāatbild uz 20 jautājumiem. Katrs savā e-pastā saņēma iegūto punktu skaitu, bet pieci labākie katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām.
Babītes novada jauktais koris “Maska” (diriģents Jānis Ozols)
piedalījās 15. Starptautiskajā koŗu festivālā – konkursā “Tallinn
2017”, koncertzālē Estonia. Sacentās 31 kolektīvs no Somijas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, Latvijas, Ukrainas un citām valstīm. Sniegumu vērtēja starptautiska žūrija – Tone Bianca Dahl (Norvēģija),
Basilio Astulez Duque (Spānija), Georg Grün (Vācija), Heli Jürgenson
(Igaunija), Ko Matsushita (Japāna). Koris “Maska” startēja trīs kategorijās, iegūstot augstāko novērtējumu jaukto koŗu un laikmetīgās
mūzikas, bet 2. vietu folkloras kategorijā. Tāpēc tika izvirzīts konkursa
finālam, kur izcīnīja Grand Prix!
Lauberes pagasta bibliotēkā nesen atklāta Viļa Miķelsona
Trimdas latviešu literatūras “Grāmatu klēts”. Laubere ir Amerikas
tautieša Viļa Miķelsona (1918 – 2014) dzimtā puse. Tā ir arī atbilde
Latvijas Radio “brīvais mikrofons” klausītājiem, kuŗi interesējās, kur
pēc aiziešanas no Lielvārdes tagad atrodas “Grāmatu klēts” ar
pirmskaŗa Latvijā un ārvalstīs izdotām latviešu rakstnieku un dzejnieku grāmatām.
Ogres Tautas teātris jau otro gadu atzīts par Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde 2016” uzvarētāju. Šoreiz ar O.Vailda
“Cik svarīgi būt nopietnam” Jāņa Kaijaka režijā, kurš tika nominēts
arī kā Gada režisors. Vispirms februārī un martā norisinājās Lat-vijas
amatierteātru iestudējumu skates 1. kārta Latvijas reģionos. Žūrijas
finālam izvirzītās izrādes tika tālāk vērtētas aprīļa nogalē Dailes teātrī
Rīgā.
Ogres un Ikšķiles novadu apmeklēja 25 ārvalstu vēstnieki
Latvijā. Ogrē viņi iepazinās ar “Latvijas veiksmes stāstu” – elektronikas AS “HansaMatrix” (dibināta 1999. gadā) ražotni un SIA “Mikrotīkls” darbu. Ogres novada domes priekšsēdis Artūrs Mangulis
pastāstīja par veiksmīgo sadarbību ar sadraudzības pilsētām – Angi
Zviedrijā, Keravu Somijā, Johvi Igaunijā, Hengelo Nīderlandē,
Žueletūru Francijā un citām. Savukārt Ikšķiles novadā viesi apmeklēja SIA „Sula”, kur iegūst bērzu sulas, ražo sīrupu un mājas vīnus.
Latvijas Piļu un muižu asociācija no 1. maija līdz 28. oktobrim
aicina piedalīties akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”,
kas
veltīta Latvijas simtgadei. 69 kultūrvēsturiskajos objektos būs iespēja
iepazīt to saimnieciskās un radošās dzīves lomu Latvijas valstiskuma
veidošanā. Lai kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem ceļotāja karte
– izdrukāt www.pilis.lv var jebkurā pilī un muižā, kas piedalās
akcijā.
Gulbenē 20. maijā no plkst. 19 līdz 24 notiks Mūzeju nakts, kur
Gulbenes novada vēstures un mākslas mūzeja Klētī (iekštelpās un
ārpusē) norisināsies “Amatniecības svētki – mandele 2017”, kur būs
lielā tirgošanās, pie amatniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes
un uzzināt par tautas tradicijām un iemācīties jaunas prasmes.
Latvijas Banka 25. maijā paziņos www.bank.lv aprīlī izsludinātās
iedzīvotāju tradicionālās aptaujas “Latvijas gada monēta 2016” rezultātus. Ar balsojumu tika noteikta labākā monēta. Tā bija jāizvēlas no
– “Pasaku monēta II. Eža kažociņš”, “Baltars. Porcelāns”, “Nacionālais
uzņēmējs”, “Zelta saktas. Ripsakta”, “Janis Rozentāls”, “Ziemassvētku
kaujas” un “Zeme”.
Rundāles pils mūzejā no 25. maija Dekoratīvi lietišķās mākslas
ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam” varēs iepazīt vēl divus
vēsturiskos mākslas stilus – ampīru un bīdermeieru. Tā ir vienīgā
Latvijā, kas sniedz tik pilnīgu ieskatu Eiropas dekoratīvās mākslas
attīstībā, sākot no 15. gs., kur daudzi no skaistajiem eksponātiem
liecina par seno Latvijas meistaru izcilību un ir vienīgie Latvijā. Pilnībā pabeigtu ekspozīciju “No gotikas līdz jūgendstilam” iecerēts
atklāt 2018. gadā, kad būs iekārtotas pēdējās divas telpas.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

2017. gada 13. maijs – 19. maijs

LAIKS

17

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
dienās 19:00 tiekas latviešu deju
Kolorado Latviešu kultūras grupa, 20:30 notiek koŗa mēģicentrs (10705 West Virginia Ave, nājums.
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303INDIANAPOLE (IN)
986-5337 vai 303-913-8081. PiektLatviešu Sabiedriskais Centrs

(1008 W 64th St, Indianapolis IN
ST. PĒTERSBURGA (FL)
46260).
St. Pētersburgas Latviešu bied10.jūnijā 15:00 – 24:00 ’’Jāņi’’ rības nams (1705 9th Ave N, St.
Indianapolē! Starptautiska vasa- Petersburg FL 33713).
ras saulgriežu svinēšana.
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus vairs
nepieņem. Par vēlmi izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-941
14.maijā 11:00 Ģimenes dienas svētbrīdis ar pašu nestām
brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar
prieku!
24.jūnijā 16:00 Jāņu dienas
svinēšana ar līgošanu, alus baudīšanu un mielošanos ar groziņos līdznestiem Jāņu dienas labumiem. Jāņabērnus ar pīrāgiem
sagaidīs biedrības saimniece Mārīte, bet par svētku alu gādās
saimniecības vadītājs Ivars.
Visi, kam patīk līgošana un
vasaras saulgriežu svinēšana

pulciņā, mīļi gaidīti! Ieejas ziedojums $5.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Franisco),
Info: www.zklb.wordpress.com,
ZKLB sekr. un informāc. daļas
vadītāja Una Veilande tālr.: 408813-5104, e-pasts: una.veilande@
gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.

Tālr: 973-746-3075

LATVIETE no Wisconsin, USA, meklē darbu.
Varu uzraudzīt vecāku cilvēku. Man ir pieredze. Varu arī pļaut zāli un tīrīt sniegu.
(414) 383-0542
(217) 343-8425
velgat@frontier.com
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DIEVKALPOJUMI
Mūžībā devies allaž dzīvespriecīgais un sirsnīgais draugs

GEORGE GUNĀRS P. BEĶERIS
Dzimis 1925. gada 20. septembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2017. gada 9. aprīlī Edina, MN, ASV
“Tikai atmiņas klusas kā mīļi un zināmi soļi
Palicējam visu mūžu skan blakus.”
Skumjās un sirsnībā viņu piemin
/V. Grenkovs/
RUTA KROLLS, NORMA PLATO, SOLVEIGA ŠVALBE
ANITA TĒRAUDA, ZAIGA UN EDVĪNS TUMS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļotais

GUNĀRS PĒTERIS BEĶERIS
Dzimis 1925. gada 20. septembrī Rīgā,
miris 2017. gada 9. aprīlī Mineapolē, MN

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs;
bet lielākā no tām ir mīlestība.
/1. Kor. 13:13/

Mīlestībā piemin
SIEVA RŪTA
MEITA ANITA AR TOM, KARL UN TYLER
MEITA INGRĪDA AR KEVIN, DANIEL UN EVAN
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Profesors Emeritus

JĀNIS V. DUNDURS, Ph. D.
Dzimis 1922. gada 13. septembrī Rīgā,
miris 2016. gada 21. septembrī Evanstonā, IL
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.
/Ā. Elksne/

Mīlestībā piemin
SIEVA VALDA UN ĢIMENE

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais dēls

JURIS SKAUBITIS
Dzimis 1950. gada 18. oktobrī Lübeck, Vācijā,
miris 2017. gada 12. aprīlī Concord, MA
Ir apklusuši soļi,
Tik paliek mīlestības gaišais stars.
/O. Vācietis/

SARĪKOJUMS
FILADELFIJA
20.maijā Filadelfijas Brīvo latvju biedrība sirsnīgi ielūdz uz

savas 125. gadadienas svinībām!
Kokteiļu bārs no pl. 18.00. 19.00
Apsveikuma runas un īss atskats
uz Biedrības vēsturi. Koncerts,
kuŗā piedalās Filadelfijā dzimusī

Viņu mīlestībā piemin
VECĀKI IMANTS UN AINA

latviešu māksliniece Jūlija Plostnieks ar koncertmeistaru Andrew
Puntel u.c. Par uzkodām gādās
Dzintara Galds. Noslēgumā –
dejas ar draugiem un jautrība.

• Bostonas latv. ev. lut.Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994..
Dievk. notiek 11:00.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r au d z e 255043897965234. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek
svētdienās 9:30. 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.: 720-4849857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. 21.maijā Dievk. Draudzības stunda. 4.jūnijā Vasarsvētku
Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Ave, Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, draudzes 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. Māc.
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek
11:00. 14.maijā Ģimenes dienas
Dievk. 21.maijā Dievk. Skolas
izlaidums. Pusdienas. Vilmingtotā
Good Shepherd baznīcā (1530
Foulk Rd- Rt.261) 15:00 Dievk.
ar Sv.vak. Kafijas galds. 28.maijā
Dievk. nenotiks. 4.jūnijā angļu
val. Dievk. ar Sv.vak. 11.jūnijā
Tautas sēru dienas Ekumēniskais
Dievk.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Pēc Dievk. kafijas galds. 14.maijā
10:00 Ģimenes dienas Dievk.
17.maijā 11:00 Bībeles stunda
ciemā Latvijā. 21.maijā 10:00

Dievk. ar dievg. 24.maijā 11:00
Bībeles stunda Kalamazū baznīcas lejas telpās. 28.maijā Dievk.
4.jūnijā 10:00 Dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
draudzes 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 183267248), 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.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu valodā. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. 13.maijā 12:00
Dievk. ar dievg. Diak. Indriķis Kaņeps. Ģimenes dienas sarīkojums.
• 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.: 414258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
sākas 10:00. Pēc Dievk. sadraudzība. 13.maijā 11:00 – 15:00 Pavasaŗa tirdziņš. 14.maijā Dievk.
ar Sv.vak., bērnu uzruna, svētd.
skola. 18.maijā 11:00 Bībeles
stunda. 21.maijā Dievk. Sadraudzība ar filmu. Skolas izlaidums.
23.maijā 19:00 Bībeles stunda.
28.maijā Dievk. ar Sv.vak. 4.jūnijā Vasarsvētku Dievk. 11.jūnijā
Dievk. kopā ar igauņiem un
lietuviešiem, Sv.vak. 14.jūnijā
19:00 Aizvesto piemiņas svētbrīdis ar filmu. 18.jūnijā Dievk.
25.jūnijā Dievk. ar Sv.vak. 27.
jūnijā 19:00 Bībeles stunda. 2.
jūlijā Dievk., atzīmējot Amerikas
dzimšanas dienu. BBQ.
• 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.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Macītāja vieta vakanta.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:00.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Māc. Ieva PušmucāneKineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts:
latvianlutheranchurch@gmail.com
21.maijā (ceturtd.) 10:30 Jēzus
Debesbraukšanas dienas svētbrīdis. Bībeles stunda.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīriņš, Papiņš un Opaps

(Turpināts no 18. lpp.)
• 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).
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ).
13.maijā 14:00 Priedainē svētbrīdis, NJ skolas 65 gadu jubileja.
Māc. Saliņš.
14.maijā 10:00 Jonkeru bazn.
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg.
Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. Ģimenes dienas Dievk. ar dievg. Māc. Saliņš.
20.maijā 14:00 Manhatenā
Dievk. Māc. Saliņš.
21.maijā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. Dievk. Māc.
Saliņš.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
ar dievg. Māc. Saivars.
28.maijā 12:00 Kapu svētki
Katskiļu Brāļu kapos (414 Bloomer Rd, Tannersville NY)
Jonkeros un Salā Dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14450). Dievk. notiek 14:00. Diakone Linda Sniedze-Taggart.
14.maijā Ģimenes dienas Dievk.
un sarīkojums. Lūgti groziņi.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989781-1163,e-pasts: dzirnis@chartermi.net
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk.
kafijas galds. 27.maijā Vasarsvētku Dievk. 10.jūnijā Tautas
sēru Dievk. ar dievg.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. notiek katra mēneša 3.
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. saiets
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 14.maijā
Ģimenes dienas Dievk. ar dievg.
Kristības. 21.maijā Dievk.
28.maijā Dievk.
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:

Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). 21.maijā 14:00 Ģimenes
dienas Dievk. Dz.grāmatas.Diakone L. Sniedze-Taggart.
• 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.: 727367-6001. Katrs 1. svētdienas
Dievk. notiek Biedrības namā
plkst. 14:00. 14.maijā 11:00 Ģimenes dienas svētbrīdis Biedrības namā ar pašu nestām brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar
prieku! 21.maijā Dievk. baznīcā.
28.maijā Bībeles stunda. 4.jūnijā
Vasarsvētku Dievk. Biedrības namā. 11.jūnijā Dievk. baznīcā. Viss
ziedojums par labu Okupācijas
mūzejam. 18.jūnijā Bībeles stunda. 25.jūnijā Bībeles stunda.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.
ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese:
40 Hollyberry Trail, North York
ON M2H 2S1), tālr: 647-9865604, E-pasts: grietins@gmail.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.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols,
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās:
9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši.
Dievk. notiek 11:00. Kafijas
galds. Grāmatu galds. 12:30 iesvētes mācība.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). dr. pr. Vija
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
20.maijā 12:00 Ģimenes dienas
Dievk. Māc. Dr. Jānis Keggi.
Azaids lejas zālē.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.

ALBERTS LEGZDIŅŠ
Dzimis 1933. gada 1. maijā Rīgā,
miris 2017. gada 18. martā Lombardā, Ilinojā
Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami;
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Ar mīlestību piemin
SIEVA SKAIDRĪTE
DĒLI ALBERTS UN EDGARS
MEITA MĀRA AR VĪRU ĒRIKU
MAZBĒRNI RUBĪTE, PĒTERIS UN MĀRTIŅŠ

Dieva mierā aizgājis vīrs, tēvs, vectēvs, vecvectēvs (Opaps)

DON (DONATS) DAUKSTS
Dzimis 1922. gada 18. septembrī Višķu pagasta Vonogūs, Latvijā,
miris 2017. gada 7. aprīlī Grandrapidos, Mičiganā, ASV
Dziedat skaisti, eņģelīši,
Pa debesu maliņām;
Lai dvēsele nemaldās,
Pie Dieviņa daiedama.

MĪĻĀ PIEMIŅĀ VIŅU PATURĒS
SIEVA ANNA (dz. PUTĀNE)
DĒLS JOHN AR SIEVU BARBARA
MEITA LUCIA GERRITS AR VĪRU DUANE
MEITA MONIKA
MEITA VANDA AR VĪRU ARNI KĀKULI
MAZBĒRNI KATIE, ANDY, PETER, DRUVIS, LIENE, IMANTS, ZINTIS, VIDVUDS
UN 8 MAZMAZBĒRNI

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais ilggadējais draugs

VALDIS VIPULIS
Dzimis 1934. gada 13. novembrī Daugavpilī,
miris 2017. gada 9. aprīlī Bluffton, SC

Mīļā piemiņā un pateicībā par draudzību paturēs
JALNA UN ANDRIS SALNĪTIS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecāmāte un krustmāte

RASMA PUTNIŅA,
dzim. KUPLĒNS

Dzimusi 1931. gada 22. maijā Vaiņodes pag., Latvijā,
mirusi 2017. gada 28. martā Beulah, Mičigāna
Mūžībā aizgājusi

GUNA ERIKA SILIS
Dzimusi 1923. gada 10. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 22. februārī Marlton, NJ
Viņu mīļā piemiņā paturēs
JOAN FORRER UN CHRISTINE GAYDOS

Uz kalniņa es uzkāpu
Māmuliņas lūkoties;
Ietecēja māmuliņa
Dieva dēla dārziņā.

Viņu mīlestībā piemin
MEITA RUTA AR VĪRU JĀNIS
DĒLS JURIS
MAZBĒRNI JEREMY UN JASON
KRUSTDĒLS ANDRIS AR SIEVU MĀRITE
PIEDERĪGIE LATVIJĀ
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BMX Amerikā
Pasaules BMX meistarsacīkšu
kvalifikācijas sacensībās Austin
pilsētā septiņus gadus vecais
Gustavs Daugavietis triju dienu
serijā 20 braucēju konkurencē
izcīnīja trešo vietu. Ar šo panākumu Gustavs ieguva tiesības
startēt pasaules meistarsacīkstēs
jūlijā savā grupā.
ASV meistarsacīkšu posmā
piedalījās olimpiskie un pasaules
čempioni Māris Štrombergs,
Konors Fīlds, Joris Daudet, Alise
Post un citi. Gustavs izcīnīja otro
vietu, iekrājot vērtīgus punktus
sezonas kopvērtējumam.

Miks Indrašis

atzīstamu sniegumu. Vārtos droši
stāvēja Elvis Merzļikins. Viņš atvairīja 27 pretinieku metienus.
Elvim šī bija sestā spēle, kuŗā viņš
devies PM laukumā, bet pirmā,
kuŗā savus vārtus viņš nosargāja
neieņemtus. Pēc spēles pret dāņiem Merzļikins tika atzīts par
labāko hokejistu Latvijas izlases
rindās. “Pirmais periods mums
bija grūts, Dānijai bija divi vairākumi, taču mūs pavilka uz
augšu Elvis Merzļikins, kurš vairākas reizes paveica ļoti nozīmīgas lietas, aizvēra durvis pretiniekiem. Viņš bija mūsu atslēgas
figūra, aizvadot teicamu spēli,”
vārtsargu slavēja Hārtlijs.
Latvija – Slovakija 3:1 (1:0,
1:0, 1:1). Otrajā spēlē pret slovakiem Latvijas vienība rezultātīvi
nospēlēja skaitliskajā vairākumā
un ar 3:1 pieveica Slovakijas izlasi,
izcīnot otro uzvaru divās spēlēs
un iezīmējot izredzes turnīrā tikt
tālāk par grupu kārtu. Pirmo
Gustavs Daugavietis cer savu reizi Latvija pasaules meistarsaizcīnīto otro un trešo vietu cīkstes (PM) sākusi ar divām uz"apmainīt" pret pirmo
varām. Vārtus guva Jānis Sprukts,
Zemgus Girgensons un Andris
Džeriņš. Ļoti nozīmīgs devums
komandas panākumā bija vārtsargam Elvim Merzļikinam, kuŗš
PM noturēja savus vārtus neskarLatvijas hokejisti tus vairāk nekā piecarpus trešdaļas.

sākuši teicami

Ķelnē un Parīzē risinās pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Augstākajā līgā 21. reizi spēlē arī
Latvijas valstsvienība, kuŗas galvenais treneris ir Kanadas speciālists Bobs Hārtlijs. Mūsu hokejistu pretinieki ir Dānijas, Slovakijas, Italijas, ASV, Zviedrijas,
Krievijas un Vācijas komandas.
Latvijas izlasei nākas iztikt bez
diviem teicamiem hokejistiem –
Mārtiņa Karsuma un Laura Dārziņa, kuŗi dažādu apstākļu nevar
palīdzēt komandai. Latvijas Hokeja federācija valsts izlasei izvirzījusi lielu uzdevumu – iekļūt
ceturtdaļfinālā.
Izlozei bija labpaticies par pirmajiem mūsu komandas sāncenšiem „ielikt” potenciāli vājākas vienības, tādējādi palīdzot
startā tikt pie punktiem, kas bija
labs stimuls turnīra gaitā. Vajadzēja tikai mācēt izmantot šo
iespēju. Tas izdevās.
Latvija – Dānija 3:0 (0:0, 1:0,
2:0). Turnīru mūsu hokejisti sāka
ar „sausu” trīsvārtu uzvaru pret
dāņiem. Šī bija tikai otrā reize
pasaules meistarsacīkšu (PM) vēsturē, kad Latvijas komanda elites
līgā iesāka ar uzvaru. Iepriekš
panākums bija 2014. gadā, kad
ar 3:2 izdevās uzvarēt Somiju.
Visos pārējos PM turnīros Latvijas izlase savā atklāšanas spēlē
bija piedzīvojusi zaudējumus.
Pret dāņiem divus vārtus guva
Miks Indrašis, viens precīzs metiens izdevās Gintam Meijam.
Pieaugušo izlases rindās debitēja
Teodors Bļugers, Richards Bukarts un Uvis Balinskis, parādot

tātu. Aizsarga kavētajam Spruktam cenšoties mest vārtu virzienā,
ripa ar augstu loku lēni ielidoja
vārtos. Slovakiem līdz pārtraukumam arī izdevās iedabūt ripu
Elvja Merzļikina vārtos, taču rezultāts nemainījās, jo tiesnesis
uzskatīja, ka uzbrucējs Andrejs
Kudrna neatļauti traucējis vārtsargam. Trešdaļas pēdējās minūtēs asāk uzbruka slovaki. Mazākumā Latvijas hokejisti nospēlēja
gana droši, lai nedotu pretiniekiem daudz labu uzbrukuma
iespēju.
Latvijas hokeja izlases vārtsargs
Elvis Merzļikins pēc divām Parīzē
un Ķelnē notiekošā PM kārtām
kļuvis par turnīra labāko vārtsargu, liecina sacensību statistika.
No visiem vārtsargiem, kuŗi
bija piedalījušies divās spēlēs,
Merzļikinam ir vislabākais rādītājs vidēji spēlē ielaistajos vārtos
(0,50 ripas ik spēlē) un atvairītajos
metienos (98,25%). Viņam ar
1,25 ripām un 94,12% seko Krievijas izlases vārtsargs Andrejs
Vasiļevskis. Tikmēr rezultātīvāko
spēlētāju sarakstā neviens no
Latvijas hokejistiem nebija atrodams pirmajā divdesmitniekā.
Divās spēlēs ar trim rezultātīvām
piespēlēm izcēlies izlases debitants Richards Bukarts, kas viņam
dod 21. vietu. Savukārt Miks Indrašis ar diviem precīziem metieniem bija meistarsacīkšu sestais
labākais snaiperis.
Latvijas hokejistu spēle pret
Italijas komandu 9. maijā beidzās
pēc redakcijas slēgšanas.
***
Latviešu vārtsargs Mareks Mitens nosaukts par Ziemeļamerikas Hokeja līgas (NAHL) sezonas
vērtīgāko spēlētāju, turpinot Latvijas vārtu vīru šīs sezonas dominanci ASV junioru hokejā.

Jānis Sprukts

Latvijas izlasi skaitliskā pārsvara izspēlē pirmās trešdaļas
vidū vadībā izvirzīja Sprukts,
otrajā periodā rezultātīvs bija
Girgensons un panāca 2:0, bet
trešo reizi vārtsargu Janu Laco
pēdējā spēles nogrieznī pārspēja
Džeriņš, atjaunojot divu vārtu
pārsvaru. Sparīgi spēli sākušie
Latvijas hokejisti izprovocēja
pretiniekus uz pārkāpumiem.
Par aizsarga Uvja Balinska iegrūšanu apmalē līdz spēles beigām tika noraidīts Tomāšs Matušeks, kas nodrošināja Latvijai
iespēju piecas minūtes spēlēt
vairākumā.

Kad ripa pretinieku vienības
vārtos...
Turklāt pēc vēl viena noraidījuma slovaki palika trijatā. Lielais vairākums gan palika neizmantots, taču drīz vien visai kuriozi Latvijas izlase atklāja rezul-

Mareks Mitens // FOTO: Aston
Rebels Hockey

Pašlaik 19 gadus vecais Mitens,
pārstāvot Estonas Rebels komandu, sasniedzis jaunu NAHL rekordu un rēgulārajā sezonā aizvadījis 11 “sausās” spēles. Tāpat
viņš savāca 31 uzvaru, kas bija
labākais rādītājs līgā, vidēji ielaižot 1,63 ripas un atvairot 92,5%
metienu. Līgas 24 galveno treneŗu balsojumā nolemts, ka tieši
Mitens jāatzīst par šīs sezonas
līgas labāko vārtsargu un arī visas
līgas labāko spēlētāju. “Domāju,
ka komanda manā priekšā ir
spēlējusi ļoti labi. Bija nepieciešams laiks, lai pierastu, jo pirms
tam vārtus sargāju Eiropā, kur
hokejs ir citāds. Laukums ir
mazāks, metieni tiek izdarīti no
tuvākas distances, tāpēc pievēršu
lielāku uzmanību pozicijas izvēlei
un cītīgi sekoju līdzi ripai,” sacīja
Mareks Mitens pēc balsojuma.
“Ceru, ka varēšu turpināt strādāt
smagi un attīstīt prasmes līdz
līmenim, kuŗā varēšu spēlēt
NCAA pirmajā līgā un pēc tam
arī profesionālajā hokejā.”

Porziņģis runās ar
Bagatski
Liepājā preses konferencē, kad
Kristaps Porziņģis paziņoja par
vēlmi spēlēt Latvijas valstsvienībā, komandas galvenais treneris Ainārs Bagatskis izteica savu
viedokli par abu sadarbošanos.
Bagatska ieskatā Porziņģa līdzdalība būtiski ietekmēs Latvijas
vienības spēli Eiropas meistarsacīkstēs. Spilgtākā Latvijas basketbola zvaigzne vairos mūsējo iespējas zem groza un atraisīs rokas
mazajiem spēlētājiem. Principi,
kas deva panākumus iepriekšējos
gados, tiks ievēroti arī tagad –
smags darbs, pilnīga pašatdeve
treniņos un laukumā, spēja savu
ego pakļaut komandas interesēm.
Bagatskis nolēmis visas basketbola lietas pārrunāt ar pašu Porziņģi, izstāstīt savu redzējumu,
uzklausīt viņa domas. Ir pārliecība, ka treneris un basketbolists
atradīs kopēju valodu.

Vīru valoda. Ainārs Bagatskis
un Kristaps Porziņģis

Treneris uzsver, ka valstsvienības sastāvā Porziņģis varētu
spēlēt mazliet citādi nekā Knicks
sastāvā, darbojoties tuvāk grozam.
Taču nianses vēl jāizrunā un jāslīpē treniņos. Porziņģis, taujāts
par sadarbību ar Bagatski, diplomātiski atbildēja, ka viņa vadībā nav strādājis, taču nav pesimists. Pamatotāks viedoklis būšot tikai pēc kopīgi pabeigtā
darba un Eiropas meistarsacīkstēm. Latvijas basketbola valstsvienība gatavošanos Eiropas meistarsacīkstēm sāks 17. jūlijā un aizvadīs deviņas pārbaudes spēles.
***
Latvijas vīriešu basketbola izlase 2019. gada Pasaules kausa
kvalifikācijas Eiropas zonas turnīrā spēlēs vienā apakšgrupā ar
Turciju un Ukrainu, kā arī ar
vienu pirmskvalifikācijas veiksminieci. Latvijas izlase, būdama
izlikta otrajā grozā, 7. maijā tika
ielozēta kvalifikācijas turnīra B
apakšgrupā. Interesanti, ka Latvijas izlase ar Turciju sacentīsies
arī šī gada Eiropas meistarsacīkšu
finālturnīrā, kas notiks Stambulā.

Latvieši būvēs
snovborda trasi
Dienvidkorejā

Latvieši, kuŗi jau daudzus gadus zem nosaukuma Baltic Snowpark Agency Baltijā un citur pasaulē veido sniega un citu ekstrēmo sporta veidu trases, būvēs

snovborda trasi olimpiskajām
spēlēm Dienvidkorejā.
“Pagājušajā gadā mēs bijām
Dienvidkorejā, kur būvējām Pasaules kausa trasi, un, kas interesanti, tad šī trase bija arī kā tests
olimpiskajām spēlēm,” intervijā
LNT raidījumam “900 sekundes”
stāstīja Baltic Snowpark Agency
(SIA “BSA Projects”) vadītājs
Jānis Jansons. Trīs nedēļu darbs
beidzies trīs stundas pirms oficiālajiem treniņiem, taču Dienvidkorejas Olimpiskā komiteja
atzina, ka tā ir labākā trase, kāda
jebkad bijusi. “Un mēs dabūjām
līgumu uz olimpiskajām spēlēm,”
teica Jansons.

DAŽOS
VĀRDOS
Latvijas sieviešu tenisa pirmais numurs Anastasija Sevastova prestižā Madrides WTA
Premier turnīra otrajā kārtā pārliecinoši ar 6:3, 6:3 pieveica pasaules ranga trešajā vietā esošo
Karolīnu Plīškovu no Čehijas. Šī
ir otrā reize Sevastovas karjērā,
kad viņa spējusi uzvarēt pasaules
ranga trešās vietas īpašnieci.
Pirmā reize bija pērn, kad viņa
ASV atklātajās meistarsacīkstēs
pārspēja spānieti Garvinji Mugurusu. Par iekļūšanu prestižā
Madrides turnīra astotdaļfinālā
Sevastova nopelnījusi 120 WTA
ranga punktus.
Latvijas Basketbola līgas
(LBL) otrās divīzijas spēlētājs
Kārlis Helmanis, kuŗš ir kādreizējā Latvijas izlases spēlētāja
Uvja Helmaņa dēls, pieteicies
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) šā gada draftam.
Pašlaik 19 gadus vecais un 199
cm gaŗais Helmanis, kuŗš spēlē
centra pozicijā, pārstāv otrās līgas
vienību RTU. Šosezon viņš turnīra 27 spēlēs vidēji izcēlās ar 9,3
punktiem un 8,0 atlēkušajām
bumbām. Kārlis Helmanis karjēras laikā nevienā no Latvijas
jauniešu izlasēm nav spēlējis.
Tikmēr Uvis Helmanis Latvijas
pieaugušo valstsvienībā ir aizvadījis visvairāk spēļu un izcīnījis
visvairāk atlēkušo bumbu, bet
šosezon trenē valsts čempionvienību Valmiera/ORDO.
Latviešu motokrosists Pauls
Jonass izcīnīja otro vietu Ķeguma trasē “Zelta zirgs” pasaules
meistarsacīkšu sezonas septītā
posma MX2 klasē. Jonass pirmajā braucienā bija trešais, bet
otrajā izcīnīja pirmo vietu, divu
braucienu summā ieņemot otro
poziciju. Par Ķeguma posma
uzvarētāju kļuva dānis Tomass
Kjērs Olsens.
Latvijas vīriešu rokasbumbas izlase 2018. gada Eiropas
meistarsacīkšu kvalifikācijas spēlē izbraukumā ar 24:25 (14:13)
vēlreiz zaudēja Nīderlandes valstsvienībai, tādējādi atvadoties no
izredzēm kvalificēties finālturnīram. Latvijas izlases labā pa
sešiem vārtiem šajā mačā iemeta
Aivis Jurdžs un Dainis Krištopāns.
Siguldā durvis vēris jauns
sporta centrs ar multifunkcionālu zāli, peldbaseinu, 100 m
skrejceļu vieglatlētiem, trenažieŗu
telpu.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

