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TAIRA
ZOLDNERE,
ALAs Informācijas nozares
vadītāja, speciāli Laikam

Pirmo reizi kopā svinam
Baltā galdauta svētkus
Amerikas latviešu apvienības
ikgadējie kongresi ir notikums,
ko latviešu sabiedrība ASV gaida
ar interesi, prieku un aktīvu
līdzdalību. Pēc tradicijas kongress “ceļo” pa lielākajiem latviešu sabiedrības centriem, un
šogad tas notika Čikāgā, jo čikāgieši apņēmušies savā pilsētā
kongresu rīkot ik pa desmit gadiem. 66. kongresu Čikāgā ALA
atklāja ar jaunu tradiciju – Baltā
galdauta svētkiem, kongresa
viesiem un mājiniekiem kopīgi
svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu 4. maijā
Sv. Pēteŗa draudzes namā. Īpaši
emocionāli piesātinātu šo vakaru padarīja Latvijas vēstnieka
ASV Andŗa Teikmaņa uzruna,
atsaucot atmiņā vēsturisko 1990.
gada 4.maiju, kad arī viņš bija
starp Latvijas Augstākās padomes delegātiem, kas balsoja par
Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Vēstnieks, Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva Rozenberga un ALAs pārstāvis no
Ziemeļkalifornijas Mārtiņš Andersons arī piedalījās skrējienā
“Izskrien Latviju!” Čikāgā.
Sveiciens ALAs 66. kongresam!
Piektdienas, 5.maija rītā sākās
kongresa pirmā īstā darba diena.
Svētbrīdi pirms kongresa noturēja mācītājs Ojārs Freimanis,
Rīcības komitejas vārdā runāja
Jānis Vilciņš un Helmuts Lāčkājis. Ar īsu klusuma brīdi kongress godināja nesen mūžībā aizgājušo mūzikas grupas Čikāgas
Piecīši solistu un māksliniecisko
vadītāju Albertu Legzdiņu.
Pēteris Blumbergs, ALAs priekšsēdis, atklājot kongresu, sveica
Čikāgas latviešu sabiedrību, delegātus un viesus: Saeimas deputātu un Pilsonības, migrācijas
un sabiedrības saliedētības komisijas vadītāju Ilmāru Latkovski, Ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieku ASV Andri Teikmani,
Speciālo uzdevumu vēstnieku
sadarbībā ar diasporu Ati Sjanīti,
Latvijas Institūta (LI) direktori
Aivu Rozenbergu, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēdi Jāni Kukaini, Eiropas
latviešu apvienības (ELA)
priekšsēdi Kristapu Grasi, Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) pārstāvniecības vadītāju ASV Tomu Zvid-
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Amerikas latviešu apvienības kongress
vienmēr ir notikums

Jaunievēlētā ALAs valde, Revīzijas komisija un un biroja darbinieki. No kr. 1.rindā: Marisa Gudrā,
Kaija Petrovska, Līga Jēkabsone, Taira Zoldnere, Kārlis Memenis, Nora Steele, Līga Ejupe. 2.rindā:
Raits Eglītis, Filips Andersons, Kristīne Ģiga-Bauere, Dace Spaniere, Andra Zommere, Pēteris
Blumbergs. 3.rindā: Mārtiņš Andersons, Toms Trautmanis, Jānis Grāmatiņš, Jānis Kancāns
// FOTO: Raitis Eglītis
riņu, Latvijas Goda konsulu Či- ALAs valdes darbu pagājušajā atzīmēja savu 60 gadu jubileju
kāgā Robertu Blumbergu un ALAs gadā. Viņš informēja par lielā- ar plašu konferenci Rīgā. PBLA
bijušos priekšsēžus, kas pieda- kajiem ALAs atbalstītajiem pro- turpina aktīvu un padziļinātu
lījās kongresā: Anitu Bataragu, jektiem: Dziesmu un deju svēt- sadarbību ar Latvijas Saeimu,
Juri Mežinski, Valdi Pavlovski.
kiem Baltimorā, atbalstu vasaras izstrādājot valsts sadarbības moPar ALAs 66. kongresa priekš- vidusskolām un nometnēm Gaŗ- deli ar diasporu, kā arī piedasēdi vienbalsīgi tika ievēlēts ezerā, Kursā un Katskiļos, atbal- loties atsevišķu izglītības, kultūMārtiņš Andersons, vietnieki – stu Latvijas ģimenēm, ko veic ras un citu projektu reālizācijā.
Jānis Vilciņš un Vija Bērziņa– nozare Sadarbība ar Latviju Nupat varam apsveikt PBLA pārZuntaka. Sekretariātā strādāja kopā ar Latvijas bērnu fondu. stāvniecību, kas ieguvusi tiesības
arī Ruta Priedkalne-Zirne, kas Pagājušais gads bija arī augstas apgūt Kultūras ministrijas piepiedalās ALAs kongresos kopš polītiskās spriedzes gads sakarā šķirtos līdzekļus Latvijas Simt1977. gada, bijusi Čikāgā noti- ar vēl nebijušu interesi par ASV gades pasākumu rīkošanai latkušo kongresu Rīcības komitejā prezidenta vēlēšanām. ALAs viešu diasporā pasaulē.
un kongresa sekretāres amatā valdei vairākkārt bija jāpamato
Katrā ALAs nozarē noticis
darbojas jau gandrīz piecpad- polītiski neitrāla pozīcija pirms- kas nozīmīgs, un arī nākamgad
smit gadu.
vēlēšanu laikā, tāpat uzmanības tiks īstenotas jaunas idejas.
Kongresa atklāšanā delegātus degpunktā atkal nonāca Baltijas
Latvijas Simtgades svinības
uzrunāja Latvijas vēstnieks A. valstu drošības, ASV un trans- bija arī galvenā tema ALAs KulTeikmanis, atzīmējot, ka Latvijas atlantisko attiecību jautājumi. tūras nozares vadītājas Līgas
un ASV savstarpējie kontakti ALAs priekšsēdis atzīmēja vai- Ejupes vadītajā darba grupā. L.
pēdējā gada laikā kļuvuši īpaši rākas nozīmīgas tikšanās ar Lat- Ejupe stāstīja par jaunu interneaktīvi. Amatpersonas no abām vijas valdības pārstāvjiem: Lat- ta vietni, kas apkopos informāvalstīm dodas apmaiņas darba vijas Valsts prezidentu Raimondu ciju par Simtgadei veltītiem
vizītēs, turpinās sadarbība dro- Vējoni, ministriem un Saeimas sarīkojumiem ASV un latviešu
šības jautājumos, tajā skaitā ro- pārstāvjiem. Kā īpaši veiksmīgu diasporā citviet pasaulē. Jau otro
bežapsardzības projektos un ALAs projektu viņš minēja vasaru veiksmīgi startē projekts
NATO Stratēģiskās izcilības ALAs un Stenforda universitātes “Pavadi vasaru Latvijā!”, kas
centra darbā Rīgā. Latvijas val- kopīgi sarīkoto vēstnieka A.Teik- piedāvā jauniešiem stipendijas,
dība arī pievēršas ekonomiskās maņa uzrunu Stenfordā, kas lai vasarā vienu mēnesi strādātu
sadarbības jautājumiem, kur vēl sasaucās ar tuvojošos Latvijas reālā darba vidē Latvijā. Viens
priekšā plašs darba lauks; un Simtgadi un bija labs veids, kā no lielākajiem Latvijas Simtgavasarā Toma Zvidriņa vadībā Amerikas publiku iepazīstināt dei veltītajiem sarīkojumiem ir
sāks darboties LIAA pārstāv- ar Latvijas valsti.
XIV Dziesmu un deju svētki
niecība ASV.
Kongresa turpinājumā runāja Baltimorā no 29. jūnija līdz 4.
Sēdes turpinājumā ALAs priekš- PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, jūlijam, par kuŗiem vairāk stāssēdis P. Blumbergs ziņoja par minot, ka pagājušajā gadā PBLA tīja rīkotāji – Marisa Gudrā un

Aivars Osvalds. Ar lielu interesi
noklausījāmies arī Mineapoles
pārstāves Māras Pelēces prezentāciju par Latvijas Simtgadei
veltītajiem sarīkojumie Mineapolē, kas jau skaidri iezīmēti
latviešu sabiedrības kalendāros.
Andris Ramāns, runājot par
Līdzekļu vākšanas nozari, ar
gandarījumu atzina, ka ziedojumu akcijai LV100, ir bijuši labi
panākumi, un arī kongresa laikā
akcijai pievienojās vairāki delegāti, kas par savu ziedojumu
saņēma Latvia 100 Goda piespraudes. Pēc septiņiem veiksmīgiem gadiem ALAs valdē
Andris Ramāns savu amatu
nodeva Kristīnei Ģigai-Bauerei
no Mineapoles.
Biedru nozares vadītājs Filips
Andersons sacīja, ka ALAi ir
vajadzīgi jauni biedri, un vislabāk tos meklēt latviešu skolās,
kur pašreiz vērojama lielākā
jaunu cilvēku aktīvitāte. Tāpat
viņš atzina, ka sociālie mediji ir
kļuvuši par galveno saziņas līdzekli kā biedru piesaistē, tā
informācijas apritē.
Sporta nozares vadītājs Toms
Trautmanis ne tikai ziņoja par
aizvadītā gada sacensībām basketbolā, volejbolā, futbolā un
citos sporta veidos, bet arī solīja
šogad sagatavot divas īpašas
“Sporta Infogrammas”, kuŗās
vairāk ziņos par sporta notikumiem Amerikas latviešu
sabiedrībā. Īsti sportiskā entuziasmā Sporta nozares vadītājs
kongresa gaitā noorganizēja
vietējas miniderības par godu
Kentuki zirgu skriešanās sacīkstēm, kas notika tajā pašā dienā.
Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere ziņoja, ka pagājušajā vasarā Gaŗezera vasaras
vidusskolā pirmo reizi bija iespēja kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudījumus, kuŗos piedalījās 33 skolēni un 11 studenti
un pieaugušie. Visi dalībnieki
ieguva Valsts valodas prasmes
apliecības attiecīgajā valodas
prasmes līmenī (no A līdz C2),
kas ir gan laba motivācija apgūt
valodu, gan palīdzēs tiem, kas
nākotnē vēlas studēt vai strādāt
Latvijā. Turpinās arī sadarbība
ar Latvijas skolotājiem, mācot
latviešu valodu Gaŗezera vasaras
vidusskolā.
(Turpināts 4. lpp.)
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Latvian newspaper

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN;
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

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

Pilnveidosim pieminekli
Pieminekļu graušana ir barbarisms, kas mantots no padomju
laikiem. Toreiz grāva patiesās
kultūras vērtības un veidoja
jaunās – komūnistiskajai ideoloģijai atbilstošās. Tajos gados
kapos centās ierobežot piekļuvi
pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes atdusas vietai, bet par
„brīvprātīgiem’’ ziedojumiem uzcēla Uzvaras pieminekli Uzvaras laukumā. Nav gan saprotama tur attēloto personu sakarība ar jebkādu uzvaru.

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
1 gadam.............ASV $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Tā kā minētais piemineklis
celts arī par manu naudu, uzskatu par pienākumu to pilnveidot un padarīt saprotamu
katrai personai, kuŗa atrastos
pieminekļa tuvumā. Vajadzētu
nedaudz. Aiz skrejošās sievietes
muguras jānovieto lopu vagons
ar caurumu grīdā. Šāda tipa
vagonos (caurums – koplietojamas atejas vieta) uz attālākām
PSRS vietām aizveda tūkstošus
Latvijas iedzīvotājus. Ja uz vagona ārpuses novietotu baltu

Latviešu būve Ķīnas kalnu galotnē
Pateicoties latviešu architekta
Austra Mailīša un viņa komandas darbam, Henaņas provincē,
Ķīnā, tapis iespaidīgs vēja tuneļa amfiteātris šī reģiona slavenajiem Šaoliņas lidojošajiem
mūkiem. Ambiciozā projekta
realizācija pašmāju speciālistiem prasījusi apmēram sešus
gadus. Darbs sākts 2010. gadā,
kad, īstenojot projektu Latvijas
paviljonam EXPO 2010 Šanhajā, tika izteikts piedāvājums
no Šaoliņas cilvēkiem, kuŗi vēlējās līdzīgu projektu. Objektu
pasūtītājs ir Ķīnas kompanija
Henan Ji An Indusruial Co., Ltd.
Amfiteātris atrodas SongShan
kalnā, kas ir mājvieta UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā
iekļautajam Šaoliņas klosterim,
un ir radīts pasaules slaveno

Šaoliņas mūku levitāciju priekšnesumiem. Tajā var satilpt 230
skatītāju. Projektēšanā piedalījušies Austris Mailītis, Ints
Meņģelis, Kārlis Melzobs, Dina
Suchanova, Valters Murāns,

LATVIJA – 2017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 Street, Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423-6161, 1-800-778-9847, Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

"Novēlu ceļojumiem bagātu vasaru!"

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: ____________________________

Andra Odumāne un Jekaterina
Olonkina. Latviešu būvētā lidojošo mūku tempļa dzīlēs atrodas speciāli šim projektam veidots vēja tuneļa dzinējs un telpas, kuŗās akrobāti sagatavojas
lidojumam. Vēja tunelis lidošanai ir atvērts ne vien mūkiem
kung fu cīkstoņiem, bet arī parastajiem ļaudīm, ekstrēmu izklaižu cienītājiem.

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

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

plāksnīti ar melnu uzrakstu
„Latvija – Sibirija’’, būtu skaidrs,
ka sieviete mūk no izsūtījuma,
bet bruņotie, uzbrūkošie vīri
vēlas sievieti notvert. Būtu atrisināta vēl viena problēma. Ja
visu noformēs labi, 9. maijā pie
pieminekļa nepulcētos uz alkoholu tendēta publika, bet atnākušie saprastu, ka tas ir Okupācijas piemineklis.
ULDIS PRIEDE,
Rīgā

Atbalstīsim
Sibirijas bērnu!
Ernests Graudiņš, dzimis
1953. gadā Odeskas raj.
Omskas apg., Filinkas sādžā,
māte Marija Trupa, represētā Volgas vāciete, tēvs
Laimonis Graudiņš, apcietināts 1942. gadā un otrreiz
izsūtīts 1949. gadā.
Šogad fonda Sibirijas bērni
brauciens vedīs arī uz viņa
dzimto sādžu, kur nokļūt
vēl reizi ir sirmā kunga
„mūža sapnis”.
Atbalstīsim
viņa braucienu,
ziedojumu ieskaitot
fonda Sibirijas bērni
kontā:
SEB banka,
kods UNLALV2X,
konta nr.
LV47UNLA0002058469357

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Iepriekš pateicamies!

LAIKS

2017. gada 20. maijs – 26. maijs

3

Teātris un filmas
Baltimoras dziesmu svētkos
Teātris ir vienmēr bijis neatņemama ASV latviešu dziesmu
svētku sastāvdaļa. Arī šoreiz XIV
Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku rīkotāji īpaši rūpējās,
lai svētkos būtu kas īpašs, rādot
nevis tikai pirmklasīgu teātri, bet
arī kinofilmas. Kā vienu no iespējām izklaidējošā, gan arī izglītojošā veidā pavadīt vakarus,
Baltimoras svētku rīkotāji piedāvā trīs kino seansus: piektdien,
sestdien un svētdien. Trīs vakari,
trīs pavisam dažādas temas,
stāstu krājumi, jaunatklājumi un
noskaņas, ko pārdzīvosim caur
dokumentālā kino žanru.

lestības trūkumu, aizvainojumus
utt.
Tiem, kas iegādājušies biļetes
uz Latvijas Nacionālā teātŗa izrādi “Ceļā uz mājām”, – nāciet uz
izrādi biļetē norādītajā laikā un
vietā. Izrādes notiks viesnīcas
Royal Sonesta zālē sestdien, 1. jūlijā plkst. 11:00 un svētdien, 2. jūlijā plkst. 13:00. Brīdinām, ka
sestdienas izrāde ir izpārdota un
uz svētdienu biļešu vairs nav
palicis daudz. Pieaugušajiem biļete maksā $40.
Sanfrancisko Teātŗa darbnīca
ar izrādi “Emīls un Berlīnes
zēni”

gājuma skatītājs varēs kavēties
gan bērnības atmiņās, gan atmiņās par Berlīni un Vāciju, un visi
varēs redzēt komiskas situācijas
iz dzīves.
Sanfrancisko Teātŗa darbnīcas
izrāde visai ģimenei “Emīls un
Berlīnes zēni” notiks Chesapeake
Ballroom 3. stāvā Sheraton Inner
Harbor viesnīcā sestdien, 1. jūlijā
plkst. 11:00 un plkst. 19:00. Ieeja
bērniem līdz 6 gadiem ir bez
maksas, vecākiem bērniem biļete
maksā $10 un pieaugušajiem $40.
Filma „Vārpa” – Apsolītā
zeme”
Dokumentālā filma par latviešu

istabā. Filma ir latviešu valodā ar
subtitriem angļu valodā. Filmas
gaŗums 1stunda un 30 min.
Biļetes būs pieejamas svētku laikā
biļešu kasē. Bērniem biļete maksā
$10 un pieaugušajiem $15.
Filmas “Trimda Dimd”
Īsfilmu cikls “Trimda dimd”
piedāvā satikties ar mūziķiem,
kuŗi ir piedalījušies populārās
latviešu trimdas grupās, radot
oriģinālu latviešu mūziku ārpus
Latvijas pēc Otrā pasaules kaŗa.
To skaitā ir tādas leģendas kā
Ilmārs Dzenis, Vilnis Baumanis,
Alberts Legzdiņš, Pāvils Johansons un Juris Kronbergs, grupas

Skati no paredzētajām filmu izrādēm
Jau no sākuma visiem bija
Sanfrancisko Teātŗa darbnīca, baptistiem, kuŗi, bēgdami no sma- Akacis, Ludvigs Dzird u.c.
zināms, ka šīs vasaras svētkos kas dibināta pirms sešiem ga- gajiem apstākļiem Latvijā, pirms
Filmu cikla “Trimda dimd”
rādīs trīs filmas. Taču nebija diem, ir kaut kas līdzīgs brīnu- 95 gadiem nonāca neskartā mūža mērķis ir celt gaismā trimdas
zināms tas, ka šovasar izrādes mam un ir ieguvums latviešu mežā Brazīlijā. Filma sniedz ie- latviešu mūzikas unikālitātes. Vai
sniegs divi teātŗi! Jau sen tika sabiedrībai. “Emīls un Berlīnes skatu līdz šim maz zināmā latvie- tas būtu Ziemeļamerikā vai Īrijā,
izziņots, ka svētkos uzstāsies zēni”, ko varēsim redzēt Dziesmu šu izceļošanas vēstures lappusē – mēs vēl arvien izpaužam mūsu
Latvijas Nacionālais teātris. Bet svētkos Baltimorā, ir jau ceturtā latviešu baptistu izceļošanā no tautas identitāti. Pasaules latviešu
ne vienmēr labi iecerētais kļūst Māras Lewis iestudētā izrāde, kas Latvijas uz Brazīliju XX gadsimta vēsture un tagadne ir izjūtama
uzreiz par iespējamo, un tā arī nesen ar lieliem panākumiem 20. gadu sākumā. Izmantojot vēs- arī mūzikā. Lai gan veidotāji galšoreiz rīkotāju centieni pārlieci- priecēja latviešu skatītājus San- turiskas fotografijas, dokumen- venokārt strādāja, lai atstātu lienāt ASV Homeland Security de- francisko un Losandželosā. Iz- tus un dzīvesstāstus, parādīta iz- cības nākamajām paaudzēm, tai
partamentu izsniegt iebrauk- rāde ir domāta visām paaudzēm, ceļotāju dzīve „Vārpas” kolonijā tās pat laikā kaut kas svaigs un iešanas vīzas aktieŗiem nevaina- tā tapusi pēc Ēricha Kestnera dibināšanas un uzplaukuma lai- priekš nezināms atklāsies tiem,
gojās ar panākumiem. Tai vietā darba motīviem. Emīls viens pats kā. Izceļotāju pēcnācēju intervi- kuŗi jau pazīst šo mūziku un māktad tika lūgta Sanfrancisko Teātra ceļo uz Berlīni, pa ceļam tiek jas ļauj ielūkoties „Vārpas” ikdienā sliniekus. Skatītāji tiek aicināti
darbnīca ar savu nesen uzvesto apzagts, bet vēlāk ar jauniegūto mūsdienās un centienos saglabāt iztēloties, ka viņi sēž turpat blaizrādi visai ģimenei. Pēc jaunas
lugas izziņošanas Dziesmu svētku rīcības komiteja saņēma pārsteidzošu ziņu – pēc atkārtotas
izskatīšanas ASV Homeland Security departaments ir piešķīris
darba vīzas Latvijas Nacionālā
teatŗa izrādes trupai, pateicoties
Latvijas vēstniekam ASV Andrim Teikmanim par aktīvo iesaistīšanos jautājuma risināšanā.
Tātad rīkotāji ir lepni paziņot, ka
Baltimoras Dziesmu un deju
svētki tagad būs bagātināti ar
divām teātŗa izrādēm! Rīcības
komiteja atvainojas par visām
sagādātajām neērtībām un ļoti
cer šajās izrādēs redzēt skatītājus
kuplā skaitā. Ja tomēr kāda iemesla dēļ vēlaties samainīt jau
iegādātās teātŗa biļetes, lūdzu,
rakstiet uz e-pastu: tickets@latviansongfest2017.com
Latvijas Nacionālais teātris ar
Skats no izrādes "Ceļā uz mājām". Galvenajās lomās: Voldemārs Šoriņš un Ilze Rūdolfa
izrādi “Ceļā uz mājām”
Eliota Heiza luga ir kā ūdens draugu palīdzību atgūst laupī- latviskumu. Dokumentālo filmu kus māksliniekiem un ir iesaismalks dvēselei – tik atspirdzi- jumu. Būs “skriešana, elšana un veidojis mūzejs un pētniecības tījušies intimās sarunās, iedziļinoša, patiesa, humora pilna un no kājām krišanu.” Tajā pašā laikā centrs Latvieši Pasaulē sadarbībā noties komponistu un mūziķu
smeldzīga! Izrāde asprātīgā for- tā ir ļoti sirsnīga izrāde par pa- ar studiju Centrum. Filmas autori: ieskatos, ierakstu procesos, iztirmā ataino tipiskas mūsdienu tiesām cilvēciskām vērtībām – Bruno Aščuks, Marianna Auli- zājot dziesmu koncepcijas vai mijģimenes problēmas: autoritātes godīgumu, pienākuma apziņu un ciema, Brigita Tamuža.
iedarbību, kas veidojusies ar pubtrūkumu, vīrieša un sievietes mīlestību. Izrāde ir spilgta, īpaši
Filmu „„Vārpa” – Apsolītā zeme” liku: kāds bijis mākslinieku delomu (ne)sadalījumus, skeletus atmiņā paliekoša jaunajiem ska- rādīs 20:00 piektdien, 30. jūnijā vums un ietekme uz sabiedrību
skapjos, komunikācijas un mī- tītājiem, savukārt vecākā gada Renaissance viesnīcas Fells Point kopumā un kā sabiedrība savu-

kārt ietekmējusi viņus. Režisore
Māra Pelēce, ASV, 2017
Īsfilmu ciklu “Trimda Dimd”
rādīs 20:00 sestdien, 1. jūlijā Renaissance viesnīcas Fells Point
istabā. Filma ir latviešu valodā ar
subtitriem angļu valodā. Kopējais programmas gaŗums: apm.
1stundu 30 min. Biļetes būs pieejamas svētku laikā biļešu kasē.
Bērniem biļete maksā $10 un
pieaugušajiem $15.
Filma “Ručs un Norie”
Filma “Ručs un Norie” ir stāsts
par divu eksotisku pasauļu sastapšanos, kas uzšķiļ pārsteidzošu
emocionālu un dvēselisku rad-

niecību. Antropoloģijas maģistrantūras studente Norie Tsuruta
no Japānas ierodas Latvijā, lai
pētītu un rakstītu savu maģistra
darbu par suitu novadu. Te viņa
satiek vienu no vecākajām suitu
sievām Mariju Steimani, sauktu
par Ruču, kuŗa nezina ne vārda
angliski, toties dzied. Norie iemācās latviešu valodu un antropoloģiskā interese pamazām pārvēršas patiesā gara tuvībā, kas
neapdziest pat tad, kad Norie ir
spiesta atgriezties Japānā. Turpmāk Latvija un Japāna ir saistītas
ar neredzamu un ļoti personisku

pavedienu – Ručs raizējas par
Norie “tur, tālumā”, bet Norie sauc
Ruču par savu Latvijas vecmāmiņu un vēlas atgriezties. Režisore Ināra Kolmane, Latvija, 2015.
Filmu “Ručs un Norie” rādīs
20:00 svētdien, 2. jūlijā Renaissance viesnīcas Fells Point istabā.
Filma ir latviešu un japāņu valodās ar subtitriem angliski. Filmas garums 1 stunda 05 min. Biļetes būs pieejamas svētku laikā
biļešu kasē. Bērniem biļete maksā
$10 un pieaugušajiem $15.
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ALAs Informācijas nozares
vadītāja, speciāli Laikam
dolaru. Kaija Petrovska kon(Turpināts no 1. lpp.)
gresam solīja, ka “Drošā tilta“
programma sadarbībā ar LatviŠogad liela atsaucība ir arī jas Bērnu fondu turpināsies, un
izglītojošiem ceļojumiem uz aicināja ikvienu padomāt par
Latviju, kuŗus koordinē ALAs ziedojumu šai programmai.
biroja jaunā darbiniece Marisa
Kongresa sēdes gaitā tika ieGudrā.
vēlēta jaunā ALA valde, apstipInformācijas nozares vadītāja rināts budžets un pieņemtas
Taira Zoldnere, uzrunājot kon- rezolūcijas, iezīmējot ALAs dargresu, aicināja organizāciju va- bības virzienus nākamajam gadītājus atbalstīt savu aktīvo dam. Jau svētdienas pēcpusbiedru dalību kongresos, jo tieši dienā notika jaunievēlētās valkongresos notiek intensīvākā des pirmā darba sēde.
viedokļu apmaiņa, kā arī dzimst

saprast, kā tiek organizēta latviešu sabiedriskā dzīve Amerikā.
Savukārt arī mums, ASV latviešiem, ir ko pamācīties no
Eiropā dzīvojošās latviešu diasporas, it īpaši sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām. J. Kukainis atgādināja, ka PBLA turpinās pārstāvēt latviešus pasaulē,
gan palīdzot ar piešķirto financējumu apguvi, gan aizstāvot
diasporas intereses izglītības,
kultūras un polītiskajos jautāumos. Savukārt vēstnieks A. Sjanīts, atbildot uz jautājumu par

votāju atgriežas Latvijā. Tuvākajā
nākotnē netiek arī prognozēts,
ka tā varētu būtiski palielināties,
neskatoties uz to, ka Latvija jau
tagad izjūt kvalificēta darbaspēka trūkumu. Viņš sacīja, ka
tāpēc ir tik svarīgi uzturēt latviešu valodas un kultūras programmas, lai jaunā paaudze
diasporā nezaudētu saiknes ar
etnisko dzimteni. Ilmārs Latkovskis atzīmēja, ka ir svarīgi
sakārtot likumdošanu, lai Latvijas valsts un diasporas sadarbību veidotu uz ilglaicīgiem un

“Polītiskās maiņas Vašingtonā:
kā mums uz tām reaģēt”. Tajā
piedalījās: vēstnieks Andris Teikmanis, ALAs priekšsēdis Pēteris
Blumbergs, Baltijas Amerikas
brīvības līgas (BAFL) priekšsēdis
Valdis Pavlovskis, Ņujorkas latviešu organizāciju padomes
priekšsēde Anita Bataraga un
Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) pārstāvis Ēriks
Lazdiņš. Diskusiju vadīja Raits
Eglītis, ALAs ģenerālsekretārs.
P.Blumbergs diskusiju iesāka ar
nelielu vēsturisku atskatu, kad

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs nodod ALAs 66. kongresa Kongresa prezidijs. No kr.: Jana Ieviņa, Jānis Vilciņš, Mārtiņš Andersons (priekšsēdis), Vija Bērziņavadību Mārtiņam Andersonam, sēž ALAs sekretāre Nora Steele
Zuntaka, Aleksandra Malinovska, Ruta Priedkalne-Zirne

ALAs kasiere Dace Spaniere prezentē nākamā gada budžetu

jaunas idejas tālākai darbībai.
Atsaucoties ALAs biedra Dzintara Dzilnas iniciātīvai, kongresā tika nolemts izveidot kustību “Sauciens darboties” (Call
to action), apvienojot aktīvus
latviešu sabiedrības pārstāvjus,
lai uzrunātu ASV kongresa un
valdības pārstāvjus par atbalstu
Latvijas un ASV kopīgām interesēm Baltijas drošības jautājumos un aicinātu pievienoties
Baltijas atbalsta grupai (Baltic
Caucus) ASV kongresā. Par sabiedriski polītisko sadarbību ar
ASV Kongresu un valdību ALAs
valdē turpmāk strādās arī Jānis
Kancāns no Ņujorkas.
Nozares Sadarbība ar Latviju
vadītāja Kaija Petrovska īpaši
pateicās visiem ziedotājiem, jo
katrs ziedojums palīdz latviešu
tautai dzīvot un izdzīvot. Nozares programma “Drošais tilts”,
ikmēneša atbalstos daudzbērnu
ģimenēm un studentiem bāreņiem vai no daudzbērnu ģimenēm 22 gadu laikā uz Latviju ir
nosūtījusi gandrīz trīs miljonus

Aktuālas paneļdiskusijas un
saistoši runātāji
ALAs 66. kongress bija bagāts
ar interesantām un aktuālām paneļdiskusijām. Piektdienas, 5.
maija pēcpusdienā notika diskusija “Diasporas loma Latvijas
nacionālās valsts ietvarā”. Kā
runātāji tajā piedalījās Ilmārs
Latkovskis, Saeimas deputāts un
Sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs; Atis Sjanīts, ĀM
Īpašais vēstnieks sadarbībai ar
diasporu; Jānis Kukainis, PBLA
priekšsēdis; Kristaps Grasis ELA
priekšsēdis. Sarunu vadīja Taira
Zoldnere, ALAs Informācijas
nozares vadītāja. Vispirms runātāji dalījās savā līdzšinējā pieredzē darbā ar latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Kā atzina
visi runātāji, Eiropa ir izveidojusies par latviešu diasporas
“smaguma centru”, pārstāvot ap
200 000 latviešu septiņpadsmit
valstīs. ELA priekšsēdis Kristaps
Grasis sacīja, ka viņam ir ļoti
interesanti un vērtīgi viesoties
ALAs kongresā un personīgi

Tikšanās ar Čikāgas skolas skolēniem kongresā. 2.rindā no kr: Ilmārs Latkovskis, vidū: Atis Sjanīts,
Andris Teikmanis, malā: Pēteris Blumbergs

latviešu sabiedrība gandrīz vienprātīgi atbalstīja Republikāņu
partijas kandidātus ASV kongresā un prezidenta vēlēšanās,
protestā pret Jaltas vienošanos
1945. gadā, ko parakstīja Demokratu partiju pārstāvošais
prezidents Franklins Rūzvelts,
atstājot Baltijas valstis Padomju
Savienības polītiskās ietekmes
sfērā (praktiski – okupācijā).
Tomēr, gadiem ejot, situācija ir
mainījusies, un atbalsts Baltijas
valstīm ir gan Republikāņu, gan
Demokratu partijas rindās. Tāpat arī latviešu izcelsmes amerikāņu vidū sastopam gan vienas, gan otras partijas atbalstītājus. Tieši tāpēc ir tik svarīgi
ALAi kā visus latviešus pārstāvošai organizācijai saglabāt polītisko neitralitāti un pievērsties
Izglītības darba grupa. No kreisās: Andra Zommere (ALA), Atis tieši tiem jautājumiem, kas skaŗ
Sjanīts, Andris Teikmanis
Latvijas drošības un attīstības
intereses.
remigrācijas prognozēm un ie- stabiliem pamatiem.
spējām, atzina, ka tikai neliela
Kongresa otrā darba diena 6.
daļa izbraukušo Latvijas iedzī- maijā iesākās ar paneļdiskusiju
(Turpināts 5. lpp.)
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(Turpināts no 4. lpp.)
Turpinājumā A. Bataraga dalījās pieredzē par to, kā Ņujorkas
apkārtnes aktīvā latviešu grupa,
sekojot polītiskām diskusijām
prezidenta vēlēšanu kampaņas
laikā, nolēma, ka pienācis laiks
rīkoties, lai uzrunātu savus pārstāvjus kongresā Baltijas valstu
drošības interešu aizstāvībai. Ē.
Lagzdiņš sacīja, ka ALJAs uzdevums ir atrast jaunu mērķi un
enerģiju aktīvo latviešu izcelsmes
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labā. Tomēr ASV vienmēr ir
bijušas drošs Baltijas valstu
balsts, tas nav mainījies un
nemainās arī tagad.
Sestdienas pēcpusdienā notika paneļdiskusija par ekonomiskās sadarbības jautājumiem
“Kā varam palīdzēt Latvijas
ekonomiskajai izaugsmei: Ekonomikas forums Čikāgā un latviešu uzņēmēju “tīklošanās””.
Diskusijā piedalījās: Roberts
Blumbergs, LR Goda konsuls
Čikāgā; Toms Zvidriņš, LIAA;
Līna Kārkliņa, AmCham Latvijā;

tikai 24.vietā. ASV uzņēmēji vēl
joprojām ir piesardzīgi, veicot
ieguldījumus Latvijas uzņēmumos. Latvijas Goda konsuls R.
Blumbergs vairāk stāstīja par
Ekonomikas forumu, kas notiks
šā gada rudenī Čikāgā un par ko
jau vairāki uzņēmēji ir izrādījuši
lielu interesi un devuši arī financiālu atbalstu. Forumu atbalsta
arī LatCham Čikāgā. L. Kārkliņa
stāstīja vairāk par LatCham organizēto programmu ”Gateway
to the USA”, kuŗas mērķis ir
informēt uzņēmumus par ak-

aspektiem un daloties pieredzē
par diviem no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem ASV –
uzņēmumiem Printful un Infogram. Diskusijas dalībnieki bija
vienisprātis, ka abu valstu ekonomiskajai sadarbībai ir visplašākās iespējas un īstais darbs ir
tikai iesācies.
Kongresa delegāti arī noklausījās vairākas saistošas uzrunas.
Saeimas deputāts, sabiedrības
saliedētības komisijas vadītājs
Ilmārs Latkovskis stāstīja par
savu jaunības pieredzi, kad 16

dziedāšanas un deju grupām ir
vislielākā nozīme, lai latviskās
saites turpinātos no paaudzes
paaudzē. Tas arī ir virziens, kādā
darbojas ELA, atbalstot kultūras
un izglītības projektus dažādās
Eiropas valstīs.
Ne tikai strādājām, bet arī
priecājāmies
Kā jau katrā kongresā, pēc
intensīvā darbā pavadītām dienām, ar īpašu prieku tika gaidīta
arī kongresa balle. Šogad balles
viesus ar koncertu iepriecināja
grupa Credo no Latvijas, kas

Diskusija par diasporas polītiku. No kr.: Taira Zoldnere (ALA), Jānis Kukainis (PBLA), Kristaps Kongresa balle – uzstājas grupa Credo. No kr.: Aivars Vīksna,
Grasis (ELA), Atis Sjanīts, Ilmārs Latkovskis
Guntis Veits, Armands Birkerts, Guntars Endzelis

Aiva Rozenberga (LI) iezīmē Latvijas nākotnes vīziju Rezolūciju komisija gatavojas darbam. No
Ejupe, Jānis Kancāns
jauniešu polītiskajam un sabiedriskajam darbam. Darbs Latvijas drošības un ekonomisko
interešu aizstāvībai, aicinājumi
un sarunas ar Kongresa pārstāvjiem ir izaicinājums, kas ar
jaunu enerģiju atkal uzlādē Amerikas latviešu jauniešu darboties
gribu. Pieredzējušais Valdis Pavlovskis deva vairākus praktiskus
padomus, kā uzrunāt Amerikas
valdības pārstāvjus, kā piemēru
minot, ka pēdējā laikā vairāki
ASV kongresa delegāti ir apmeklējuši Latviju. “Kāpēc gan
mums neuzrakstīt pateicības vēstuli šiem kongresmeņiem un
varbūt arī mudināt viņus iestāties Baltic Caucus”, sacīja V. Pavlovskis. Diskusijas noslēgumā
vēstnieks A. Teikmanis atzina,
ka kaut arī metodes ir mainīju- Loterija Baltā galdauta svētkos. No kr.: Inese Stokes, Ināra
šās, tomēr konfrontācija pasaulē Blumberga ar mazmeitu, Emīlija Blumberga
ir tikpat nopietna kā “aukstā
kara” laikā, tāpat jāņem vērā, ka, Pēteris Freimanis LatCham Či- tuālo un noderīgo saistībā ar
pasaules saziņu pārņemot sociā- kāgā. Sarunu vadīja Filips An- tirdzniecību starp Latviju un
lajiem tīkliem, milzīgā ātrumā dersons, ALAs Biedru nozares ASV, kā arī sniegt Latvijas uzpasaulē parādās dažādas nepa- vadītājs. Kā atzīmēja diskusijas ņēmējiem vērtīgu informāciju
tiesas ziņas. Mēs dzīvojam “pēc- dalībnieki, Latvijas un ASV sav- par ASV tirgu. T. Zvidriņš sapatiesības laikmetā”, kad cilvē- starpējā ekonomiskā sadarbība vukārt minēja, ka jau 10. maijā
kiem kļūst aizvien grūtāk orien- ne tuvu nav pietiekama. ASV ir uzstāsies ar prezentāciju par Lattēties patiesības un veiklu melu tikai 13. vietā preču eksportā vijas uzņēmēju iespējām ASV
jūklī, un to izmanto agresīvas (salīdzinājumam – Krievija ir 3. tirgū, vairāk pievēršoties dažāvalstis un kustības savu interešu vietā), savukārt preču importā – diem praktiskiem ASV tirgus

kr.: Līga Mūziķiem ir par ko parunāt Baltā galdauta svētkos. No
kreisās: Kristaps Grasis (ELA priekšsēdis) un Juris
Ķeniņš (PBLA Kultūras fonda vadītājs)

gadu vecumā slepus klausījies
radio programmu “Amerikas
balss” un pierakstījis tā laika
Amerikas latviešu sabiedrības
aktuālo notikumu izklāstu. Kongresa delegātiem, par lielu pārsteigumu un sajūsmu, viņš nolasīja savus tā laika pierakstus
par ALAs kongresu Čikāgā
1977. gadā.
Aiva Rozenberga, LI direktore,
mazliet ieskatījās nākotnē, atbildot uz jautājumu: “Kādu veidosim Latviju pēc simtgades?”
Viņa sacīja, ka Latvijas nākotne
ir “zaļa”, jo zaļā ir tīras dabas,
jaunu dzinumu un stādu krāsa,
kopā simbolizējot izaugsmi un
attīstību. Latvijas dabas bagātības, cilvēku radošā domāšana
un tīru, dabai draudzīgu technoloģiju attīstība būs iezīmes,
kas raksturos Latviju neatkarīgas
valsts otrajā gadu simtā.
Kristaps Grasis, ELA priekšsēdis, uzrunājot kongresu, stāstīja par savu bērnības pieredzi,
kad viņa vecāki, kas dzīvoja
Vācijā, izmantoja katru gadījumu, lai ģimene pavadītu laiku
latviskā vidē un arī runātu latviski. Bērnu vasaras nometnēm,

mūzicēja kopā ar Čikāgas Piecīšu
mūziķi Armandu Birkertu, izpildot vairākas Piecīšu dziesmas.
Priecājāmies arī par mazajiem
čikāgiešiem, kas ar lielu aizrautību dziedāja par “runci, ko iestādījām dobītē”. Savukārt Tautasdeju kopa Mantinieki Credo
mūzikas pavadībā nodejoja vairākas jautras un nebēdnīgas tautasdejas, iesildot publiku, kas arī
nespēja vairs ilgāk palikt sēžam,
īpaši, kad Credo sāka spēlēt savu
slaveno “Ziņģi par bailēm”. Vēlāk
deju maratonu pārņēma grupa
Adam Zahl, un balle turpinājās
vēl ilgi pēc pusnakts. Vislielākais
paldies nama saimniekiem Čikāgas latviešu Ciānas draudzei
par viesmīlību un kongresa
Rīcības komitejai par skaisti
sarīkoto vakaru.
Kongress aizvadīts, un nākamais – ALAs 67. – kongress notiks jau Latvijas simtgades zīmē.
Kāds tas būs? Piedalīsimies un
gādāsim, lai tas būtu īpašs notikums Amerikas latviešu apvienības un arī mūsu dzīvē!
Paldies par fotografijām –
Raitam Eglītim, Ģirtam Rībam,
Silvijai Kļaviņai
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ĒRIKS NIEDRĪTIS,
Salas baznīcas 50 gadu jubilejas
komitejas priekšēdis

Pirmais latviešu dievkalpojums Ņujorkā notika 1896. gada
5. janvārī. 1946. gadā draudze
pārorganizējās un aicināja jauno mācītāju Richardu Zariņu
no Zviedrijas. Pēc 1948. gada
latviešu bēgļi sāka iebraukt Ņujorkā. Draudzes locekļu skaits
pieaugu no 200 līdz 3800 locekļiem.
Liels skaits tautiešu apmetās
uz dzīvi Longailendā un strādāja uz būvēm. Plašā Longailendas territorijā izveidojās
trīs latviešu rajoni: Beišora, Frīporta un Portvašingtona ar skolām Frīportā un Beišorā. 1959.
gadā 1. februārī Ņujorkas draudze aicināja trešo mācītāju Osvaldu Gulbi kalpot Longailendas draudzes locekļiem. Draudzes darbība tajos laikos notika
īrētās amerikāņu draudzes telpās.
Ar pēckaŗa „baby boom” skolēnu skaita pieaugumu draudze
nolēma, ka Longailendā nepieciešams savs īpašums. Longailendas trīs rajoni veica priekšdarbus, lai apvienotoss un 1961.
gadā 18. aprīlī to apstiprināja
Longailendas īpašuma komiteja. Komitejas locekļi apmeklēja visus Longailendā dzīvojošos draudzes locekļus savās
mājas un atklāja, ka projektam
noteikts atbalsts.
1964. gadā salas vidū Melvilē
latviešu izcelsmes B. Braunstīnam piederēja 500 akru īpašums. Komiteja sarunāja pirkt
septiņus akrus zemes jaunai latviešu baznīcai un skolai. Braunstīna kungs pārsteidza draudzi,
ziņodams, ka viņš septiņus akrus zemes īpašuma ziemeļu daļā
(LIE expresceļa tuvumā pakalnā, kur mežs ar lieliem ozoliem),
ziedos latviešiem. 1964. gadā 3.
februārī draudze oficiāli saņēma solītā dāvinājuma īpašuma
dokumentus, un viss tika ierak-

SALAS BAZNĪCAS UN LONGAILENDAS
LATVIEŠU SKOLAI 50 GADI
stīts zemesgrāmatā Riverheadā.
Paredzētā baznīcas territorijā
jaunā privātmāju projektā, kur
iemērītie ceļi līdz šim bez nosaukumiem, un pilsēta deva
draudzei tiesības izvēlēties ceļa
vārdu. Pilsētas valde nostiprināja latviešu izvēlēto nosaukumu Rīga Lane. Jāņa Risberga
latviešu būvfirma General Builders nopirka atlikušos nepilnus
500 akrus, un latviešu būvstrādnieki uzcēla visas apkārtnes elegantās mājas, kuŗas daudzi latvieši arī iegādājās.

šas būvtalkas.
1965. gadā vēl nepabeigtās
telpās macības sāka pamatskolas bērni Longailendas latviešu
skolā. Drīz pēc tam sāka darboties arī skauti un gaidas, koris,
jaunatnes pulciņš un vidusskola. Longailendas latvieši kopīgiem spēkiem sestdienas talkās
paši uzcēla baznīcu un skolu.
Talkās piedalījas 240 talcinieki.
Draudzes locekļi saziedoja
$93134.62 nama celšanai.
Salas baznīcu un skolu iesvētīja archibīskaps Arnolds Lūsis

SALAS BAZNĪCAS IESVĒTES DIENA 1967. adā. Mazskautu un
guntiņu goda sardze sagaida archibiskapu Arnoldu Lūsi no
Toronto un citus viesus

Pirmais dievkalpojums notika
1965. gada 2. janvārī īpašuma
mežā pie Ziemsvētku eglītes.
Māc. Osvalds Gulbis ieteica
jauno baznīcu saukt par Salas
baznīcu, tā apvienojot ģeografisko atrašanās vietu Long Island
ar latviešu ticības salu plašajā
pasaulē. Baznīcas plānus zīmēja
A. Laiviņš un Z. Zariņš. 1965.
gadā 16. maijā iesvētīja Salas
baznīcas un skolas pamatakmeņus. Katru sestdienu notika pla-

no Toronto svētdien, 11. jūnijā,
1967. gadā. Pirmā himna, ko
jaunajā baznīcā draudze dziedāja, bija „Dievs Kungs ir mūsu
stiprā pils.”
Kopš tā laika Salas baznīca ir
sekmīgi darbojusies piecdesmit
gadus! Diemžēl latviešu skola
izbeidza darbību pirms dažiem
gadiem skolēnu trūkuma dēļ.
Salas novads rīko plašu programmu svētdien, 11. jūnijā, tieši
piecdesmit gadus pēc baznīcas

un skolas iesvētīšanas.
Sestdienas vakarā, 10. jūnijā,
būs Longailendas latviešu skolas salidojums (reunion) latviešu
būvstrādnieku celtā Milleridge
Inn, 585 North Broadway, Jericho, NY, sešos vakarā. Piedalīšanas maksa $52 katram ar pieteikšanos pie Ērika Niedrīša,
MD, 35 Seaman Avenue, Rockville Centre, NY 11570. telefons
516-678-2487 vai epasts: erikniedritis@msn.com līdz 1. jūnijam.
11. jūnijā, svētdienā, jubileja
sāksies ar svētku dievkalpojumu, kuŗā piedalīsies bijusī Salas
mācītāja Lauma Zušēvica no
Milvokiem. Dievkalpojumu kuplinās Zaiga Candella ar ērģeļu
solo un Kārlis Vilciņš ar fagota
solo. Sekos atspirdzinājumi un
pīrādziņi baznīcas plašajā dārzā
zem lielajiem ozoliem.
Programma turpināsies lejas
zālē ar pusdienān un apsveikumiem. Laipni lūdzam pieteikties un samaksāt par svētku
mielastu līdz 21. maijam. Dalības maksa – ziedojums, sākot
ar $30; pie kases $ 40. Bērniem
par brīvu. Čekus sūtīt uz: Latvian Lutheran Church, 4 Riga
Lane, Melville NY 11747. Abiem
pasākumiem čekus rakstīt uz
„Latvian Ev. Luth Church of
NY.”
Lūdzu apmeklēt Salas baznīcas facebook saiti: www.facebook.
com/Long Island Latvian Lutheran Church, kur atrodamas
daudzas vēsturiskas fotogafijas
no pēdējiem piecdesmit gadiem.
Pats atceros šo vēsturisko un
brīnumaino Salas baznīcas iesvētīšanas dienu, kā arī celšanas
laiku. Toreiz es biju deviņus
gadus vecs zēns. Pirms tam latviešu pirmskolā mācījos amerikāņu luterāņu skolas telpās Frīportā. Atceros Ziemsvētku va-

kara dievkalpojumu aukstā,
tumšā, pārpildītā Portvašingtonas amerikānu luterāņu baznīcā, kur bija liela egle ar spožām
svecītēm. Mācījos Beišoras un
Frīportas apvienotajā latviešu
skolā, īrētās telpās Farmingdēlā,
kur biju pārsteigts par visiem
jaunajiem skolēniem latviešu
skolas klasē.
Atceros arī mācības jaunajā
pašceltajā skolā pašā sākumā,
kad klasēs bija nepabeigtas cementa grīdas un ģipša sienas.
Kamēr mēs mācījāmies, mūsu
senči-talcinieki strādāja, lai pabeigtu baznīcu un skolu.
11. jūnijā, 1967. gadā, man
bija liels gods kā mazskautam
stāvēt ierindā kopā ar pārējiem
mazskautiem un guntiņām uz
baznīcas kāpnēm goda sardzē,
sagaidot archibīskapu Arnoldu
Lūsi un citus viesus.
Manā mūžā latviešu skolas
izlaidums, iesvētības un daudzi
citi notikumi Salas baznīcā bija
milzīgi lieli un svēti dzīves piedzīvojumi, kuŗus nekad neaizmirsīšu. Longailendas latviešu
jauniešiem dzīve būtu garīgi un
kulturāli daudz nabadzīgāka, ja
mums nebūtu Salas baznīcas.
Tagad ar lielāku dzīves pieredzi atskatoties, varu tikai saprast
to, cik unikāla un iespaidīga
bija Salas baznīcas celšana kopējiem latviešu spēkiem, fiziski
grūti talkās strādājot un ziedojot naudiņu īsi pēc ieceļošanas.
Nezinu, vai šajos modernajos
laikos, kur visi aizņemti 24/7,
varētu kaut kas tāds notikt.
Lūdzu nāciet svinēt Salas baznīcas un Longailendas latviešu
skolas 50 gadu svētkus! Mudiniet
draugus un radus piedalīties
šajā lielā jubilejā. Piedomāsim
ar pateicību par mūsu senčiem,
kuŗi šo namu mums par prieku
uzcēluši.

Baltā galdauta svētki

DACE NEBARE
Atsaucoties uz Latvijas valsts
simtgades biroja aicinājumu
daudzināt Latvijas atdzimšanas
dienu, svinot Baltā galdauta
svētkus, arī Sanktpēterburgā,
Floridā, 6. maijā latvieši tikās
Biedrības namā pie balti klātiem galdiem, lai iedibinātu
jaunu un skaistu tradiciju mūspusē – svinēt mūsu Latvijas
atdzimšanu jeb otro dzimšanas
dienu, sanākot pie balti klāta
galda, un izbaudīt kopā būšanas
un piederības izjūtu.
Auseklītis – zīme, kas simbolizēja Latvijas brīvības atgūšanu
tajā izšķirīgajā 4. maijā, zīme,
kas mūs sagaidīja šajā pasākumā. Tā ir zīme, kas gadsimtiem
ilgi devusi latviešu tautai spēku
un cerību, bet par kuŗu padomju okupācijas gados Latvijā mēs
skaļi nerunājām. Varbūt mana
ģimene bija viens no retajiem
izņēmumiem tajā laikā, jo mana
vecāmāte savam dēlam bija devusi vārdu Auseklis. Tā, nezinot

2017. gada 20. maijs – 26. maijs

vārda plašāku nozīmi, vārds deosižetu par 1990. gada 4. mai“auseklis” mūsu ģimenē tika ju, kad Latvija atradās jaunu
daudzināts arī Latvijas okupā- pārmaiņu brīdī.
cijas gados.
Brīvība, neatkarība, valsts lik-

Vakara vadītāja Dace Hohlova un "Kanaku" ansamblis
FOTO: Pauline Konstable

Pasākumā par godu Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27. gadadienai tā vadītāja Dace Hohlova
bija sagatavojusi emocionālu vi-

teņa lemšana, vienotība, kopības izjūta, spīts, savas zemes mīlestība un lepnums, auseklītis –
šie vārdi bija šā pasākuma vadmotīvi. Kopīgi atcerējāmies,

kopīgi līdzpārdzīvojām tos brīžus, kas izšķīra Latvijas nākotni.
Kopīga sadziedāšanās, kā arī
Sanktpēterburgas Daugavas Vanagu grupas “Kanaki” koncerts
bija emocionāls šā sarīkojuma
papildinājums.
Dalībnieku atmiņās par 1990.
gada 4. maiju, atrodoties Latvijā
vai arī sekojot notikumiem no
citām vietām pasaulē, skanēja
prieks, lepnums un gandarījums
par atgūto Latvijas brīvību.
Daudz par šo laiku bija ko
atcerēties mācītājam Aivaram
Peldam, paužot lielu rūpi un
mīlestību pret savu dzimteni.
Paulīne Konstebla ar asarām
acīs stāstīja par laiku pirms
1990. gada 4. maija. Par notikumiem, bez kuŗiem tas nebūtu
iespējams. Vēsturnieka Mavrika
Vulfsona runa Maskavā, Baltijas
ceļš, Tautas frontes dibināšana,
Atmoda, tautas vienotība. 1991.
gada barikāžu laiks, kad tika
apdraudēta Latvijas atgūtā neat-

karība. Mēs izcīnījām, nosargājām savu Latviju!
Oļģerts Balodis dalījās atmiņās par 4. maiju, kad, būdams
ALAs konferencē Sanfrancisko,
lielākā latviešu pulkā pacēlis
tostu par ilgi gaidīto Latvijas
brīvību.
Paldies NY LOP par ideju
sūtīt pastkartītes ar aicinājumu
ASV kongresmeņiem turpināt
pievērst ASV valdības uzmanību Austrumeiropas aizsardzībai pret Krievijas agresiju.
Sanktpēterburgas latvieši ar
patriotismu piedalījās šajā akcijā, un pastkartītes tika aizpildītas, parakstītas un nosūtītas
Sanktpēterburgas kongresmenim.
Protams, neizpalika arī Mārītes Rubīnas gatavotie cienasti,
kuŗus papildināja Daugavas Vanagu vārīta frikadeļu zupa.
Šķiroties katrs sirdī paturējām
cerību par Latvijas mūžīgu brīvību un mūsu zemes vienotību
un labklājīgu nākotni.
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VIKTORS
HAUSMANIS
Lai nu kā, bet Nacionālā teātŗa
repertuārā latviešu lugu netrūkst:
tikko aizvadīto pāris nedēļu laikā
– trīs latviešu lugu pirmizrādes!
Tiesa, var sūroties, ka tās nav gluži
jaunas oriģināllugas, taču savukārt ir prieks par to, ka režisori
pārlūkojuši savus grāmatu plauktus vai kumodes un tur atraduši
patiesas, izrādīšanai būtiski noderīgas vērtības. Kādu brīdi tā diezgan atturīgi esam raudzījušies uz
pagājušā gadu simteņa otrajā pusē
izrādītajām latviešu lugām. Protams,
ir tādas, kuŗas nav vērts cilāt, un
tomēr plauktos var atrast darbus,
kas mudina domāt par cilvēku patiesajām vērtībām, un liels prieks,
ka vienu no šādām lugām atradis
pavisam jauns puisis, režijas gaitu
sācējs Toms Treinis. Tā ir Gunāra
Priedes 1972. gadā publicētā drāma
“Zilā”, kas nez kāpēc toreiz vadošajām valsts pārvaldes iestādēm
likās izrādīšanai nepiemērota, un
pirmo reizi to izrādīja nevis Latvijā, bet gan – Igaunijā, pēc tam
Latvijā Māra Ķimele lugu “Zilā”
iestudēja Valmieras teātrī, un nu
šī luga Toma Treiņa režijā atdzīvojusies Nacionālā teātŗa jaunajā
zālē.
Laika ritējums ir nežēlīgs, bet
reizē arī vēlīgs: lugas darbība risinās gandrīz pirms piecdesmit
gadiem, liekas – tik sen! Taču lielas cilvēciskas problēmas pastāv
joprojām, un viena no tām ir –
jauna cilvēka ienākšana dzīves
virpulī. Tā notiek ar lugā tēloto
jaunekli – Juri: viņa vecāki ir
turīgi cilvēki, puisis visu var atļauties – mīlēt meitenes, iedzert,
reibumā vadīt mašīnu, un tad –
notiek katastrofa, kuŗas rezultātā
trīs no Jurim tuviem cilvēkiem
aiziet bojā, puisis gūst smagu ievainojumu, dzīve jāsāk no jauna.
Juris meklē citus garīgos pamatbalstus, cenšas tos atrast mūsu
garīgajā mantojumā – Latvju dainās, un kā tāds pagrieziena punkts
viņa apziņā iegūlies pirms briesmīgās nelaimes Kurzemē ieraudzītais zilganās govs tēls. Ir vajadzīgs kāds punkts, lai apjaustu
dzīves pamatvērtības, lai sāktu
saprast sevi, lai dzīve nepaietu
tikai trallinot. Gunārs Priede šajā
lugā pie sākuma punkta liek atgriezties arī Juŗa mātei Rasmai,
jo arī viņa izrādās par netiešu
katastrofas vaininieci. Ar mātes
gādību dienvidu pilsētā Gagrā
veselību cenšas atgūt Juris. Vai
tas izdodas? – Lai izdzīvotu, vispirms ir jāmācās iet, kaut vai
pagalmam pāri jāpāriet! Juris iet,
zvaniņš, ko viņš nes, nokrīt zemē,
apklust. Vai apklust arī gājējs?
Atbildes nav. Izrāde liek domāt,
kas īstenībā mēs esam, kas mūs
pie kraujas novedis un kā dzīvot
tālāk.
Toma Treiņa izrādē darbojas
četri aktieri, tā patiešām ir īsta
aktieŗu izrāde, cilvēka būtības,
vakardienas un šodienas skaidrošana, un prieku sagādā tas, ka
režisors neko negrasās lugā pārvērst vai pārtaisīt, viņš uzticīgi
seko Gunāram Priedem un palīdz atklāt autora tēloto cilvēku
likteņus, izrāde ir patiesības meklējumu process, nekas īpaši jauns
tajā nenotiek, taču atklājas pats
galvenais ne tikai šo cilvēku va-
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Kā Rīgā ar latviešu lugām?
kardienā, ne tikai patiesie, dziļākie nelaimes cēloņi, bet cilvēka
būtības dziļa izpratne. Interesanti,
ka izrādē apvienojas pieredzējušu
skatuves meistaru prasme un
jaunu talantu patiesā darbība.
Vienmēr runīgo un optimisma
pārsātināto Vidvudu tādā jaukā
krāsā pārliecinoši iekrāso aktieris
Juris Hiršs, bet smagi cietušā Juŗa
kādreiz mīlētās meitenes Lindas
lomā skatījos pavisam jaunu aktrisi Ievu Centeri. Juŗa sarežģītajiem patiesības meklējumiem labi
palīdzēja izsekot Kaspars Aniņš,
viņš alka saprast, kā turpmāk
dzīvot. Mātes Rasmas smago
rūpju nastu nesa Daiga Gaismiņa,
dažos īsos brīžos ieskanējās arī
tāda kā pretestības sajūta nastai,
ko viņai katastrofas rezultātā uzkrāvis mīļotais dēls. Skatījāmies
psicholoģiski piesātinātu izrādi,
kuŗā maz ārējas darbības, bet
galvenā vērība tika veltīta cilvēka
pretrunīgās būtības atklāsmei.
Laiki rit, mainās. Arī viņa būtība!
Jā! Rīgā man notika tāda īsta
sagadīšanās – Nacionālajā teātrī
satiku Oliveru, un viņš lūdza, lai
es pasveicinot lasītājus. Olivers
1987. gadā esot bijis Amerikā un
apbraukājis vairākas pilsētas. Tur
jau Hariju Gulbi pazinuši, jo mazais teātris sanfrancisko bija iestudējis viņa lugu “Kamīnā klusu
dzied vējš”. 1990. gadā Olivers ar
saviem kollēģiem viesojās arī
Austrālijā. Un nu Olivers darbojoties Nacionālajā teātrī, uz lielās
skatuves vietas neesot, bet, labi,
var arī pastrādāt turpat Mazajā –
Aktieŗu zālē. Olivera tēvs esot
drāmatiķis Harijs Gulbis, kuŗam
gan sakrājies krietns gadu skaits
– nu jau deviņdesmit, bet tāds kā
patēvs esot režisors Edmunds
Freibergs. Un vai tas nav interesanti, ka pēc vairāk nekā trīsdesmit gadiem patēvam vēlreiz piedzimst dēls, atkal Olivers, bet
šoreiz izskatās citādāks nekā toreiz, kad brauca uz Ameriku.
Olivers nemaz neesot viņa īstais
vārds: viņu saucot par – Jāni
Penci, bet izrādē viņš ir kā iedomu tēls – Olivers. Ir tomēr svarīgi
pa reizei ielūkoties grāmatu
plauktos, tur var atrast vērtības,
ko rūsa un kodes nemaitā, un
tāda visādā ziņā ir Harija Gulbja
luga “Olivers”. Laikmets cits, situācija citāda, mūsdienu skatītāji
nemaz nevar iedomāties, ka reiz
Latvijā bija tāda situācija, ka veikalā nopirkta desa skaitījās liels
brīnums! Mainījusies dzīves reālitāte, cilvēki dzīvo labāk. Lugā
un izrādē satiekamies ar tādu
savdabi: Oliveru, varētu viņu nosodīt, varētu apsmiet, jo nobriedušais puisis dzīvo kādas veikalnieces aizbildniecībā, bet laiku
pa laikam, lasīdams precību sludinājumus, raksta jaunām sievietēm
poētiskas vēstules, nonāk pat līdz
bildinājumam, taču tad viss izbeidzas. Režisors E. Freibergs
mudina mūs dziļāk ielūkoties
cilvēku raksturos un Oliverā saskatīt cilvēka alkas pēc netveŗamās, īpašās illūzijas, kas viņu
paceļ pāri ikdienas vienmuļībai.
Tāds ir Ulda Anžes atveidotais
Olivers – pirmajā cēlienā noticam viņa darbībai, nav šaubu par
to, ka viņš patiešām iemīlējis

loloto sapņa tēlu – vienkāršu
bibliotekāri Inesi, kuŗas tēlā ar
absolūtu patiesības izjūtu dzīvo
Daiga Kažociņa. Jā, viņu iemīlējis
arī cits jauneklis, diezgan robustais Mārtiņš, ko atveido Mārcis
Maņjakovs, līdz ar to Inese nostādīta kā starp divām pretstata
lapām. Par ko izšķirties? Par ikdienību vai par sapni? Visu vēl
vairāk sarežģī vitāli starojošās Olivera aizbildnes Stefānijas ierašanās, padzīvojušā jaunekļa viltus
līkloču gājieni atklājas. Varētu sākt
domāt, ka tāds draņķis vien tas
Olivers ir, taču režisors un Uldis
Anže grožus neatlaiž un aicina
saprast šo cilvēku. Harijs Gulbis
lugā ievij kādu filozofisku, varbūt
pat pretrunīgu pavērsienu: kad

citāds.
Edmunda Freiberga izrāde rada
gandarījumu: tās pamatā režisors
licis vienkāršo un pašu augstāko
principu: patiesīgumu. Aktieŗu
tēliem un viņu rīcībai nevar neticēt, izrādē valda precīzi saskaņots aktieŗu ansamblis. Un reizē
izrāde liek domāt – kas īsti mēs
esam, par ko domājam un sapņojam, pēc kā tiecamies, un kas
ir īstās vērtības. Paldies režisoram,
kas droši ielūkojies it kā vakardienas vērtībās un pierādījis, ka
savu aktuālitāti tās nav zaudējušas.
Kādreizējais Olivers bija citāds,
īsti vairs neatceros, bet visādā ziņā
man patīk šis Olivers. Sveicienus,
skaļi par to nepaužot, jums sūta
vēl viena būtne – Trīne! Jā, jā

Uldis Anže – Olivers, Daiga Kažociņa – Inese izrādē "Olivers
// FOTO: Kristaps Kalns

mērķis šķiet jau sasniegts, kad
uzvara tikpat kā klāt, sāk urdīt
doma: kas notiks, kas būs tālāk.
Jā, par spīti visam Inese atzīstas,
ka joprojām mīl Oliveru, un tomēr viņa paliks viena. Reālitātē
rožainais sapnis pavēršas pavisam

Trīne! Pirms vairākiem gadu desmitiem uz vienas latviešu teātŗa
skatuves viņa esot dzīvojusi pat
pašā Ņujorkā, toreiz programmā
gan viņa saukta par Ņinu Melbārdi. Teātrī viņu esot ievilinājis
Osvalds Uršteins! Toreiz skatītāji

Daiga Gaismiņa – Rasma, Kaspars Aniņš – Juris izrādē "Zilā"
// FOTO: Kristaps Kalns

teikuši – viņa esot īsti blaumaniska
Trīne. Tagad Trīne – citā izskatā,
grozās pa Nacionālā teātŗa skatuvi,
bet – vai tā būtu Blaumaņa Trīne?
To grūti pasacīt, viņa ir tāda pavisam īsa un strupa, tā kā bez
kājām. Jā, kā bez kājām! Krietnu
laiku izrādē nevarēju atpazīt, kas
īsti aiz Trīnes tēla aizslēpusies, līdz
apjautu, ka tā ir manis iemīļotā
Dita Lūriņa. Viņa darbojās patiešām teicami, tikai – man aktrises
kļuva žēl, jo visu izrādes laiku
viņai jāstaigā jeb pareizāk, jārāpo
uz ceļgaliem, lai apliecinātu, ka
Trīne ir tāda kroplīte – pundurīte,
līdz ar to tēla būtības raksturojumā
ienāk pavisam cita krāsa un fiziski
neattīstītās sievietes kļūst vienkārši
žēl. Un tā nu iznāca, ka Nacionālā
teātŗa izrādē nepazinu Trīni un
arī pašu Blaumaņa lugu “Trīnes
grēki” arī ne, tagad tā pārsaukta
vienkārši par “Trīni”, joku luga
pārdēvēta “piģermiģeri divās daļās”.
Tad nu saprotiet paši: Blaumaņa
lugā darbība raisās latviešu lauku
sētās: Mazbērzos un Lielbērzos, bet
uz Nacionālā teātra skatuves –
kaut kad un kaut kur kādā abstraktā, nenosakāmā Dienvidu
vai Austrumu zemē, kur darbojas tādi kā pirmcilvēku pārstāvji.
Ar mūsu Rūdolfu Blaumani Nacionālā teātŗa izrādei pavisam
maz sakara: teksts tā kā būtu
viņa, bet tēli un jēga – gluži cita,
pareizāk sakot – nekāda.
Aktieŗi izrādē darbojas naski
un raiti, taču raksturi un tēli neveidojas, grūti, piemēram, pateikt,
kas par ir un ar ko nodarbojas
Maijas Doveikas par Mazbērzu
māti nosauktā būtne. Un tāda
pati kaite piemeklē arī vairākus
citus Blaumaņa lugas vārdos nosauktos tēlus, tā, piemēram, nevar pasacīt, kuŗš ir Mazbērzu tēvs
un kuŗš viņa dēls Juris. Aktieŗi
darbojas ļoti aktīvi: iet, skrien,
rāpjas augšā pa stāvu sienu, kā
labi kalnā kāpēji, tad aši lec lejup,
pa brīžam zālē iespurdzas arī
smiekli. Skatāmies taču “piģermiģeri” – trādirīdi! Dažas saistošākas
epizodes uzplaiksnī pirmajā cēlienā, kad īpatnējā atveidā parādās Artura Krūzkopa tēlotais kalps
Brencis un viņa iemīļotā Made –
aktrise Inga Misāne, taču otrais
cēliens ir viena vienīga ālēšanās,
tēlu raksturi neiezīmējas, un viss
slīkst vienā vienīgā tracī un haosā.
Protams, izrāde ir neparasta, un
režisors vairāk pār visu gribējis
skatītājus pārsteigt. Žēl! Režisoru
Elmāru Seņkovu vienmēr esmu
patiešām cienījis, viņš veidojis vairākas teicamas, psicholoģiski piesātinātas izrādes, uz dažiem viņa
iestudējumiem, to skaitā – pēc J.
Ezeriņa stāsta “Ezeriņš” motīviem
veidoto izrādi, joprojām gandrīz
neiespējami iegādāties biļetes! Bet
šoreiz Seņkovs, par katru cenu,
gribējis būt citāds. Ar to vien ir
par maz!
Taču ir kāds paradokss – šajā
reizē ieguvēji ir tie skatītāji, kas
Rūdolfu Blaumani nepavisam nepazīst – viņi pieņem šo jautro šurumburumu un pasmejas. Izrādē
patiešām ieguldīts daudz enerģijas. Bet, ko sacītu Blaumanis?
Droši vien – novērstos, jo toreiz
bija uzrakstījis interesantu lugu
– “Trīnes grēki”.
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Bostonas gaidu vienībai
jaunas vadītājas

Vad. MAIJA ŠĶINĶE

2017. g. 22. aprīlī notika Latviešu skautu kustības un Latviešu
gaidu kustības konference, kurā
bija sabraukuši vadītāji no ASV,
Kanadas, Austrālijas un viens
vadītājs no Latvijas, lai pārrunātu
un izvērtētu pagājušo divu gadu
darbību un nospraustu plānus
nākamiem diviem gadiem. Pēc
vienas dienas intensīva darba vēl
vēlu vakarā gaidu vadītājas pulcējās, lai būtu kopā ar divām
jaunām vadītāju vietniecēm, kas

jaunās vadītājas:
Māra Spalviņa un Zaiga Alksnīte abas izaugušas Sauleskalna
(7.) gaidu vienībā, bija guntiņās,
gaidās, lielgaidās. Abas pagājušā
gadā apmeklēja un beidza vadītāju kursus. Zaiga ir trešās paaudzes vadītāja (vectēvs un tēvs bija
skautu vadītāji), Māra ir otrās
paaudzes vadītāja (vadītāja ir māte).
Abas turpina strādāt savā vienībā –
Zaiga strādā par guntiņu pulciņa
vecāko, Māra ir gaidu pulciņa

Solījumu pieņēma Latviešu gaidu priekšniece vad. Anita Vējiņa
no Austrālijas. No kreisās: vad. A. Vējiņa, vad. Maruta Auģe,
Sauleskalna (7.) gaidu vienības priekšniece, vad. Māra Spalviņa,
vad. Zaiga Alksnīte, vad. Anda Spalviņa, vad. Karmena Ziediņa,
ilggadīga vienības priekšniece, tagadējā ASV gaidu jendas
priekšniece

šajā konferences vēlajā stundā deva
gaidu vadītājas solījumu: ...celt gaidismu domās, vārdos un darbos.
Vad. Karmena Ziediņa, ilggadējā Saulesakalna (7.) gaidu vienības priekšniece, raksturo abas

vecākās palīdze.
Pēc klātesošo vadītāju apsveikumiem visas vadītājas vienojās
gaidu himnā: ...Modras, modras
vienmēr būsim, latvju gaidu
pulciņā!

2017. gada 20. maijs – 26. maijs

Jūlijā būs
Operetes festivāls Ikšķilē
Šovasar 14. un 15. jūlijā norisināsies jau otrais Operetes
festivāls Ikšķilē, kas pulcēs lielos un mazos skatītājus.
Festivālu jau tradicionāli ievadīs labdarības koncerts „Dvēseles stīgas”, tas notiks 14. jūlijā
plkst. 18.00 Ikšķiles ev. luteriskajā baznīcā ar Sonoras Vaices
un jauno solistu piedalīšanos.
Savukārt Ikšķiles Tautas namā
14. jūlijā koncertēs populārais
Austrija džeza orķestris Eddie
Luis und die Gnadenlosen XL.
Kopā ar Austrijā dzīvojošo latviešu mecosoprānu Helēnu Sorokinu orķestris piedāvās koncertprogrammu Zāra Leandere –
Madame Scandaleuse. Klausoties
pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu
melodijās, būs iespēja atsaukt
atmiņā brīnišķās dziedones repertuāru.
Īpašos sarīkojumos tiks pieminēti operetes šī gada simtgadnieki
Harijs Misiņš un Kārlis Pamše.
15. jūlijā plkst. 13.00 pēc renovācijas atvērtajā Tīnūžu Tautas
namā mazos skatītājus gaidīs iestudējuma „Karlsons” pirmizrāde.
Festivāla kulminācijas brīdis
būs Galā koncerts 15. jūlijā, kad
atjaunotajā Ikšķiles brīvdabas estrādē skanēs skaistākās operešu
melodijas. Koncertā piedalīsies
solisti no Polijas un Itālijas, kā arī
Latvijā iecienītie solisti Sonora
Vaice, Dainis Skutelis, Nauris
Indzeris, Marlēne Keine, Emīls
Kivlenieks, Laura Purena un citi.
Koncertā spēlēs Operetes orķestris diriģenta Guntara Bernāta
vadībā. Bet vakara izskaņā –
valšu vakars, kuŗā arī skatītāji

varēs ļauties dejas valdzinājumam Ikšķiles novada domi.
orķestŗa pavadījumā.
Biļetes var iegadāties Biļešu
Operetes festivālu rīko Latvija Paradīzes kasēs un internetā
Operetes fonds sadarbībā ar www.bilesuparadize.lv

Operetes virpulī

Skats no pirmā Operetes festivāla 2015. gada vasarā Ikšķilē

Pie Toronto pensionāriem viesojas Romas Katoļu Baznīcas
Rīgas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs
Toronto pensionāru 11. maija
saietā galdus atkal greznoja tulpes no šķietami neiztukšojamā
Zariņu dārza. Gaisā jūtama bija
arī pazīstamā, bet sen nejustā
ievziedu smarža no lielās vāzēs
sakārtotajiem ievu zariem. Apmeklētāju bija daudz, jo bija
paredzēta augstas pakāpes Latvijas garīdznieka viesošanās.
Kad ieradās Romas Katoļu Baznīcas Rīgas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs, viņu sagaidīja
fotoaparātu zibšņi, kādus redzam filmās, sagaidot Holivudas
“zvaigznes”.
Ar archibīskapu īsi iepazīstināja Toronto katoļu draudzes
priekšnieks Dr. Vilis Mileiko,
sniedzot ziņas par viņa karjēru.
Dzimis un audzis Latvijā poļu
ğimenē, viņš 1978. gadā Rīgas
Politechniskajā institūtā ieguvis
inženieŗa diplomu. 2002. gadā
viņš devies uz Romu, kur pēc
sešiem gadiem ieguvis teoloģijas doktora gradu. Viņš pārvalda sešas valodas, ir publicējis
astoņus zinātniskus darbus un
ar referātiem piedalījies piecās
zinātniskās konferencēs. Jaunībā viņš nopietni sportojis,

iekļūstot Latvijas vieglatlētu izlasē. 2011. gadā atzīts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā. Kanadā viņš ir ieradies uz nedēļu,
lai sastaptu ne tikai katoļticīgos,
bet iespējami daudz latviešu.
Sekojot Dr. Mileiko aicināju-

kas filmu par Dievputniņiem.
Tā ilgst 90 minūtes, tamdēļ
sākums būs 12.30. Paldies visiem tiem, kas iepriekšējā saietā
palīdzēja izkārtot Baltā galdauta svētkus. Šodien svinam
Mātes dienu, taču vispirms mik-

mam, Viņa Ekselence pirms
pusdienām teica iedvesmīgu
galda lūgšanu.
Pēc pusdienām Liene Martinsone sāka programmu ar ziņojumiem. Nākamajā nedēļā skatīsīmies režisores Dzintras Ge-

rofons tika pasniegts Viņa Ekselencei archibīskapam Stankevičam.
Viņš sveica visus klātesošos
un izteica pateicību abiem Mileiko par iespēju būt Kanadā un
viesoties pie pensionāriem. Stās-

tījums bija par viņa dzīves
vēsturi. Uzaugušam ticīgā ģimenē reliğijas apkaŗošanas
laikā, viņam pusaudža gados
nācies ciest, jo skolā viņš bijis
vienīgais ticīgais. Pamazām
zaudējis ticību, viņš sācis sportot, vēlāk studējis inženieŗzinātnes, pēc tam strādājis iegūtajā profesijā. Mēğinot atrast
dzīves jēgu, viņš sācis interesēties par Austrumu misticismu,
jogu, līdztekus lasot arī Bībeli.
Reiz uzmostoties, viņš jutis
Dieva pieskārienu, jo vakarā
aizgājis gulēt neticīgs, bet no
rīta skaidri jutis, ka Dievs ir.
Nozīmīga bijusi sastapšanās ar
pagrīdes kristiešiem, radusies
vēlme grēksūdzei, vēlāk arī
lūgšanai. Pēc studijām Romā
atgriežoties Rīgā, kad pāvesta
nuncijs viņu aicinājis archibīskapa amatā ar vēstuli no pāvesta,
viņam, šaubu māktam, bijusi
trešā saskarsme ar Dievu. Tās
rezultātā viņš tagad ar dziļu
pārliecību varot teikt: „Es jūtos
savā vietā!” Pelēkajā ikdienā nākas risināt dažādas problemas.
Pašreiz galvenais mērķis ir Latvijas garīgā atdzimšana, pie kuŗas

jāsadarbojas ne tikai visu konfesiju kristiešiem, bet visiem
labas gribas cilvēkiem. Liekas,
ka mēs esam uz īstā ceļa, jo
pāvesta nuncijs izteicies, ka
nekur neesot tik laba ekumeniskā sadarbība kā Latvijā. Vēl
gan jāatjauno sadarbība starp
Latgali un citiem Latvijas novadiem, par ko ticis runāts
Latgales kongresā.
Tālāko saieta norisi pārņēma
Irisa Purene, aicinot ansambli
Pusstunda, vectētiņus, dziedāt
par vecmāmiņām. Maija Ķuze
turpināja ar izteiksmīgām deklamācijām.
Koris “Rota” sāka ar trim
tautasdziesmām “Es atnācu
uguntiņu”, “Novij man, māmuliņa”, un “Dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu”, kam sekoja “Reiz
manā bērnībā”, “Tev, māt” un
“Mātei”. Kā piedevas vēlreiz
atkārtoja “Ai, māte Latgale” un
“Es atnācu uguntiņu”.
Atvadoties Viņa Ekselence vēl
izteica atzinību un apbrīnu par
mūsu Centru un par to, ka esam
spējuši saglabāt savu valodu
un tradicijas un tik aktīvi darboties.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Izsniegta atļauja
Okupācijas mūzeja pārbūvei
Pēc dažādām ķibelēm, kas sekojušas Latvijas Okupācijas mūze- ja
pārbūves veicējiem, beidzot
izsniegta būvatļauja projekta īstenošanai. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) ir izvērtējusi VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtos dokumentus ‒ būvniecības ieceres iesniegumu un to
pavadošos dokumentus atbilstoši pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pieņēmusi
lēmumu izsniegt būvatļauju Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībai. Būvatļauja izsniegta
2017. gada 12. maijā.

Okupācijas mūzeja rekonstrukcijas projekts, kuŗa autors ir architekts Gunārs Birkerts, ietver
ēkas Latviešu strēlnieku laukumā
pārbūvi, tostarp jaunas piebūves
Nākotnes nams un Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla būvniecību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Esmu personīgi iesaistījies
šī jautājuma risināšanā un varu
apgalvot ‒ esam izdarījuši visu, lai
Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla kompleksa
būvniecība tiktu sākta nekavējoties! Šī memoriāla, kas ir nacionālo interešu objekts un kas
vienlaikus ir gan mūzejs, gan arī
represēto piemiņas vieta, būvniecība ir jāpabeidz līdz Latvijas
simtgadei. Aicinu visus projektā
iesaistītos operatīvi un ar lielu
atbildību sākt tā reālizāciju. Mūzejs un piemiņas memoriāls ir
latviešu tautai ļoti nozīmīgi projekti, jebkāda kavēšanās ar darbu sākšanu ir nepieļaujama un
necienīga pret mūsu tautas
vēsturi un cilvēkiem.”
***
Uz Latvijas simtgadi top
moderns Jāņa Čakstes mūzejs
Viņš lepotos ar Latviju – tā
brīvvalsts pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes mazmazmeita Kristīne
Čakste. Viņa kopā ar bērniem
Latvijai simtgadē gatavo kādu
īpašu dāvanu – modernu Jāņa
Čakstes mūzeju. Slaveno vecvectēvu ģimenē mīļi sauc par opapu
prezidentu un atzīst – līdz ar viņa
uzvārdu no paaudzes paaudzē
nodotas arī morālās vērtības un
demokratijas mīlestība.
Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas
Auči atrodas Ozolnieku novadā
pašā Lielupes krastā. Prezidentam bija deviņi bērni, un, kad klāt
nāca arī mazbērni, vecajā mājā
kļuva par šauru. Tāpēc Jānis Čakste turpat blakus nolēma celt
jaunu.
“Mums dažreiz tā prasa, vai tā
ir pils, vai tā ir muiža. Nē, tā ir
liela māja lielai ģimenei. Un viņš
to zīmēja, bet viņš tajā pašā gadā, kad māja bija gatava, aizgāja

Mūžībā. Tā ka viņš nekad nav
dzīvojis šajā mājā. Tornis bija viena no dēla iniciātīvām, tas bija
Konstantīns, kurš teica – vai tad
nevajadzētu torni ar’ tai mājai.
Un uzbūvēja, bet nepabeidza, tur
nebija trepju, bija tikai tāds striķītis, pa ko tikt augšā. Un galvenā
ideja bija, ka Jāņu naktī var uzkāpt un izskaitīt, cik jāņugunis
var redzēt gar Lielupi,” stāsta
Kristīne Čakste.
Tagad Zviedrijā augušie Čakstes mazmazbērni ar saviem bērniem un mazbērniem Aučos svin
ne tikai Jāņus. “Šogad bija balsošana, kur mēs svinēsim Ziemsvētkus, un visi jaunieši, kas ir
tādos padsmitnieku gados, teica –
Aučos. Viņiem ļoti patīk. Katram
savas lietas, kas ir tās mīļākās –
sakņu dārzs vai ābeles. Te ir tas
Zemgales līdzenums. Tas ir kaut
kādā veidā patīkami un nomierinoši tiem pilsētas cilvēkiem,
kas atbrauc šeit,” stāsta Čakstes
mazmazmeita.

no Eiropas, 1 no Krievijas, 4 –
Austrālijas, 3 – Kanadas, 1 – ASV,
1 – Brazīlijas, 33 deju kopas (681
dejotājs), 25 no Eiropas,
1–
no Brazīlijas, 3 – Kanadas, 2 –
ASV, 1 – Austrālijas, 1 – Ukrainas.
Par to, cik nopietni ārpus Latvijas gatavojas simtgades Dziesmu un deju svētkiem, liecina tas,
ka tam pielāgo pat ģimenes plānus. Deju kopās manāmi daudz
jaukto pāŗu, kuros labprāt iesaistās arī vietējie, atbalstot otras
pusītes. Starp dejotājiem manāmi arī studenti, kuri apmaiņas
programmā Latvijā apguvuši valodu un vēlas būt starp latviešiem. Divas dejas ir nodejotas, ieraksts veikts un tagad jāgaida, vai
žūrijas komisija piešķirs pietiekamu punktu skaitu, lai varētu
piedalīties Dziesmu svētkos. Paši
atzīst, ka – pat ja nebūšot dalībnieku, simtgadi svinēšot tāpat.

***
Ar Igaunijas prezidenti
pārrunā reģionālās
sadarbības jautājumus
12. maijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Tallinā tikās ar
Igaunijas Republikas prezidenti
Kersti Kaljulaidu un Igaunijas
Republikas ārlietu ministru Svenu Mikseru, lai pārrunātu abu
***
valstu divpusējās attiecības, reLatvieši Eiropā aktīvi
ģionālo sadarbību, transatlantisgatavojas Latvijas simtgades
ko attiecību un drošības polītikas
Dziesmu un deju svētkiem
jautājumus, kā arī Igaunijas gaGatavošanās 2018. gadā pare- tavošanos prezidentūrai Eiropas
dzētajiem Latvijas valsts simtga- Savienības (ES) Padomē.
des Dziesmu un deju svētkiem
aktīvi norit ne vien Latvijā, bet
arī ārpus tās. Šobrīd deju kopu
skatēs piedalās latviešu deju kopas no visas pasaules. Tā kā žūrijas komisijas locekļi nespēj sniegumu novērtēt klātienē, dejotāji
ārpus Latvijas skatēm materiālu
sūta video formātā. Simtgades
Dziesmu un deju svētku skates
aktīvi norit arī Eiropā. Tiek meklēti radoši risinājumi, lai ieplānotu laiku, kad tiek visi, atrastu
tērpus un pītu reizēm pat pēAmatpersonas bija vienisprātersīļu vainadziņus.
tis, ka Latvijai un Igaunijai ir akDeju kopas Frankfurtē un tīva un daudzpusīga divpusējā
Štutgartē pulcē latviešus no pla- sadarbība dažādos līmeņos un
šas apkārtnes. Paši smejas, ka būt jomās. Ārlietu ministrs pauda atlatvietim ārzemēs ir dārgi. Daži balstu Igaunijas izvirzītās prelatvieši mēro pat 70 kilometru, zidentūras prioritātēm un izteilai piedalītos iknedēļas deju mē- ca gandarījumu, ka Igaunija savā
ģinājumos. Par telpām maksā prezidentūrā strādās ar konkupaši, organizē koncertus, šuj tēr- rētspējas un izaugsmes jautājupus. Jānis ieradies izpalīdzēt no miem, stiprinot ES Vienoto tirgu,
3,5 stundu attālās Cīriches, kur kā arī turpinās strādāt ar iniciāpats vada deju kopu.
tīvām, kuŗām tika pievērsta īpaša
“Tas ir nozīmīgs notikums, nozīme Latvijas prezidentūrā,
zinot, ka mūsu valstij 100 gadu. proti, Digitālais vienotais tirgus
Mūsu valsts ir piedzimusi, izau- un Enerģētikas savienība. “Digigusi. Ir daudz kas slikts, daudz tālā vienotā tirgus kontekstā būkas labs. Tā valsts, kas mums ir šo- tiski ir novērst tirgus fragmenbrīd, ir labākā Latvija, kas mums ir tāciju un Eiropai atgūt globālo
bijusi,” saka Šveices latviešu tau- konkurētspēju. Latvija atzinīgi
tasdeju kopas “Ramtai” vadītājs novērtē Igaunijas prezidentūras
Jānis Vinklers. Par to, ka simt- likto uzsvaru uz “Digitālu Eirogades svētkiem gatavojas īpaši, pu”. Īpaši atbalstām plānus attīsliecina arī tas, ka tiek dibinātas tīt datu ekonomiku un veicināt
jaunas deju kopas īpaši Eiropā.
nepamatotu barjeru novērša- nu
2013. gada Dziesmu un deju brīvai datu plūsmai,” uzsvēra E.
svētkos kopskaitā piedalījās Rinkēvičs.
1300 ārzemēs dzīvojošu latviešu
Sarunu laikā puses detalizēti apno 48 mākslinieciskām vienībām: mainījās viedokļiem par enerģē26 koŗi, 14 deju kopas, 6 folkloras tikas un transporta infrastrukkopas, 1 koklētāju ansamblis.
tūras projektu aktuālitātēm.
2018. gada Dziesmu un deju “Svarīgi turpināt attīstīt reģiosvētkiem no ārvalstīm gatavojas: nālo enerģijas tirgu, stiprinot
34 koŗi (ap 1130 dziedātāju), 24 energoapgādes drošību un mazi-

not energoatkarību no dominējošās piegādātājvalsts. Mūsu prioritāte ir reģionālā gāzes tirgus
izveide,” uzsvēra E. Rinkēvičs.
Ministrs vērsa uzmanību arī uz
Baltijas valstu un Polijas premjērministru tikšanos šī gada 8. maijā
Tallinā, kuŗas laikā premjērministri pārrunāja ciešāku sadarbību Rail Baltica projekta un
enerģētikas infrastruktūras attīstībā.
***
Tallinā pasniedz latviešu
un igauņu Valodu balvu
12. maijā Tallinā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs kopā ar
Igaunijas ārlietu ministru Svenu
Mikseru pasniedza Latvijas un
Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvu tulkotājai Līvijai Vītolai. Balvai viņa tika nominēta
par Astrīdas Ivaskas dzejas krājuma “Jūras acis” un Valentīna Jākobsona stāstu krājuma “Brokastis pusnaktī” tulkojumu. Abi darbi liecina par tulkotājas izcilo
prasmi latviešu literātu darbu
noskaņas atveidot igauņu valodā.

arī spēcīgs ekonomisks pamatojums. “Nav šaubu, ka Somija ir
neatsverams partneris, lai reģionālais gāzes tirgus reāli varētu
darboties. Somijai dalība vienotajā tirgū nodrošinās gan piekļuvi pazemes gāzes krātuvei
Latvijā, gan piekļuvi topošajam
starpvalstu savienojumam ar
Poliju, gan arī zemākus tarifus,”
sacīja Latvijas premjērs.
***
Eiropas Vēstures namā
arī Latvijas kollekcija
4. maijā Briselē pie Eiropas
Parlamenta (Leopolda parkā) atklāja Eiropas Vēstures namu. Ekspozīcijā netiek izklāstīta katras
atsevišķās nācijas vēsture, bet
tiek parādīts, kā Eiropas vēsture
turpina ietekmēt šodienu un
nākotni. Gan tas, kā 19. gadsimta
industriālā revolūcija, gan tas, kā
20. gadsimta kaŗi ietekmējuši Eiropas robežas, nebeidzot cīnīties
totalitārismam un demokratijai.
Atsevišķa sadaļa Eiropas pārbūvei un apvienošanai pēc pēdējā
postošā kaŗa.

Sandra Kalniete pie 1940. gada
avīžu paziņojumiem, ka “Latvi“Šī Valodu balva ir labs veids, ja uzņemta PSRS tautu saimē”.
kā populārizēt ne tikai latviešu
Eiroparlamentārietes Sandras
un igauņu valodu, bet arī praktisks ieguldījums abu valstu kul- Kalnietes ieskatā šis mūzejs ir
tūras sadarbības stiprināšanā,” īpaši svarīgs, jo “daudzu eiropiešu
Valodu balvas pasniegšanas cere- apziņā pastāv šķirtne starp taumonijā akcentēja E. Rinkēvičs. tām, kas bija aiz dzelzs priekškaLīvijas Vītolas tulkoto darbu vi- ra – Austrumeiropā un Baltijas
dū ir arī citu latviešu dzejnieku valstīs, un tām valstīm, kuŗām
darbu tulkojumi igauņu valodā. bija iespēja veidot Eiropu pēc
kaŗa. Kad šajā mūzejā stāvēju pie
diviem stendiem, kur vienā pusē
***
bija Hitlera nacistiskā Vācija un
Ministru prezidents
otrā – Staļina komūnistiskais reMāris Kučinskis Somijā
Ministru prezidents Māris Ku- žīms, kas atnesa šausmas Eiropai,
činskis darba vizītē Somijā tikās tad jutos patiesi gandarīta.”
Mainīgajā ekspozīcijā apskaar Somijas premjērministru Jutāmi priekšmeti no visām 28 ES
hu Sipili (Juha Sipilä).
dalībvalstīm. Latviju pārstāv Latvijas Universitātes Akadēmiskās
bibliotēkas Reto grāmatu un manuskriptu nodaļas deponētā Baltijas mūzeju “tēva” Nikolasa fon
Himzeļa ceļojumu dienasgrāmata, rakstīta 1754. gadā, Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures mūzejs, Rakstniecības un vēstures
Ministru prezidents Māris Ku- mūzejs, Tukuma mūzejs. No Latčinskis (ZZS) tikšanās laikā Hel- venergo Enerģētikas mūzeja krāsinkos aicināja Somiju kļūt par jumiem izstādīts priekšmets ar
dzelzceļa projekta Rail Baltica īpašu vēsturi – pag. gs. 50. gados
koordinātora RB Rail akcionāru. Austrumvācijā ražotais elektroTikšanās laikā abi ministri ap- enerģijas skaitītājs. Latvijā tas
sprieda jautājumus, kas saistīti nonācis 1992. gadā no Vācijas
ar Latvijas un Somijas sadarbību, uzņēmuma Hevag. Blakus dažākā tika runāts par reģionālajiem du valstu pirmajām konstitūenerģētikas un transporta pro- cijām ir arī 1922. gada Latvijas
jektiem. Kā vienu no būtiskāka- Republikas Satversme. No Rīgas
jiem jautājumiem abas puses vēstures un kuģniecības mūzeja
apsprieda Rail Baltica projektu. atceļojusi Viļa Rīdzenieka fotoKučinskis norādīja, ka Rail Balti- grafija – neatkarības pasludināca patlaban ir nozīmīgākais tran- šanas akts Latvijas Nacionālajā
sporta infrastruktūras projekts teātrī 1918. gada 18. novembrī.
Eiropas līmenī – šis projekts ir ne Sadzīves technikas vitrīnā redzatikai visu trīs Baltijas valstu, bet mas veļas mašīna Rīga-60 un
plašāka reģiona kopīgā stratē- kafijas dzirnaviņas Straume.
ģiskā interese. Projektam ir spēcīga drošības dimensija. Tam ir
(Turpināts 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
Latvietis ‒
Eiropas labākais vīnzinis
12. maijā Vīnē norisinājās vīnziņu konkurss Sommelier EM
2017, kurā uzvarējis Latvijas pārstāvis, restorāna Vincents galvenais vīnzinis Raimonds Tomsons. (Ligitas Kovtunas interviju
ar R. Tomsonu lasiet BL 11. numurā ‒ Red.).

Konkursā kopumā startēja 36 vīna eksperti – someljē, kuŗi divu
dienu laikā demonstrēja savas
prasmes un zināšanas. Uz pusfinālu tika izvirzīti 12 dalībnieki,
bet fināla cīņa notika starp četriem labākajiem vīnziņiem.
“Pats konkurss bija ļoti profesionāli organizēts. Neskatoties,
ka norise bija standarta – smags
teorijas tests, aklās degustācijas,
ēdiena un vīna saderības uzdevumi, praktiskais serviss un citi
pārbaudījumi, tomēr katram uzdevumam bija apslēptie zemūdens akmeņi, kā, piemēram, silta
vīna pudele, kas jāatdzesē. Grūtākais bija nezaudēt savaldību, jo
pārbaudījumus papildināja arī
laika limits, bet fināls jau bija kā
šovs uz skatuves, kuŗu tiešraidē
sociālajos tīklos vēroja 26 miljoni skatītāju,” komentē vīnzinis.
Pērn aprīlī pasaules vīnziņu
meistarsacīkstēs Tomsons izcīnīja septīto vietu. Viņš ir trīskārtējs
Latvijas un trīskārtējs Baltijas
vīnziņu meistarsacīkšu uzvarētājs, kā arī Eiropas Trophy Grand
Champagne 2011 ieguvējs.
***
Linearis atver otro filiāli Ķīnā
Linearis Translations ir vadošais tulkošanas birojs Baltijas valstīs, kas jau vairāk nekā 14 gadus
nodrošina sertificētus tulkošanas
pakalpojumus visās Āzijas un
Eiropas valodās. Linearis ir biroji
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un
Ķīnā. Maija sākumā Latvijas
uzņēmums SIA Linearis atklāja
savu otro filiāli Ķīnā. Turpmāk
parallēli Pekinai, kurā Linearis
darbojas kopš 2011. gada, uzņēmums būs pārstāvēts arī ostas
pilsētā Ninbo. Šajā birojā darbosies divi Linearis grupas uzņēmumi: tulkošanas birojs Linearis
Translations un eksporta veicināšanas kompanija Linearis IBC.
Uzņēmums jau ilgāku laiku meklēja iespējas paplašināt savu klātbūtni Ķīnā, jo pasaulē valdošo
ekonomisko tendenču ietekmē
vērojams būtisks pieprasījuma
pieaugums ķīniešu valodas tulkojumiem Eiropā un Eiropas valodu tulkojumiem Ķīnā. Izvēle
par labu Ninbo pilsētai izdarīta,
pamatojoties uz stratēģiskiem
apsvērumiem par šīs pilsētas aktīvo uzņēmējdarbības vidi, ko
itin bieži Eiropas uzņēmumi izmanto kā atspēriena punktu iekļūšanai Ķīnas tirgū. Biroja at-

vēršana Ninbo pilsētā kļuvusi
iespējama, pateicoties saņemtajam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstam.

gadu atlasa 20 profesionālus un
perspektīvus kinoproducentus
no visas Eiropas prestižajai kinoproducentu platformai Producers on the Move, un šogad tai
***
izvēlēts arī Latvijas filmu studijas
Mātes dienā sadziedas Floridas Mistrus Media producents Gints
un Rīgas studentu koŗi
Grūbe – vienīgais no Baltijas val14. maijā Mātes dienai veltītajā stīm šogad.
koncertā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā
uzstājās Floridas līča krasta universitātes Bouera mūzikas skolas
kamerkoris no ASV diriģenta
Trenta R. Brauna vadībā. Koncertā viņiem pievienojās Latvijas
Universitātes jauktais koris. Dzirdējām gan klasiskās mūzikas
lielmeistaru – J. S. Bacha, V. A. Mocarta un F. Mendelsona skaņdarbus, gan amerikāņu tautas
mūzikas un mūsdienu sakrālās
mūzikas autoru koŗa dziesmas.

Kā īpašu veltījumu Mātes dienai Floridas universitātes koris bija
sagatavojis trīs Baltijas komponistu skaņdarbus ‒ Urmasa
Sisaka “Lai slavēta Marija’’, Ērika
Ešenvalda “Tikai miegā’’ un Jonasa Tamulionia “Dūdinieks bija
Viļņā’’.
***
Latviešu mūziķi sajūsmina
Izdevumā Opera News cildināta latviešu operdziedātāja Marina Rebeka. Adama Vasermana
rakstā Luminous atzīts, ka soprāns Marina Rebeka piedod gaismu ikvienai mūzikai, ko viņa
izpilda.

Raksta autors apbrīno Marinas
Rebekas balsi, aprakstot dažādas
lomas, ko viņa ir dziedājusi operās, ieskaitot Mētropolitēna operā, bet arī uzsveŗ viņas spilgto
personību. Un operdziedātājas
personība parādās arī viņas lomās, tās viņa izspēlē spilgti un
neaizmirstami.
***
Gints Grūbe
iekļauts Producers on the Move
izlasē Kannās
Filmu studijas Mistrus Media
producents Gints Grūbe iekļauts
20 profesionālo kinoproducentu
izlasē platformai Producers on
the Move, kas jau 18. reizi strādās
Kannu starptautiskā kinofestivāla ietvaros. Eiropas kino populārizēšanas organizācija European Film Promotion (EFP) katru

Kannu kinofestivāla ietvaros
Producers on the Move notiks
18. reizi, un tā ir iespēja producentiem, kuŗu iepriekš producētās filmas uzrādījušas labus vietējos un starptautiska mēroga
izplatīšanas rezultātus, populārizēt savus nākamos projektus,
piesaistīt sadarbības partnerus,
konsultēties ar starptautiski atzītiem audiovizuālās nozares speciālistiem. EFP organizē producentiem seminārus darbam grupās un lietderīgas tikšanās ar citiem producentiem, turklāt nodrošina publicitāti filmu nozares
regulārajos izdevumos Screen
International un Variety. Dalība
platformā Producers on the Move
nodrošinās Gintam Grūbem arī
iespēju prezentēt topošās režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilmas “Puika ar suni” projektu, kas atbalstīts
Nacionālā Kino centra programmā “Latvijas filmas Latvijas
simtgadei”.
***
Latvijas īsfilma “Melleņu gari”
Hot Docs konkursā Kanadā
Jaunākā latviešu režisores Astras Zoldneres dokumentālā īsfilma “Melleņu gari” (starptautiskais nosaukums Blueberry Spirits) bija iekļauta nozīmīgākā
Ziemeļamerikas dokumentālo
filmu festivāla Hot Docs (Kanada) konkursa programmā, kur
piedzīvoja arī savu Ziemeļamerikas pirmizrādi.

Melleņu gari ir poētiska dokumentālā īsfilma par romu ģimeni, kuŗa vasaras pavada Kurzemes
mežos, lasot un pārdodot ogas.
Ievācot meža ražu, romi dalās ar
spoku stāstiem, kuŗus paši mežā
piedzīvojuši. Mistiskajos un noslēpumainajos stāstos pamazām
atklājas romu cīņa par identitāti,
mēģinot sabalansēt pagātni un
tagadni, kā arī tradicionālo un
moderno dzīvesveidu.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

2017. gada 20. maijs – 26. maijs

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
LIELBRITANIJA. 9. un 10. maijā vēstniece Baiba Braže darba
vizītē uzturējās Skotijā. 9. maijā vēstniece pārstāvēja Eiropas Savienības (ES) valstis Eiropas dienas atklāšanas ceremonijā Edinburgā. Vēstniece kopā ar Skotijas ārējo sakaru un kultūras ministri
Fionu Hislopu savās uzrunās uzsvēra ciešās saites starp ES un Apvienoto Karalisti (AK), kas balstās kopīgā vēsturē, vērtībās un interesēs.
Šīs saiknes veido eiropeisko identitāti un ietver sevī gan ES, gan citas
valstis. Edinburgas Eiropas dienas svinībās Latvija tika pārstāvēta
nacionālajā stendā, kuŗas dalību nodrošināja Latvijas goda konsuls
Edinburgā Džons Macgregors un Astra Plēpe.Vizītes laikā notika
tikšanās ar Skotijas latviešu diasporu un studentiem, kur Glāzgovas
aktīvie tautieši izrādīja interesi dibināt latviešu biedrību. Savā uzrunā
vēstniece aicināja ikvienu uzturēt ciešas saites ar Latviju un ieguldīt
savas spējas mūsu valsts izaugsmei un spēcīgai nākotnei, kā arī
aicināja sadarboties ar vēstniecību, pārstāvot Latviju un svinot
Latvijas simtgadi Skotijā.
FRANCIJA. Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis apmeklēja
Nicas pilsētu, gatavojot vienu no Latvijas simtgades projektiem Francijā, proti, konferenci par Latvijas valstsvīra, domātāja un diplomāta
Miķeļa Valtera ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un dibināšanā,
kā arī Latvijas un Francijas attiecību attīstībā. Lieģis tikās ar Nicas
mērijas un Vidusjūras universitātes centra (CUM) vadību, kas ir
vēstniecības sadarbības partneri konferences projekta reālizēšanā.
Konference būs daļa no Vidusjūras universitātes centra semināru
cikla, un tai būs plaša rezonance Nicas iedzīvotāju vidū, pateicoties
Nicas mērijas un CUM, kā arī Franču alianses iesaistei un komūnikācijai. 2018. gadā paies piecdesmit gadu kopš Miķeļa Valtera
nāves un Latvijas simtgade ir pateicīgs brīdis, lai mēs atgādinātu par
M. Valtera personību un viņa valstiskuma idejām, kuras jau 20. gadsimta pašā sākumā bija nelokāmas un skaidras attiecībā uz Latvijas
valsts pašnoteikšanos un neatkarību. M. Valters ir devis arī nozīmīgu
atbalstu latviešu trimdas dzīvei, dzīvodams Šveicē, Beļģijā un visbeidzot Francijā, kur pavadījis savus pēdējos dzīves gadus. Vēstnieks
apmeklēja arī M. Valtera kapavietu Nicas austrumu kapsētā, lai godinātu valstsvīru kopā ar Latvijas goda konsulu Žanu de Peliso. Vizītes laikā Nicā vēstnieks godināja arī terrorakta upurus, kuŗi gāja bojā
2016. gada 14. jūlijā svētku uguņošanas laikā, kad ar smago kravas
automašīnu tika nogalināti vairāk nekā 80 cilvēki.
UZBEKISTĀNA. 13. maijā
Taškentā norisinājās Uzbekistānas Ārlietu ministrijas organizētais pasaules valstu kultūras tradiciju un nacionālo ēdienu festivāls, kuŗā piedalījās aptuveni
30 Uzbekistānā akreditētās ārvalstu vēstniecības.
Latvijas vēstniecības stendā
apmeklētājiem tika piedāvāti dažādi latviešu virtuvei raksturīgi
ēdieni – īpašu interesi izraisīja Latvijas vēstniecības darbinieku pagatavotā aukstā biešu zupa un sklandu rauši. Tāpat interesentiem bija
pieejami informatīvie materiāli par tūrisma un izglītības iespējām
Latvijā.
ĒĢIPTE. 11. maijā vēstniece Iveta Šulca tikās ar Ēģiptē plaši pazīstamu mediju pārstāvjiem no “Ēģiptes Radio un TV padomes”, MENA
(Middle East and North Africa) aģentūras, avīzes un sociālās platformas Veto gate un lielākā privātā laikraksta Al Masry Al Youm, lai pārrunātu gaidāmo vizīti uz Latviju. Žurnālistu vizīti organizē Latvijas
vēstniecība Ēģiptē sadarbībā ar Latvijas Institūtu ar mērķi veicināt
publicitāti un zināšanas par Latvijas polītiku, vēsturi, kultūru un
ekonomiku, tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas simtgadei.
Latvijā žurnālisti iepazīsies ar Latvijas ekonomikas eksporta potenciālu, tūrisma piedāvājumu, valsts vēsturi un kultūru, tiekoties ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Rīgas Techniskās
universitātes vadību, kā arī Siguldas pašvaldību. • Latvijas Mākslas
akadēmijas (LMA) rektors prof. Aleksejs Naumovs Kairā apmeklēja
Helvānas universitātes (Helwan University) Mākslas fakultāti, kur
tikās ar fakultātes vadību un pārrunāja sadarbības iespējas programmas Erasmus + ietvaros. Vizītes laikā universitātē norisinājās gan
gleznotāja, gan universitātes studentu darbu izstāde, kā arī priekšlasījumi par LMA darbu, mākslas tradicijām un mūsdienu glezniecības skolu Latvijā. Alekseja Naumova vizīte notika pēc Helvānas
universitātes Mākslas fakultātes ielūguma, un tās laikā notika divas
mākslinieka meistarklases, kuŗas apmeklēja vairāk nekā 300 mākslas
studentu. Vizītes beigās tika noslēgta vienošanās par sadarbības memoranda parakstīšanu, kas paredzēs pasniedzēju apmaiņas programmu. Gleznotājs turpināja arī projektu World Cities. Live Paintings,
kuŗa ietvaros tapa lielformāta glezna ar Gizas piramīdām. Mākslas
projekts World Cities. Live Paintings notiek jau vairākus gadus dažādās pasaules metropolēs un kultūrvēsturiski bagātajās Eiropas pilsētās ‒ Honkongā, Ņujorkā, Maiami, Rīgā, Parīzē, Kannās, Nicā,
Venēcijā, Burano, Budapeštā, Vīnē un citviet. Latvijas vēstniece Ēģiptē Iveta Šulca, kuŗa ir projekta patronese, bija gandarīta par plašo
interesi un atzinīgajiem vārdiem par Latvijas glezniecības skolu.
Profesora Naumova sniegtās meistarklases daudziem Ēģiptes
jauniešiem bija pirmā iepazīšanās ar Latviju un Latvijas kultūru.
Vēstniece pauda cerību, ka nākotnē ES programma Erasmus + ļaus
padziļināt augstskolu sadarbību.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Viena tauta, divas Korejas: kā diena un nakts...
FRANKS
GORDONS
Līdzās Trampam, Putinam un
islamistiem Ziemeļkoreja atrodas
pasaules uzmanības degpunktā.
Nu jau kopš 1945. gada rudens
viena un tā pati korejiešu tauta
ar kopēju valodu sadalīta divās
daudzējādā nozīmē diametrāli
pretējās daļās ar režīmiem, kas
atšķiras kā diena un nakts. Uzskatāma “polītmācība” vairāku
paaudžu gaŗumā...
1945. gada septembrī, pēc Japānas kapitulācijas, Korejas pussala tika gar 38. paralēli “ar lineālu” sadalīta: ziemeļos no tās ‒ padomju, dienvidos ‒ amerikāņu
okupācijas zona. Pirmajā tika
ieviests staļinisks režīms ar “vietēju” nokrāsu, otrajā tika ‒ ASV
pavēnī ‒ likti pamati parlamentārai demokratijai.1950‒1953. gadā, ārkārtīgi asiņainais Korejas
kaŗš, ko izraisīja Staļina inspirētā
Ziemeļkorejas agresija, un kas
kļuva par PSRS un ASV pretstāvi,

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
piedaloties sarkanās Ķīnas interventiem un ASV un citu rietumvalstu kontingentam, beidzās
neizšķirti, jo demarkācijas līnija
starp abām Korejām visumā
atbilst 38. paralēlei.
Ko mēs redzam ziemeļos no šīs
demarkācijas līnijas? Visus šos
gadus tur valda Kimu dinastija:
pielūdzamo dievu kārtā pārcelti
tēvs (Kims Irsens, 1948 – 1994,
46 gadi!), dēls (Kims Čenins,
1994 – 2011) un ne jau “svētais
gars”, bet mazdēls (Kims Čonins,
kopš 2011. gada). Ziemeļkorejas
ideoloģija ir staļinisma paveids
īpatnējā vietējā variantā ‒ “Juhe”,
kura būtība ietverta teikumā
“Paļauties uz pašu spēkiem”. Visu
triju ar dievišķiem epitetiem apveltīto Kimu valdīšanai raksturīga visstingrākā slepenība (īpaši
privātā dzīve un radu raksti), kā
arī nežēlība, kas skar vistuvākos
līdzgaitniekus un visu triju Kimu

režīma neaizskaramību, t.i., izdzīvošanu.
Un Dienvidkoreja ‒ kāds pretstats, kā diena un nakts. Tās
ekonomika ir ceturtā lielākā
Āzijā un pasaules mērogā ieņem 11. vietu. Tikai vienas paaudzes laikā Dienvidkoreja no
vienas no nabadzīgākajām valstīm pasaulē kļuva par īstu ekonomisko brīnumu. Jau 2010. gadā nacionālais kopprodukts
uz katru iedzīvotāju sasniedza
30 000 dolaru, t.i., 13 reizes vairāk nekā 1980. gadā.
Dienvidkoreja ir viena no pasaules galvenajām automašīnu,
datoru, viedtālruņu ražotājām.
Arī kuģu būvē un tērauda ražošanā šī valsts globāli ieņem goda
vietu. Tās galvaspilsētā Seulā
plaukst kultūras dzīve ‒ koncerti,
izstādes, zinātniskās konferences,
mākslas mūzeji...
Te nu kāds var pamatoti iebilst,

ka Dienvidkorejā kopš 1948. gada bija ne mazums apvērsuma
mēģinājumu, militārās diktatūras iedīgļu, arī polītiskas slepkavības. Taču, par spīti visam tam,
stāvoklis atkal un atkal nostabilizējās, un kopš 1987. gada parlamentārā demokratija balstās uz
stingriem pamatiem. Polītiķe,
kas 2013. gadā tika ievēlēta par
prezidenti, sapinās skandalozā
korupcijas afērā, sekoja t.s. impīčments, un viņai nācās atstāt šo
augsto amatu. Pilnīgi demokratisku vēlēšanu rezultātā nupat, 10. maijā, par prezidentu
kļuva liberāli noskaņotais Mun
Jae-ins, kuŗš paziņojis, ka “meklēšot dialogu” ar Ziemeļkorejas
despotu: varbūt cerēdams nomierināt Kimu dinastijas paniskās bailes no režīma krišanas ‒
bailes, kas mudina viņus šantažēt
pasauli ar kodolkaŗa vīziju.

Demagoģijas meistarklase

SALLIJA
BENFELDE
Neatkarības deklarācijas svētki
pagājuši, Latgales simtgades kongress slavināts, sarkanbaltsarkanais karogs nolikts malā līdz jauniem svētkiem. Ikdienas dzīve
turpinās, arī nodokļu reforma, arī
diskusijas par valsti. Vismaz nodokļu reformas jautājumā beidzot
visi vairāk vai mazāk esot apmierināti, jo visiem būšot labāk. Tiesa
gan, par to, kuri tad būs tie “visi”,
kuriem būs labāk, īstas skaidrības
tomēr nav.
Reformām parasti ir kāds mērķis, un to var skaidrot arī tā kā
reformu jēdzienu raidījumā “1:1” –
skaidroja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags, runājot par reformām baznīcā. Proti, atgriezties
pie pirmsākumiem, pie tā, kas jau
bijis sākumā. Acīmredzot Latvijas polītiķi, rosoties ap nodokļu reformu, arī nolēmuši atgriezties –
piemēram, nu jau “nelaiķes” Tautas partijas laikos vai pat vēl agrāk,
kad tie, kam nauda un vara, pie tās
paliek, bet pārējie var dzīvot un
mirt pavisam brīvi, kā jau brīvā
valstī, kurai gar viņiem nekādas
daļas.
Jau sen skaidrs, ka valsts drošību un dzīvotspēju nosaka ne
tikai armija un ieroči, bet arī tas,
kā jūtas tās iedzīvotāji un vai uzticas savai valstij. Svētki bieži vien
liek aizmirst ikdienas raizes, un arī
šajos svētkos bija daudz prieka un
gaismas.
Jau pēc svētkiem ar savu izpratni
par valsti un tās drošību izcēlies
bijušais ārlietu ministrs Jānis
Jurkāns intervijā “Neatkarīgajai
Rīta Avīzei”. Var saprast Jurkāna
kunga rūgtumu par to, ka
neatkarības gadu laikā esam ļāvuši
“par mums nozagtu naudu” pirkt
polītiku, un var saprast viņa teikto,
ka “mēs divdesmit septiņu gadu

ģimenes locekļus. Stindzinošu
piemēru ir daudz, tipisks ir tāds:
2014. gadā tika atklāta kārtējā
“sazvērestība”, un valsts drošības
ministra vietnieks tika nogalināts ar liesmu metēju (!).
Par Ziemeļkorejas Gulaga lēģeriem un citiem represiju veidiem
rakstīts daudz, arī par badu, kas
vairākkārt skāris šīs valsts iedzīvotājus. Toties valsts galvaspilsētas platās ielas ir tīras, un krāšņas
ir metrostacijas, kas veidotas pēc
Staļina laiku Maskavas metro
parauga.
Dinastijas dibinātāja dēls un
mazdēls, kā zināms, sasniedza
sprausto mērķi – ražot un izmēģināt pašu konstruētas dažāda
rādiusa raķetes un izgatavot kodollādiņus, ar kuriem tagad tiek
šantažēta Dienvidkoreja, Japāna
un ASV. Stratēģiskais aprēķins ‒
balansēt “uz naža asmens”, nodrošinot šī despotiskā, murgainā

laikā esam izniekojuši šo valsti”,
jo galu galā Latvijas problēmas
pamatu pamatos esam radījuši
paši. Taču tālāk jau ieskanas tādas
kā pazīstamas noskaņas par to, ka
Eiropas Savienība un Amerika ir
kaut kas slikts, jo mums tak neesot
vairs savas valsts, tikai territorija,
ne noteikšanas par savu budžetu,
ne arī mēs paši varot sevi aizsargāt.
Acīmredzot pēc Jurkāna kunga
domām, esot kaut kādā savienībā
vai apvienībā esam savu valsti izniekojuši. Varētu gan pavaicāt, ko
ar valsts budžetu būtu izdarījuši
mūsu dižie polītiķi, piemēram, no
Ventspils un s vai Rīgas domes, ja
Eiropas Komisija budžetu nekontrolētu un vai tiešām atrašanās
NATO palīdz izniekot Latviju?
Jau grūtāk saprast bijušā ārlietu
ministra sacīto par to, ka Dievs pametis Latviju, protams, ar to
domādams ne jau tikai Baznīcu
vai Dievu: “Polijā ir Dievs. Grieķijā
ir Dievs. Vai Italijā ir, man grūti
teikt… Runājot par Dievu un Latviju, domāju, ka Viņš ir aizgājis no
Latvijas”. Taču sacītais par Latvijas
himnu aizvaino: “Domāju, ka
Latvijā vajag mainīt himnu.(..)
mēs prasām Dieva svētību. Tā ir
liekulība.”
Tomēr viss iepriekš minētais no
Jurkāna kunga intervijas, protams, skan skandalozi, un brīžiem
šķiet, ka tās noskaņas jau dzirdētas
pavisam no citas puses, tomēr galu galā katram ir tiesības paust
savus uzskatus. Turklāt arī dažs
labs nacionāli noskaņots latvietis
ir pārliecināts, ka Eiropa ir ļaunums un ka Latvijai vajadzētu lepni norobežoties, un tad tā kļūtu
varena valsts.
Tomēr tas nav tik vienkārši, kā
varētu likties, lasot interviju un
varbūt arī vietām priecājoties par
kritiskajiem un skarbajiem vār-

diem, kuriem noteikti piekrīt ne
viens vien Latvijas iedzīvotājs un
kuri nav gluži bez pamata.
Intervijas “odziņa” slēpjas kādā
Jurkāna kunga tēzē, un tad arī
kļūst skaidrs, no kuras puses tās it
kā dzirdētās noskaņas viņa sacītajā: “Domāju, ka lielākā kļūda,
kuru mēs priecīgi atbalstām, ir ES
un ASV sankcijas pret Krieviju.
Kāpēc? Es izvirzu tēzi – pasaules,
tai skaitā arī mūsu, drošības atslēga ir Kremlim. Neatkarīgi no tā,
kas tur būs saimnieks. Putins vai
kāds cits. Jo Krievijai ir milzīgs
kodolarsenāls. Un tikmēr neviena
pasaules valsts nevar justies droši.
Tāpēc es nedomāju, ka ir gudri
neveidot ar krieviem partnerattiecības… Turklāt – es uzskatu, ka
krieviem, tāpat kā amerikāņiem
un visiem citiem, ir tiesības uz

viņu nacionālajām interesēm.”
Apburoši, vai ne!? Nevar taču
nepiekrist, ka arī krieviem ir savas
nacionālās intereses, tāpat kā ir
taisnība visiem tiem, kuri saka, ka
ar Krieviju jāuztur partnerattiecības, jācenšas runāt, jo šī valsts
absolūta izolācija neko labu nevar
nest. Un apgalvojums, ka Kremlim
pieder pasaules drošības atslēgas,
vairs nešķiet tik demagoģisks, vai
ne?
Kāpēc tik daudz rakstu par
Jurkāna kunga uzskatiem? Manuprāt, tas ir spožs piemērs tam, kā
citas valsts ideoloģija var ienākt
Latvijā un aizmiglot prātus. Kā jau
minēju, daudzas nebūšanas, kuras
tiek pieminētas intervijā, tik
tiešām Latvijā ir, un mēs paši esam
sarūpējuši daudzas drazu un netīrumu kaudzes. Tādēļ šo inter-

viju ar atzinības saucieniem izlasīs
ne viens vien. Un viena no atziņām, uz kuru intervija tā vien
virza, ir – mēs esam ļāvuši te kaut
ko noteikt Eiropai un amerikāņiem, tāpēc ir slikti. Un otra atziņa –
ja jau pasaules drošības atslēga ir
Kremlim, tad ar to jādraudzējas,
tam jāpiekāpjas un jāpiekāpjas…
Par to, ar ko savulaik beidzās piekāpšanās Staļinam, var arī nedomāt, gan jau šoreiz tā nebūs…
Tādēļ uzskatu, ka šī Jurkāna
kunga intervija ir bīstama, jo tajā
fakti, notikumi un to interpretācijas ir savītas smalkā rakstā – kā
paklājā, kura zīmējumu var ieraudzīt, tikai atkāpjoties. Un tādēļ par
to ir jāzina un jārunā, jo pasaule
nudien nav miera osta, it īpaši
šobrīd.
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Cilvēks, pār kuŗu laikam nav varas

SILVIJA LĪCE
9. maijā 95 gadu jubilejā godinājām mūsu izcilo kinorežisoru Rolandu Kalniņu – režisoru, kuŗa filmuzņemšanas grupā
strādāt ikviens uzskatīja par laimi. Dziļas iekšējas kultūras cilvēks, smalkjūtīgs, korekts, taktisks. Arvien skaidri zināja sava
darba vadošo līniju un prata
mērķtiecīgi, neatlaidīgi un tomēr it kā nemanāmi uz to virzīt
visu radošo grupu, nevis uzspiežot savu gribu, bet ierosinot. Šī
cieņpilnā kollēģiālitāte sadarbībā ar operātoriem, māksliniekiem, aktieŗiem, uzticība viņu
spēkiem, izpratnei un izjūtām
radīja viņa grupā patiesu darbaprieku un augstas ētikas gaisotni.
Rolands Kalniņš profesiju apguvis praktiskā darbā. Sācis strādāt Rīgas kinostudijā 1947. gadā.
Bijis režisora palīgs, režisora asistents, pēc tam otrais režisors. Uz
pagājušā gadsimta sešdesmito
gadu sliekšņa sāka uzņemt filmas patstāvīgi kā režisors-inscenētājs un drīz iegāja sava radošā
brieduma zenītā.
Rolandu Kalniņu vienmēr saistījusi cilvēka rīcība konkrētā
vēsturiskā situācijā, sociālekonomisko apstākļu un sabiedrības
ietekme uz personību. Viņa daiļradē īpaši spilgti iezīmējās divas
nozīmīgas temas – mūsu tautas
liktenis un personības veidošanās problēmas, un viņš gribēja
tās risināt ekrānā saskaņā ar savu
pārliecību un sirdsapziņu. Tas
visai sarežģīja un apgrūtināja režisora radošo ceļu, liekot sastapties ar daiļradi ierobežojošiem
šķēršļiem un autoritātīvu administrēšanu.
1966. gadā tika pabeigta filma
“Es visu atceros, Ričard!”, kuŗā
skarta sāpīgi traģiska lappuse
mūsu tautas vēsturē – Latviešu
leģions Otrajā pasaules kaŗā.
Filma par cilvēku likteņiem un
notikumiem, kuŗi tolaik, valdošās ideoloģijas tīši sagrozīti vai
noklusēti, daudziem bija visai
neskaidri. Turklāt runāt par latviešu leģionu, kaut puspatiesību,
bija tikpat kā tabu. Tāpēc šī fil-
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ma, īsu brīdi bez reklāmas un
preses atsauksmēm parādīta
dažos kinoteātŗos, tika izslēgta
no kinoprocesa Latvijā. (Pārmontēta, tuvinot to sākotnējai
iecerei, šī kinolente ar tās oriģinālo nosaukumu “Akmens un
šķembas” iznāca uz ekrāniem
tikai 1992. gadā.) Piebildīšu, ka
šajā kinodarbā atrodami vēsturiskās precīzitātes, mākslinieciskā izpildījuma un emocionālitātes ziņā latviešu aktieŗfilmās nepārspēti kadri ar Otrā pasaules
kaŗa cīņu atainojumu kaujas laukā (īpaši tas sakāms par Volhovas purvu epizodi).
Lielā radošā aizrautībā strādādami, filmas “Elpojiet dziļi!” jeb
“Četri balti krekli” veidotāji nevarēja pat iedomāties, ka šai liriskajai mūzikālajai novelei būs
lemts tikpat neapskaužams liktenis kā R. Kalniņa gadu iepriekš
inscenētajai drāmai par Ričardu.
Saskaņā ar vienošanos starp ki- Kinorežisors Rolands Kalniņš

Regīna Razuma un Eduards Pāvuls filmā “Ceplis”

nematografijas vadību pie mums
un Maskavā Latvijā uz kinoekrāniem (izņemot atsevišķus seansus šaurām kino mākslas speciālistu auditorijām un kinoklubiem) filmu vispār neizlaida. To pieprasīja ignorēt pat
filmografijās. Un tas viss – dažu
situāciju dēļ, kuŗas raisīja augstākajai administrācijai nevēlamas

Andrejs Žagars un Regīna Razuma filmā “Akmeņainais ceļš”

atmaskojoši kritizējošas asociācijas.
Režisoram netika dota iespēja
pabeigt eksperimentālu avangardisku filmu “Piejūras klimats”
(1974.). Toreiz uzņemtais materiāls tika samontēts un demonstrēts 1992. gadā.
Pēc P. Rozīša romāna veidotajā, mākslinieciski spilgtajā filmā
“Ceplis” (1972), attēlojot Latvijas
pirmās brīvvalsts jaunbagātnieku sabiedrību ar viltīgo un izmanīgo uzņēmēju Cepli centrā, Rolands Kalniņš meistarīgi apvienoja smalkas ironijas, farsa un
psīcholoģiskas drāmas elementus. Sportistu dzīves problēmām
veltītajā filmā “Karalienes bruņinieks” (1970) saplūdināja dokumentālu tēlu ar inscenējumu. Ar
lakoniskiem līdzekļiem radīja
pārliecinošu Rīgas tēlu filmā
“Akmeņainais ceļš” (1983). Iedziļinājās cilvēku iekšējā pasaulē
drāmatisku 1905.gada vēsturisko notikumu jūklī, inscenējot
filmu “Ja mēs visu to pārcietīsim”
(1987) pēc A. Upīša Robežnieku
triloģijas. Kopā ar operātoru Juri
Podnieku radīja lielisku dokumentālu portretfilmu par Viju
Artmani – “Saruna ar karalieni”
(1980). Pirms desmit gadiem
režisors iepriecina kinoskatītājus ar noskaņu un izjūtu filmu
par mūsdienu cilvēku attiecīb-ām un mīlestību – “Rūgtais
vīns” (2007).
“Es mīlu labāk būt malā, nekā
atrasties tuvāk galdam,” reiz kādā intervijā izteicies Rolands

Uldis Pūcītis un Līga Liepiņa filmā “Elpojiet dziļi!”

Harijs Liepiņš un Eduards Pāvuls filmā “Akmens un šķembas”

Kalniņš. Taču pasīva sēdēšana
nekad nav bijusi viņa dabā. Arī
tagad viņš apmeklē teātri, koncertus, jaunāko filmu seansus;
bieži dodas gaŗās pastaigās pa pilsētu, tāpat kā arvien aizrautīgi
interesējas par sportu (viņam tuvākie sporta veidi – vieglatlētika,
basketbols, bobslejs, skeletons).
Pieredzes bagātais meistars tic
mūsu jaunajiem kinorežisoriem,
ieinteresēti no malas seko viņu
meklējumiem dažādos virzienos, priecājas, ka viņi apzinās
kino plašās iespējas un droši tās
izmanto. Kad tiek aicināts un jūtas vajadzīgs, pats palaikam piedalās dokumentālos kinoprojektos, un viņa viedoklis ir tik-pat
skaidrs un godīgs kā pirms gadiem, domas plūdums grods un
pārliecinošs, atmiņa – apbrīno-

jama. Laiks nav spējis ietek- mēt
arī šā pašcieņas pilnā cilvēka stoicisko stāju.
Bet kopš seniem laikiem vēlās
vakara stundās viņam tīk mājās
pie sava rakstāmgalda gremdēties grāmatās. Pirms daudziem
gadiem, agrā jaunībā, liktenis
bija sūtījis viņa ceļā dzejnieku
Andreju Eglīti, kas it kā pavēra
vārtus un lika viņam ieraudzīt
labās grāmatās slēpto vērtību
pasauli...
Rolands Kalniņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1998).
2005. gadā saņēmis Nacionālā
filmu festivāla Lielais Kristaps
balvu par mūža ieguldījumu
kinomākslā.
Apbrīnā un cieņā noliecam
galvu jubilāra priekšā.
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Palīdzot Latgalei, mēs palīdzam Latvijai
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, literātūrzinātniece un 12. Saeimas deputāte Janīna
Kursīte sarunā ar žurnālisti Salliju Benfeldi par Latgali, latviešiem un Latviju
Neatkarības deklarācijas diena 4. maijs, Latvijas simtgades
svinēšanas sākums un Latgales
kongresa simtgade ‒ viss notika
dažās dienās. Par Latgales kongresu runāja un rakstīja daudz,
bet gribas vaicāt, vai par to nevajadzēja runāt un spriest visus
šos gadus?
Par daudzām lietām būtu vajadzējis spriest visus neatkarības
gadus. Taču jāņem vērā, ka, nonākušiem Eiropas Savienībā,
mums pavērās jauni plašumi,
kas bija jāapgūst. Tie, kas vēlējās
saglabāt Latvijas mērogus un
nepazaudēt ievērību mūsu pašu
novadiem, vienkārši tika ignorēti
kā dzīves atpakaļrāpuļi. Atskanēja gan ik pa brīdim izmisīgi saucieni vai skaļāki atgādinājumi, ka nedrīkstam pazaudēt
mūsu novadu vērtības, bet vai
tad kāds, kam bija lemšana, tajos
ieklausījās. Viss gāja globālo vērtību virzienā, un gāja līdz pat nesenam laikam, kad Rietumeiropa sāka grimt zem daudzo iebraucēju smaguma. Tomēr nav
gluži tā, ka nekas pa neatkarī-bas
gadiem Latvijā nav darīts novadu un konkrēti Latgales labā
– ir atsevišķa Latgales attīstības
programma, kas gan attiecas
tikai
uz
tautsaimniecības
sekmēšanu. Līdzīgas programmas nav nevienam citam Latvijas novadam.
Kongresā, kurš tika rīkots
par godu kongresa simtgadei,
Rēzeknē izskanēja visdažādākie viedokļi, domstarpības izskanēja pat par formulējumu ‒
Latgale pievienojās vai apvienojās ar Kurzemi un Vidzemi
un par daudziem citiem jautājumiem. Vai, jūsuprāt, Rēzeknes kongress liecināja par kopīgu izpratni un mērķiem?
Latgales kongress parādīja un
sāpīgā veidā parādīja, ka ir pārāk
daudz runāts un pārāk maz darīts Latvijas sabiedrības saliedēšanā. Saliedēšana var notikt, tikai
iepazīstot vienam otru, citam citu, ne abstraktā veidā. Kad nav
vienprātības par lielām lietām jeb
kopējiem mērķiem, tad sākas
kašķēšanās par sīkumiem, piemēram, kā pareizi būtu jāsaka
“Latgale pievienojās vai apvienojās”. Tā var strīdēties līdz bezgalībai, jo 1917. gada kongresa sagatavošanas dokumentos, kas
nāca no Latgales pagastiem, ir
lietots gan viens, gan otrs vārds.
Pirmais vārds tika lietots ar nozīmi atšķirt Latgali no krieviskā
un baltkrieviskā Vitebskas apgabala un pievienot latviskajiem
Kurzemes un Vidzemes apgabaliem. Otrais vārds tika lietots ar
nozīmi salikt visus kopā, savienot. Kā pirmajam, tā otrajam
vārdam bija sava jēga. Cita lieta,
ka mūsdienās vārdam “pievienot” ir pārsvarā negātīva nozīme,
jo Latviju 1940. gadā varmācīgi
pievienoja Padomju Savienībai.
Bet taču piekritīsiet, ka dažā- dos
laikos un dažādās situācijās viens
un tas pats vārds var saturiski
atšķirties. Vai par to tagad būtu
jāceļ galvenā brēka un jāķīvējas?!

Janīna Kursīte: “Bet nedrīkstētu vienu izcelt pāri citiem vai pieprasīt, lai uz iesniegumiem, kas rakstīti latgaliešu rakstu valodā, tāpat atbildētu ne tikai Latgalē, bet
visos novados. Pirmkārt, cik tas maksās apmācīt visās Latvijas pašvaldībās, Rīgu
ieskaitot, ne tikai saprast, bet arī atbildēt latgaliski, otrkārt, ir divas latgaliešu rakstu
valodas formas (viena senāka, otra jaunāka, abas vienlīdz pastāv), tad kurā? Treškārt, kādā valodā tad notiks mutiskā saziņa? Latgaliski nav normētas runas formas,
katrs runā savā izloksnē. Tad ierēdņiem būs jāpārzina visas izloksnes, vai arī
iesniegums tiks nodots, neatverot muti un klusējot. Ceturtkārt, vai rezolūcijas rakstītāji ir aptaujājuši vismaz viena Latgales novada ļaudis – vai viņi prot rakstīt latgaliski un galvenais, vai viņi vēlas to darīt.”
Rēzeknes kongresa rezolūcija
sākas ar skaistiem vārdiem: “Mes,
pyrmuo Latgolys kongresa lāmumu idejiskī turpynuotuoji.” Bet
ar to tad arī ir viss, kas šī kongresa rezolūciju un tā autorus un
atbalstītājus saista ar 1917. gada
kongresa pamatlēmuma pieņēmējiem. 1917. gada kongresa rezolūcijas 1. punkts uzsver, ka Vitebskas guberņas latvieši ir tādi
paši latvieši kā Vidzemes un Kurzemes guberņā, tāpēc tiek nospriests būt turpmāk kopā. Šīgada
rezolūcijā, kuŗas pamattonis ir
“mēs pieprasām”, nav neviena
punkta par novadu vienotības
veicināšanu un sekmēša-nu, bet
tieši pretēji – ir par atšķirību
akcentēšanu. Nepārprotiet mani,
es neesmu pret Latgales
kultūrsavdabības saglabāšanu.
Tā ir bagātība, tāpat kā Kurzemes
vai Vidzemes kultūrsavdabība.
Bet nedrīkstētu vienu iz-celt pāri
citiem vai pieprasīt, lai uz
iesniegumiem, kas rakstīti
latgaliešu rakstu valodā, tāpat
atbildētu ne tikai Latgalē, bet
visos novados. Pirmkārt, cik tas
maksās apmācīt visās Latvijas
pašvaldībās, Rīgu ieskaitot, ne
tikai saprast, bet arī atbildēt latgaliski, otrkārt, ir divas latgaliešu
rakstu valodas formas (viena
senāka, otra jaunāka, abas vienlīdz pastāv), tad kurā? Treškārt,
kādā valodā tad notiks mutiskā
saziņa? Latgaliski nav normētas
runas formas, katrs runā savā
izloksnē. Tad ierēdņiem būs
jāpārzina visas izloksnes, vai arī
iesniegums tiks nodots, neatverot muti un klusējot. Ceturtkārt,

vai rezolūcijas rakstītāji ir ap-taujājuši vismaz viena Latgales
novada ļaudis – vai viņi prot
rakstīt latgaliski un galvenais, vai
viņi vēlas to darīt.
Un tomēr – vai latgaliešiem ir
sava valoda vai tas tomēr ir
latviešu valodas atzars? Kāpēc?
Tas nav tāda tipa jautājums kā,
cik ir 2x2, kur var būt tikai viena
pareiza atbilde. Krievijā, laikam
sākot no pag. gs. 20. gadiem,
pasēs rakstīja tautību latgalietis.
Valoda, precīzāk tās daudzās
izloksnes, kuŗās runāja 19. gs.
beigās, uz Sibiriju un ci- tām
vietām pēc labākas un lētākas
zemes aizdevušies latgalieši, tika
apzīmētas par latgaliešu valodu.
Trīsdesmitajos gados no PSRS
puses tas tika pacelts arī kā
polītisks jautājums – redz, pie
mums latgalieši brīvi attīstās, bet
buržuāziskajā Latvijā viņus neatzīst. Tas nekas, ka jau 30. gadu
vidū liela daļa izglītoto un pārtikušo latgaliešu tika fiziski iznīcināti. Par to, protams, padomju
propaganda klusēja. Valoda, kā
kādreiz trimdā rakstīja valodnieks un rakstnieks Valdis Zeps,
veidojas tad, kad tai ir normēta
kā rakstu, tā runas forma. Un
tāda ir latviešu literārā jeb kopnacionālā valoda. Latgaliešu valodai ir normēta rakstu forma,
literātūra latgaliešu valodā pastāv
kopš 18. gadsimta. Un tāpēc ir
tikai likumasakarīgi, ka valsts
valodas likumā rakstīts, ka latgaliešu rakstu valoda ir latviešu
valodas vēsturisks paveids. Lielās
atšķirības valodā veidojās no tā,
ka Latgale gandrīz 300 gadus bija

šķirta no pārējiem latviešu
apdzīvotajiem novadiem.
Vai, jūsuprāt, Latgalei vajadzīgs savs karogs?
Savs karogs ir Sēlijai, savs ‒ lībiešiem. Ir novadu, pat pagastu karogi. Tas nav aizliegts, un tur nav
nekā nosodāma, ja vien karogs
nekalpo par vienu no elementiem
nošķirtības pastiprināšanai. Šķiet,
jau vismaz gadus desmit, ja ne
vairāk, neoficiālā līmenī figurē arī
Latgales karogs, kuru veido trīs
krāsu joslas – tumšzila, balta, tumšzila. Pret šo nebūtu nekas iebilstams, ja vien karogam pa vidu nebūtu grifs, kas ir precīza kopija no
16. un 17. gadsimta mijā dzīvojušā
Polijas-Lietuvas lielvalsts kaŗavadoņa un valsts darbinieka Jana
Hodkeviča ģerboņa. Tātad te ir runa par svešu mantu, kas paņemta
bez atļaujas. Tāpat tas ir pretrunā ar
1917. gada kongresa garu, kur bija
runa tieši par atdalīšanos no
slāviskās Vitebskas guberņas, kas
agrāk bija daļa no Polijas-Lietuvas
kņazistes. Te iznāk – pretēji. Un kas
vēl svarīgāk – latgaliešiem kā latgaļu
cilts pēctečiem jābūt lepniem, ka
Latvijas valsts karogs radies no 13.
gadsimta latgaļu sarkanbaltsarkanā
karoga, kas minēts jau Atskaņu
hronikā. Vai latgaliešiem vajag citu
karogu? Zināms kompromiss, ja
nu no-teikti gribas atšķirties, būtu
zilibaltzilais karogs, bet ar Latgales
vēsturisko ģerboni pa vidu, ne jau
ar poļu šļahtiča ģerboni.
Vai Latgale tiešām joprojām
saņem mazāk cieņas un mīlestības nekā Kurzeme, Zemgale
vai Vidzeme?
Latgale ir daudzējādā ziņā at-

šķirīga – gan ar to, ka joprojām
ir dzīvas izloksnes, ka tajā ir ļoti
raibs iedzīvotāju sastāvs, ka dominējošā ir katoļticība, un vēl,
un vēl. To, kas ir atšķirīgs, ne
katrs un ne vienmēr uztver ar
aplausiem vai ar mīlestību. Jo atšķirīgais prasa sapratni, bet sapratne rodas no iepazīšanas. Te
nonākam pie tā, ar ko jūs sākāt
manu iztaujāšanu: vai par Latgali nevajadzēja daudz vairāk
rakstīt un runāt jau iepriekš, ne
tikai tagad, kongresa sakarā. Jā,
noteikti, bet pie viena – ne tikai
par Latgali, bet arī par mūsu novadiem un to vēsturi. Latgalieši
apvainojas, ka Kurzemes vai Vidzemes skolās pārāk maz ru-nā
par Latgales vēsturi. Bet vai Latgales skolās tiek pietiekami daudz
un dziļi runāts par Kurzemi,
Vidzemi un Zemgali? Ja savelk
kopā, tad īpaši no jaunās paaudzes
vidzemniekiem,
kurzemniekiem, zemgaliešiem es
jūtu gan interesi par Latgali, gan
mīlestību vai vismaz cieņu pret
Latgali. Nekādu izteiktu nepatiku neesmu jutusi arī no tagadējās vecākās paaudzes. Ja nu
kādreiz kādu jociņu vai anekdotu, bet tas tikai liecina, ka par
Latgali domā, ka Latgalei ir
savdabība. Un par to nav ko apvainoties! Vismaz man kā latgalietei tā šķiet. Citādi tas laikam
bija pirms kaŗa. Latgale bija visnabadzīgākā, ļaudis visneizglītotākie, jo cariskās Krievijas spaidi tur bija daudz stiprāki nekā
Kurzemē vai Vidzemē. Latgalieši
devās par laukstrādnie- kiem uz
citiem novadiem. Nav brīnums,
ka tāpēc uz viņiem skatījās kā no
augšas. Tas radīja rūgtumu. Bet
nevar un nevajag senu rūgtumu
pārnest uz tagadni un nevajadzīgi
sāpināt sevi par se- niem
pāridarījumiem.
Vai arī nākamgad un aiznākamgad būtu jārīko Latgales
kongress? Varbūt vajadzētu rīkot, piemēram, Kurzemes kongresu?
No kongresu biežuma lietas
nemainīsies. Tās mainās no konkrēta darba. Man ļoti gribas cerēt
un ticēt, ka Rēzeknē notikušā
Latgales kongresa asā rezolūcija
nevis nocietinās divas ierakumu
puses – latgaliešus un nelatgaliešus, bet liks abām pusēm meklēt konkrētus saskares un lietu
uzlabošanas punktus. Uz Latgales kongresa simtgadi Latvijas
banka laida klajā skaistu piemiņas monētu, veltītu šim vēsturiskajam notikumam. Vienā monētas pusē Latgales kongresa
pārstāvji tur rokās sarkanbaltsarkanu karogu ar uzrakstu
“VĪNOTI LATVIJĀ”. Otrā pusē
ir Latgalei raksturīgā krucifiksu
jeb ceļmalas krustu tēma, kas
saistās ar katoļticības stiprību.
Man liekas, kā viens, tā otrs ir
nepieciešamība arī šodien. Latgale var būt garīgi stipra, ja paturēs prātā vienotības ideju un
katrs latgalietis, lai kur dzīvotu,
domās, kā palīdzēt Latgalei, jo,
palīdzot Latgalei, mēs palīdzam
Latvijai.
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Paulo Šteinbergs Luksemburgā un Latvijā
Paulo Steinberg ir latviešu izcelsmes brazīlietis, kuŗš dzīvo un
strādā ASV. Viņa tēvs ir dzimis
Rīgā, bet 1905. gadā kopā ar saviem vecākiem pārcēlās uz dzīvi
Brazīlijā. Tādēļ viesošanās Rīgā
un klavieŗkoncerta sniegšana tēva dzimtenē ir vienlaikus arī pianista Paulo Šteinberga dzimto
sakņu meklējumi.
Bija paredzēts, ka Paulo Šteinbergs Luksemburgā uzstāsies jūlijā, bet gluži negaidīti pienāca
ziņa, ka viņa koncerti Luksemburgā notiks 4. un 5. maijā. Kāda
lieliska izdevība – apvienot savas
neatkarības atjaunošanas dienas
svinības ar skaistu vakaru ar latvieti no pavisam citas pasaules
malas!
Paulo Šteinbergs ir Džeimsa
Medisona universitātes (James
Madison university) asociēts profesors, koncertējis ASV, Kanadā,
Dienvidamerikā, Eiropā un šogad pirmo reizi arī Latvijā. Šteinberga koncerti ir apvienoti ar
prezentāciju – lekciju par Brazīlijas klasisko klavieŗmūziku “Deja, kliedziens un dziesma: Brazīlijas kultūras atspulgs”. Koncertā viņš spēlēja brazīliešu komponistu Heitora Villa-Lobosa un
Ernesto Nazareta (Nazareth) kompozīcijas. Ļoti interesanti bija
Šteinberga stāstījumi, piemēram,
stāstīja par deju choros (kas cēlusies no polkas). Villa-Loboss tiek
uzskatīts par nozīmīgāko brazīliešu komponistu, bet viņa mūziku reti dzirdam klavieŗu izpildījumā. Tā bija patiesa bauda
noklausīties gan stāstījumu, gan
virtuozo latviešu izcelsmes pianistu atskaņojam šīs kompozicijas.

šāka sabiedrība droši vien maz
zināja par latviešiem un viņu centieniem atgūt neatkarību un brīvību. Tagad te dzīvo ap 400 latviešu, un par latviešiem luksemburdzieši zina un saprot mūsu tā
laika centienus. Atcerējos šo pašu
laiku Austrālijā, kad pie mums
viesojās Labvakar puiši un visi ar
aizturētu elpu sekojām līdzi, kāds
būs Augstākās Padomes balsojums. Sekoja liela televīzijas, avīžu un radio interese, un Labvakar puišiem bija nemitīgs skaidrošanas darbs Austrālijas medijiem. No vienas puses, tas šķiet
sens laiks, bet, ja pašķirstām sa“Meitenes ar mākslinieku” ‒ Ingūna Milūna, Elīna Pinto, Ieva
Rozenberga, Valda Liepiņa

Pēc koncerta LuksemburgasLatvijas asociācijas priekšsēde
Elīna Pinto pateicās māksliniekam par skaisto sniegumu un
svētku noskaņas radīšanu, pateicībā pasniedzot viņam bērzu
sulas dzirkstošo vīnu. Viņa izcēla
šī vakara simbolisko nozīmi –
pavisam citas pasaules malas latvietis uzrunā latviešu kopienu
Luksemburgā Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā un aicina klātesošos dziedāt Latvijas
himnu. Nodziedājām arī dažas
latviešu tautasdziesmas. Aprunājoties ar Šteinbergu par viņa radurakstiem, viņam aši tika piedāvāts jauns vārds – Pauls Akmeņkalns, kas viņam itin labi
patika. Tad kopā ar mākslinieku
devāmies uz italiešu restorānu
Osteria, kur īpaši mums bija uzklāti balti galdauti. Bija arī sagatavots mazs galdiņš, kur nolikt mūsu kliņģeri – bija brīnišķī-

gi, ka restorāns respektēja šo it
kā sīkumu, jo kliņģeris mums
visiem tiešām deva īstu latviešu
svētku noskaņu. Luksemburgas
priekšpilsētas italiešu restorānā
tovakar skanēja arī mūsu dziedātās “Daugav’ abas malas” un
“Nevis slinkojot un pūstot”.
14. maijā P. Šteinbergs spēlēja
Mātes dienas koncertā Bruknas
muižā. Šeit ir augstvērtīgs flīģelis,
un Bruknas muiža ir gan reliģisks, gan arī kultūras centrs, kur
svētdienās uz dievkalpojumiem
ierodas liels skaits ticīgo gan no
tuvējā Bauskas novada, gan arī
no Rīgas apkārtnes. Koncerts notika arī Āgenskalna Baptistu draudzes baznīcā un Svētās Ģimenes
mājā Rīgā, Klostera ielā 5/7.
Tā Luksemburgā, Eiropas
viducī, pagāja 27. gadskārta kopš
Latvijas republikas atjaunošanas deklarācijas parakstīšanas.
Valstī, kur pirms 27 gadiem pla-

valsti, bet dibināt jaunu valsti – ar
visām no tām izrietošām sekām:
nulles slieksnis pilsonībai, divvalodība, īpašumtiesību neatjaunošana utt. Kam tas būtu bijis izdevīgi? Lai katrs secina pats.
Lūdzu, nepārprotiet, es tiešām
neaicinu ignorēt skaistos Baltā
galdauta svētkus, tikai skaidrības un vienkāršības labad varbūt
tos varētu saukt par Latvijas Atdzimšanas svētkiem? Lai būtu
nepārprotami un vienkārši.
Pavisam drīz 4. maijam seko
arī 9. maijs – nozīmīgai Latvijas
iedzīvotāju daļai svarīgi svētki.
Taču otra nozīmīga Latvijas iedzīvotāju daļa – 1940. gada pamatiedzīvotāju mantinieki šo
datumu pamatoti uzskata par
savas zemes okupācijas dienu,
jo vienu – vācu okupāciju ‒ gandrīz uz pusgadsimtu nomainīja
padomju okupācija.
Varbūt tad arī skaidrības labad šo pieminekli Pārdaugavā,
pie kuŗa 9. maijā pulcējas tik
daudz padomju okupācijas mantinieku, būtu vērts no Uzvaras
pieminekļa pārdēvēt par Okupācijas pieminekli? Un tad redzētu, ko katrs 9. maijā tur svin.
Vajadzīga tikai Rīgas domes labā
griba, un tad arī varētu labi redzēt, kādas vērtības aizstāv Rīgas

Pēc koncerta

vas vecās fotografijas un pārlapojam atmiņas, tad apzināmies,
ka esam piedzīvojuši fantastisku laiku! Priecājos, ka pēdējos
gados 4. maijā tauta tiek aicināta
uz Baltā galdauta svētkiem, jo

savu atgūto neatkarību de jure.
Dienas, kuŗām vēl sekoja janvāŗa
barikādes un pusotra gada gaŗumā neziņas pilns laiks, līdz
1991. gada 21. augustā Latvija de
facto atguva savu neatkarību.

Par valsti un svētkiem

AUSTRIS GRASIS,
valodnieks, folklorists un Daugavas Vanagu Vācijā valdes loceklis
Nupat, 4. maijā, Rīgā – kopā ar
citiem latviešu tautastērpa valkātājiem ‒ es gāju tautastērpu gājienā, tā godinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
dienu. Tautastērps ir mans goda
tērps, to noteikti velku godos:
kāzās, kristībās, bēru godos, 18.
novembrī un tagad – kopā ar
pārējiem 300 svētku gājiena dalībniekiem – arī 4. maijā.
Bija krāšņi un skaisti. Bet vajadzētu vienoties par to, ko mēs
īsti svinam? Oficiāli noteiktais –
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas diena – ir patiesi,
bet gaŗi un sarežģīti, savstarpējās
sarunās ļaudis diezin vai lieto
šo nosaukumu. Citi teic – Latvijas
otrā dzimšanas diena, arī tas ir
pietiekami gaŗi, turklāt nepatiesi,
jo nevienam nevar būt divas
dzimšanas dienas. Un otrs variants vedina uz bažām, ka 4. maija
svētki ar saviem sarīkojumiem,
vienlaikus baudot arī pavasara
prieku un sauli, aizēno 18. novembri – Latvijas Republikas
proklamēšanas dienu.
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, atjaunojot Latvijas
Republiku, bija arī mēģinājumi apšaubīt 18. novembŗa Latvijas valstiskumu, bija nopietni aicinājumi – nevis atjaunot 18. novembŗa

tas cilvēkos rada svētku sajūtu.
Atceros, ka pirmajos gados
Austrālijas latviešiem bija grūti
pieņemt 4. maiju kā neatkarības
svētkus, jo mums galvenie bija
(un visiem ir) 18. novembris.
Latvijā šogad dažviet izskanēja
kritika par šādu svētku aicinājumu, jo ir cilvēki (un to nav maz),
kuŗiem ir grūti Baltā galdautu
svētkus īstenot. Savukārt mani
uzmanīgu dara tas, ka, nosaucot 4. maiju par Baltā galdauta
svētkiem, mēs varbūt aizmirstam, kas īsti aiz tiem slēpjas. Tās
bija uzdrīkstēšanās un cerību
dienas, kad varējām lepoties ar

dome – vai tā joprojām noliedz
Latvijas okupācijas faktu? Par to
der padomāt arī katram pašvaldību vēlētājam.
Labi, neesmu jau tik ļoti naivs,
lai nesaprastu, ka tā diemžēl ir
utopija. Bet gribu aicināt mūsu
sabiedrību par to domāt. Jo, paldies Dievam, kopš 1991. gada
4. maija pilnīgi oficiāli mēs varam atkal domāt SAVAS domas
un tās skaļi arī izteikt. Mēs varam dziedāt SAVAS dziesmas,
svinēt SAVUS svētkus un mīlēt
SAVU valsti, par kuŗu pateikties
varam tiem dažādu tautību puišiem, kuŗi gandrīz pirms simt
gadiem gāja cīņā par SAVU valsti, lai uzdrīkstētos īstenot SAVU sapni – sapni par brīvu un
neatkarīgu Latviju.
Mums tas tagad šķiet tik pašsaprotami – sava valsts, valoda,
kultūra, ka bieži uzdrīkstamies
to noniecināt. Jā, mūsu valstij ir
daudz trūkumu, un tos pamatoti var kritizēt. Bet tā ir mūsu
vienīgā Latvija, citas ‒ labākas ‒
mums nav. Tik daudz tautām
pasaulē nav pat savas valodas,
kur nu vēl valsts! Tāpēc ir vērts
lepoties ar to, ko esam sasnieguši
ne tikai šo vairāk nekā 25 gadu
laikā, bet ko esam sasnieguši
gandrīz 100 gadu laikā.
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“LATVIJĀ ES JŪTOS VĒRTĪGA!”
Ar Astrīdu Jansoni sarunājās Agnese Rimicāne
Astrīda Jansone ir viena no tiem
trimdas latviešiem, kam Latvija
vienmēr bija, ir un paliks īstās
mājas. Viņa ir īstena mūsu tautas
patriote. To pierādījuši gan viņas
darbi daudzo gadu laikā ASV,
gan atgriežoties mājās – Latvijā.
Savā grāmatā “Dārlinga līkloči”
Astrīda Jansone par sevi raksta:
“Es sevi pieskaitu pie tā sauktās
zudušās paaudzes. (…) Savā ziņā
arī tagad Latvijā pa reizei jūtos kā
trimdinieks, tomēr piederības
izjūta Latvijai ir stiprāka.”
Jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas atgriezies Latvijā uz
palikšanu. Vai vienmēr zinājāt,
ka kādu dienu atgriezīsieties
mājās?
Es zināju, ka Latvijai manā dzīvē būs īpaša vieta, jo arī, dzīvojot
ASV, tiku audzināta latviskā garā. Mēs – sešas māsas – un vecāki
pēc kaŗa nokļuvām Amerikā, bet
brālis uzauga Latvijā. Amerikā
darbojāmies dažādās latviešu organizācijās un vienmēr dzirdējām, un arī pašas teicām, ka, tiklīdz Latvija būs atbrīvota, mēs
atgriezīsimies mājās. To es uzskatīju par savu pienākumu. Bija
daudz cilvēku, kas tā teica, bet
tikai retais atgriezās. Un tas ir
saprotams, jo daudziem no šiem
cilvēkiem ASV ir ģimenes – bērni un mazbērni. Man pašai bērnu nav, līdz ar to mana atgriešanās bija vieglāka.
Pirmo reizi es atgriezos 1993.
gadā un piedalījos Saeimas vēlēšanās, paliekot pirmā kandidāte
aiz svītras, tātad Saeimā neiekļuvu. Sāku Latvijā strādāt darbu,
ko neviens cits nedarīja, – Finanču ministrijā tulkoju starptautiskos grāmatvedības standartus
un likumus latviešu valodā. Bet
tad mans vīrs pateica, ka nespēj
šeit dzīvot, – viņam šī pasaules
daļa, it īpaši tajā laikā, šķita pārāk
bīstama. Tā es aizbraucu atpakaļ
uz ASV un nodzīvoju tur sešus
gadus. Pēc vīra nāves sapratu, ka
vieglāk vienai man būs dzīvot
Latvijā, nevis Amerikā. Es arī vēlējos darīt Latvijai kaut ko noderīgu, vērtīgu. Tā nu es 2003. gadā
atbraucu uz Latviju, un esmu te
arī palikusi. Šeit es jūtos vērtīgāka.
Tātad ‒ jūs uz Latviju atveda
vēlēšanās darīt?
Jā, un mana mīlestība pret
Latviju un latviešu tautu! Tieši
tāpēc esmu šeit. Lai gan Amerikā
dzīvo manas māsas un vienīgie
cilvēki pasaulē, kas mani uzskata
par radinieci, es nespētu tur
vairs dzīvot. Saprotams, ka man
pietrūkst manu māsu. Man pietrūkst to cilvēku, kas ir palikuši
tur.
Jūsos klausoties, rodas sajūta,
ka esat dzīvojusi krāsainu dzīvi.
Man ir bijusi ļoti interesanta
dzīve. Patiešām. Vairākus gadus
es organizēju latviešu tūres pa
visu pasauli, tai skaitā, Austrāliju,
Āziju un citām vietām. Esmu
apceļojusi visu pasauli un apzinos, ka daudz tādu cilvēku nav.
2014. gadā jūs izdevāt grāmatu “Dārlinga līkloči”. Ienākumi no grāmatas pārdošanas
tiek ziedoti Vītolu fondam.
Kāpēc?

Astrīda Jansone Likteņdārzā pie vīra ābelītes

Ar stipendiātiem

Man Latvijā ir vairākas lielas
mīlestības. Vītolu fonds ir mana
lielākā mīlestība. Tas, ko esam
panākuši caur Vītolu fondu, ir
neaptverami. Tas ir ieguldījums
mūsu nākotnē, mūsu jauniešos –
paaudzē, kas varēs ieviest kaut
kādas pārmaiņas un padarīt
Latviju atkal labāku.
Arī Likteņdārza koncepts man
ir tuvs, jo, man šķiet, tas Latvijai
ir kaut kas ļoti nozīmīgs – gan
kā populārs tūrisma centrs, gan
kā simbols, kas mums vienmēr

ļaus atcerēties un neaizmirst, ka
kāds savulaik vēlējās mūsu tautu iznīcināt, novest to līdz viszemākajam punktam. Tas vienmēr
stāstīs par to, kas notika. Par visiem tiem cilvēkiem, kas nonāca
Amerikā, Sibirijā un visur citur
pasaulē.
Lūdzu, pastāstiet par grāmatu, ko šobrīd rakstāt!
Šobrīd es rakstu grāmatu par
cilvēkiem, kas ziedo Vītolu fondam. Grāmatā būs stāsti par
labiem cilvēkiem – par latviešiem,

kam rūp, kas šobrīd notiek un
nākotnē notiks ar mūsu valsti.
Tur būs stāsti gan par latviešiem,
kas dzīvo Latvijā un nekad nav
bijuši prom no Latvijas, gan
Amerikas un citu trimdas latviešu stāsti.
Es rakstu arī vēl vienu grāmatu
par latviešiem, kas dzimuši ārzemēs, bet tagad dzīvo un strādā Latvijā. Tādu ir ļoti daudz. Man patiesi jānodzīvo līdz 100 gadu vecumam, lai katru no viņiem uzklausītu un par viņiem uzrakstītu.

Kāda ir jūsu saikne ar Vītolu
fondu, kad un kā tā radās?
Mana pirmā tikšanās ar Vītolu
fondu iznāca pavisam nejauši.
Amerikas Latviešu apvienība izvēlējās mani par savu pārstāvi
Latvijā, kad es te pārcēlos uz pastāvīgu dzīvi. 2005. gada sarīkojumā man Vītolu fondā bija jāierodas kā pārstāvei no ALA, lai
satiktu 26 Zvejnieku ģimenes
stipendiātus. Tas mani ļoti aizkustināja. Visi jaunieši bija atnākuši ar puķēm, un visi bija tik
pateicīgi, ka es jutos pavisam nelāgi, jo... stipendijas taču nebija
no manis. Es tajā laikā biju iemaksājusi lielāku summu sava
vīra Laimoņa piemiņas stipendijām caur Latvijas Bērnu fondu.
Pēc sarīkojuma es ar lielu puķu
klēpi gāju uz Brīvības pieminekli, jo mājās man nebija tik daudz
vāžu, kur puķes likt. Turklāt puķes taču nebija man domātas ‒ tās
bija domātas Zvejnieku ģimenei.
Un tajā reizē sapratu, ka caur
Vītolu fondu varu ziedot to, ko
sauc par stipendiju. Man patika,
kā fonds darbojās, un es izlēmu
ar savām stipendijām tajā piedalīties, un neesmu to nožēlojusi
nevienu mirkli. Tā ir un vienmēr
paliks mana lielākā Latvijas mīlestība.
Kāda loma, jūsuprāt, Likteņdārzam ir mūsu tautas apziņas
izaugsmē un nākotnē?
Neatceros, kuŗā gadā iepazinos ar Likteņdārzu, vien atminos,
ka jau pirmajā talkā, kad Latvijas
prezidents un Likteņdārza
patrons bija Valdis Zatlers, viņš
arī bija ieradies uz talku kopā ar
kundzi un dēlu. Talkas sākumā
runāja Likteņdārza idejas autors
Vilis Vītols, runāja prezidents, un
abu runas mani aizkustināja, jo
es zināju, ka arī es būtu varējusi
būt viens no tiem Latvijai
zudušiem bērniem kā manas
māsas un vecāki. Doma par
Likteņdārzu arī likās ļoti aizkustinoša, man tas atgādināja
Latvijai zudušo dvēseļu dārzu,
un es biju priecīga, ka vairs neesmu to zudušo, bet gan atkal
to vidū, kas Latvijai ir atgriezti.
Biju priecīga, ka esmu atkal
viens īsts Latvijas bērns. Kopš tā
brīža zināju, ka iespēju robežās
atbalstīšu arī šo dārzu. Nu man
tur ir jau seši kociņi: Mammai –
eglīte, tētim – ozols, māsai – kļava, brālim – liepa, Laimonim –
ābele un man pašai – pīlādzītis.
Likteņdārza draugu alejā jau esmu ielikusi katram radam pa
bruģakmenim un nu vairs nezinu, cik man tur to ir, bet zinu,
ka tie nav pēdējie. Kad es tur
aizeju saulainā vasaras dienā,
man tā vien gribas atlaisties zālītē, skatīties zilās debesīs un
klausīties putnu dziesmās. Ir
prieks redzēt, cik tur vienmēr ir
daudz cilvēku. Kā tūristu pievilkšanas vieta tas svarīgs būs
vienmēr.
Īstenībā Likteņdārzu ir visvieglāk atbalstīt ‒ ar ikvienu bruģakmeni draugu alejā, ar ikvienu
akmeni amfiteātrim vai smilšu
sauju, kas tiek tur aizvesta paredzētajam Lielajam kalnam.
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Esi sveicināta, Latgales galvaspilsēta!

LĀSMA GAITNIECE
Tieši tāpat kā šī gada Lieldienu
brīvdienas, arī brauciens uz Rēzekni pārsteidza ar sniegu. Tas, protams, netraucēja iepazīt septīto lielāko Latvijas pilsētu, kaut jāatzīst,
ka apsnigusi šī vieta noteikti izskatās stipri citādāk nekā tūrisma
sezonas laikā.
Uz Latgales galvaspilsētu devos
divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai kopā ar kollēgu piedalītos 9. Starptautiskajā latgalistikas konferencē
Rēzeknes Technoloģiju akadēmijā,
un otrkārt, lai beidzot apskatītu un
kaut mazliet arī iepazītu pašu pilsētu.
Uz Rēzekni devāmies ar vilcienu
no Rīgas un galā nokļuvām, kad
ārā jau bija tumšs. Pirmais iespaids
par rēzekniešiem radās pavisam
drīz – tā kā nebija ne mazākās nojausmas, uz kuŗu pusi jādodas, lai
nokļūtu naktsmājās, sākām jautāt
cilvēkiem ceļu. Tik patīkams bija atklājums par rēzekniešu sirsnību –
kāds pāris, kuŗu uzrunājām, bija
gatavs ne tikai sīki izstāstīt ceļu,
bet pat pavadīt līdz vajadzīgajai
adresei! Turklāt šo cilvēku interese
par to, kas mūs atvedis uz viņu pilsētu, nudien bija saviļņojoša! Uzzinājām ne tikai ceļu uz naktsmītni,
bet arī – kā nākamajā dienā nokļūt
akadēmijā uz konferenci. Jāpiebilst
gan, ka sarunas norisa krieviski,
taču tam šajā gadījumā nebija
nozīmes.
Latgales galvaspilsētu, tieši tāpat
kā Liepāju, no viena gala līdz otram
var izstaigāt kājām, tās ziemeļu
un dienvidrietumu robežu savieno

Latgales vēstniecība GORS ir pirmā augstas kvalitātes akustiskā
koncertzāle Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas // Foto: Lāsma
Gaitniece

galvenā iela – Atbrīvošanas aleja,
kas ir vien 5,5 kilometrus gara. Ja
aleju izstaigā no viena gala līdz
otram, tas garantē, ka būs apskatīti
arī svarīgākie kultūrvēsturiskie
objekti, izņemot vienīgi Rēzeknes
katedrāli, kas ir atsevišķa vēstījuma vērta. Protams, var izmantot arī
pilsētas autobusus, par vienu braucienu maksājot 0,5 EUR. Otra lieta, ko raksta autorei, dzimušai liepājniecei, šķiet svarīgi piebilst, ‒
Latgales galvaspilsētas centrā ir
Liepājas iela, kuŗā atrodas svarīgākā iepirkšanās vieta – Rēzeknes
Centrāltirgus.
Viesošanās Rēzeknes Technoloģiju akadēmijā izvērtās ne tikai
noderīga, bet arī sirsnīga. Mūs abas
ar kollēgu patiesi viesmīlīgi uzņēma konferences organizētāji, vispirms jau profesore Ilga Šuplinska.
Arī klausoties rektora profesora
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Līmeniski. 4. Latviešu mecosoprāns (dz. 1984.). 9. Latviešu
basketbolists, spēlē NBA. 10.
Met. 11. Kails. 12. Romāna “Sieviete dzintarā” autore. 13. Neapdraudēts. 14. Jūrnieki. 15. Lielākā
Austrālijas pilsēta. 19. Vīrieša
vārds jūnijā. 20. Vērtspapīrs. 25.
Spoks. 26. Kopt, audzēt. 28. Čaikovska opera. 29. LTV valdes
priekšsēdis. 34. Veikals, kur pārd-

nes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas
katoļu katedrāle ir viens no iespaidīgākajiem Dievnamiem Latvijā,
kā torņi pamanāmi no liela attāluma. Turp devos pa Latgales ielu,
kas, šķiet, nedaudz saglabājusi
pirmskaŗa Rēzeknes izskatu. Uzmanību saistīja gan senākā pilsētas
aptieka, gan vēsturiskā apbūve –
divstāvu ķieģeļu nami.
Ja teiktu, ka katedrāle ir iespaidīga, tas nozīmētu nepateikt neko.
Milzīga sarkanu ķieģeļu celtne ar
diviem torņiem un vēl deviņiem
mazākiem tornīšiem. Vai zināt otru Dievnamu, kuŗā atrodas pieci
altāri? Galvenais altāris un centrālais joms veltīts Jēzus Sirds godam.
Pārējie altāri veltīti Vissvētākajai
Jaunavai Marijai, Svētajam Jāzepam, Svētajam Antonam un Dieva
žēlastībai. Logus grezno vitrāžas:
vienā attēlots Svētais Meinards, otrā
– Svētais Alberts.
Vēstījuma nobeigumā kaut ar
pāris vārdiem jāpiemin arī piemineklis “Vienoti Latvijai” (“Latgales
Māra”), kas atrodas Atbrīvošanas
alejas vidū. Piemiņas vietas “liktenis” mulsina – tas ticis uzstādīts
trīsreiz!!! Padomju varas gados tieši
šai pašā vietā tika uzstādīts Ļeņina
piemineklis!
“Latgales Māra” ir piemiņas zīme par godu Latvijas vienotībai un
Brīvības cīņām. Šis piemineklis un
Rēzeknes katedrāle uzskatāmi par
vissvarīgākajiem Latgales galvaspilsētas simboliem un atpazīstamības zīmēm gan tuvumā, gan
tālumā.

KRUSTVĀRDU MĪKLA Z I Ņ A S Ī S U M Ā

Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)
1

Edmunda Teirumnieka uzrunu,
patiesi jutāmies šeit gaidītas.
Domājams, nekļūdīšos, apgalvodama, ka akadēmija (bijušais Rēzeknes skolotāju institūts) ir viena
no sakoptākajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm
Latvijā! Kaut ēkas rekonstrukcija
tika pabeigta 2013. gadā, šķiet, ka
tas noticis tikai vakar. Ikviena telpa,
vienalga – auditorija, koridori, garderobe vai kafejnīca, iekārtota,
domājot par apmeklētāju ērtībām.
Konferences apmeklējums, atgriežoties Rīgā, bija radījis interesi.
Tā par akadēmiju lika meklēt papildu informāciju. Kāpēc galvenās
ēkas priekšā novietots katoļu garīdznieka Nikodema Rancāna piemineklis? Izrādās, šī leģendārā personība bijusi arī Rēzeknes valsts
skolotāju institūta direktors. Tāpēc
pasniedzēji to vēl aizvien nefor-

māli dēvējot par monsinjora Nikodema ēku. Otrā pasaules kaŗa
laikā Latgales galvaspilsēta cieta
smagus zaudējumus, taču skolotāju
institūtu nenopostīja pilnībā –
kaŗam beidzoties, no ēkas gan bija
atlikušas tikai sienas.
No kuŗas vietas sākt Rēzeknes
iepazīšanu? Iespējams, vislabāk to
būtu darīt no Rēzeknes upes, kas
devusi pilsētai tās nosaukumu,
krastmalas. Pavisam netālu no tās
slejas pirmā akustiskā koncertzāle
Latvijā – Latgales vēstniecība
GORS, kas, kaut vizuāli ļoti atšķiras
no citiem pilsētas centra namiem,
labi iekļaujas kopējā ainavā. Tikai
nedaudz soļu attālumā no koncertzāles pamanu savdabīgu vides
objektu – Sapņu koku, kam blakus
novietotajā aprakstā solīts visu
vēlmju piepildījums. Nenopietni?
Droši vien, taču ja tas palīdz noticēt
un piepildīt sapni kaut vienam
vienīgam cilvēkam, Sapņu kokam
ir jēga. Citus pilsētas viesus, iespējams, vairāk saistīs ozoli turpat, pie
Rēzeknes upes tilta, ko 1937. gadā
stādījuši Kārlis Ulmanis, Jānis Balodis un Krišjānis Berķis.
Viesojoties Rēzeknē, būtu nepiedodami neapmeklēt Dievnamu, ko raksta autore pirms tam
skatījusi vien fotografijās. Tā kā
precīzi nezināju pat nosaukumu,
konferencē satiekot savu pasniedzēju – Latvijas Universitātes profesori Lidiju Leikumu, kuŗai Latgalē labi zināms katrs vismazākais
stūrītis, viņu iztaujāju, kā nokļūt
līdz “tai slavenajai baznīcai”. Rēzek-

od medikamentus. 36. An- šlava
Eglīša luga “Kazanovas ...”. 37.
Badoties. 38. Pilsēta Vidzemē,
netālu no Rīgas. 39. Būt informētam. 40. Komandēt. 41. Augstākais kalns Turcijā. 42. Lēns.
Stateniski. 1. Rakstnieks, dievturis. 2. Piedod. 3. Galvenā Lielbritanijas sastāvdaļa. 5. Mītoloģisks cilvēks ar spēju pārvērsties
par vilku. 6. Pasaules skeletona

karalis. 7. Smaguma noteikšanas
ierīce. 8. Japāņu sieviete izklaidētāja, laika kavētāja. 13. Apdzīvota
vieta Kurzemē, Tukuma novadā.
16. Semītu panetnoss. 17. Augstākā būtne (rel.). 18. Italiešu
dzejnieks un filozofs (1265 –
1321). 21. Surogātpasts. 22. Latviešu dzejnieks (1884 – 1960).
23. Pielāgot. 24. Šautra. 27. Liels
ūdensputns ar rīkles maisu zem
knābja. 30. Sengrieķu filozofs
(341 – 270 p. m. ē.). 31. Uzzināt
kādu negātīvu darbību. 32. Ķermeņa kaulu uzbūve. 33. Pirmā
uzstāšanās. 35. Šķirt. 36. Bezrūpīgi pļāpāt.
Krustvārdu mīklas (Nr. 18)
atrisinājums
Līmeniski. 9. Pārkraut. 10. Korektas. 11. Ako. 12. Smirna. 13.
Jūnona. 14. Kritika. 15. Piesta.
17. Stokss. 19. Pajas. 22. Taktika.
24. Irbenes. 26. Lelde. 27. Krokets.
29. Rievots. 31. Araks. 34. Saites.
37. Perons. 39. Taverna. 40. Strupi. 41. Redīss. 42. RTU. 43.
Krāteris. 44. Solārijs.
Stateniski. 1. Pārmaiņa. 2.
Akords. 3. Tabaka. 4. Stadija. 5.
Skotija. 6. Ārijas. 7. Skonto. 8.
Kauniste. 16. Taizeme. 18. Tablete. 19. Palsa. 20. Jalta. 21. Siers.
23. Kio. 25. Neo. 28. Reaktors. 30.
Tunisija. 32. Reverss. 33. Korpuss.
35. Tauste. 36. Stiprs. 37. Parole.
38. Radars.

Latvijā maija vidū atsākti projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” iknedēļas pārgājieni, kuŗus organizē fonds “1836” kopā ar
sadarbības partneriem. Šogad plānots veikt pavisam 19 izpētes gājienus (kopā 760 km). Savukārt 21. jūnijā vasaras saulgriežos katrā
pierobežas pašvaldībā iedegs īpašu ugunskuru. Katru nedēļas nogali līdz 24. septembrim ikviens interesents ir aicināts pievienoties
gājēju pulkam, tādējādi iesaistoties Latvijas simtgades dāvanas ‒
“1836 ceļa” ‒ veidošanā.
Grobiņas pagasta bibliotēkas vadītāja Laima Liepiņa saņēma
Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” (dibināts 2010. g.) apbalvojumu
“Laiks Ziedonim” nominācijā ‒ Dzīve literātūrā “Bize”. Viņa apkalpo
apmeklētājus ne tikai bibliotēkā, bet arī ar bibliobusu dodas pie
lasītājiem lauku sētās. Tas ir Laimas lielākais īstenotais projekts jau
astoto gadu, jo bibliotēkai ir jākalpo iedzīvotājiem. Lai tas ir iedvesmas avots citām Latvijas bibliotēkām.
Viesītē, novadnieka profesora Paula Stradiņa (1896 – 1958) pirmās
skolas, kas nosaukta viņa vārdā un iekārtota ekspozīcija, dārzā tiek
veidota viņa aiziešanas mūžībā 60. gadadienai (14. augustā) un
Latvijas simtgadei veltītā Pīlādžu aleja. Aicināts piedalīties ikviens
Viesītes novada iedzīvotājs, novadnieks un pilsētas viesis.
Rietumu Bankas Labdarības fonds 11. maijā paziņoja izsludinātā konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” iesniegtos projektus,
kuŗiem piešķirts financiālais atbalsts (kopā ‒ 25 000 eiro). To sa-ņems
dažādu konfesiju dievnami Liepājā, Piltenē, Rūjienā, Dignājā,
Viļānos, Viļakā un Jersikā kultūrvēsturisko vērtību restaurācijai un
saglabāšanai. Rietumu Bankas labdarības fonds kopš 2012. gada
sniedzis atbalstu jau 35 sakrāliem objektiem visā Latvijā.
Daugavpili darba vizītē apmeklēja Lielbritanijas vēstniecības
vēstnieces vietniece Sāra Hārpere, aizsardzības atašejs Marks Sapsfords un speciālists Michails Kozlovs. Viesiem bija oficiālā pieņemšana pilsētas domē, tad laipni tika uzņemti J. Pilsudska Valsts poļu
ģimnazijā un Krievu vidusskolā-licejā, kur pārliecinājās par mazākumtautību integrāciju sabiedrībā, kas izpaudās arī 6. maijā notikušajā Tautu forumā Daugavpilī. Viesi interesējās arī par Militārās
rekonstrukcijas festivālu, kuŗu būtu gatavi atbalstīt, kā arī par Daugavpils cietoksni.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras
Centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek
koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrība (531 N 7th St).
6.jūnijā 11:00 pensionāru kopas saiets. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
Inta Dzelzgalvja referāts par
polītiskām partijām Latvijā 1918.
gadā. Dzimumdienu svinēšana
pie kafijas galda.
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs
(1008 W 64th St, Indianapolis
IN 46260).
10.jūnijā 15:00 – 24:00 „Jāņi”
Indianapolē! Starptautiska vasaras saulgriežu svinēšana.
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
27.–29.maijā Lielā talka Rie-

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

Amerikas latviešu apvienības valde

tumkrasta Latviešu Izglītības centrā Šeltonā. Info: www.rklic.org
3. un 4.jūnijā ’’Trejdeksnītis’’
rīko pavasaŗa koncertu – sestdien ar vakariņām, svētdien ar
īsāku programmu pēc baznīcas.
Info: www.facebook.com/trejdeksnitis.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu Biedrības nams (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu,
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727851-941.
(Turpinājums 18. lpp.)

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Kaltenē 1,64 hektāra platībā, pašā jūras krastā tiek
pārdots īpašums – zemes gabals ar saskaņotu projektu
un spēkā esošu būvatļauju plašas privātmājas
būvniecībai. No mājas paveras brīnišķīgs skats uz
jūru. Pamati un pagrabstāvs jau ir izbūvēti. Ir sakopta,
attīrīta un sakārtota teritorija. Īpašumam ir pievilkta
elektrība, izbūvēts piebraucamais ceļš.
Saskaņā ar projektu ir plānota divstāvu privātmāja
ar kopējo platību 339,21m2. Mājai ir plānotas
pagrabstāvā 2 garāžas, pirmajā stāvā ‒
2 guļamistabas, kabinets, halle, virtuve, 2 WC,
saimniecības telpa; otrajā stāvā ‒ 2 guļamistabas,
vannas istaba, halle un balkons. Cena: $120,000
Sīkāku informāciju un bildes var iegūt, zvanot Agnim
+371 29 501 342 Rīgā vai Ilzei (847)877-2191 Čikāgā.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
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 Francisco), Info: www.zklb.word-

press.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 Irving 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.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze255043897965234. Dievk. no-

tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; 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.:
630-595-0143. 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

No mums šķīrusies mūsu mīļā sabiedriskā darbiniece, skolotāja,
Triju Zvaigžņu ordeņa saņēmēja

JŪLIETA RUMBERGA,
dzim. OGRIŅA

Dzimusi 1926. gada 20. aprīlī Gostiņos, Latvijā,
mirusi 2017. gada 17. aprīlī Grandrapidos, MI
Tev zeme bij’ svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji.
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā zemē apstājās sirds.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GRANDRAPIDU LATVIEŠU ORGANIZĀCIJAS UN DRAUGI

Mūžībā aizgājis

EDVINS LANS
Dzimis 1929. gada 28. janvārī Liepājā,
miris 2017. gada 18. martā Rīgā
Viņu piemin
SIEVA IRMA RĪGĀ
DĒLS MĀRIS UN SIEVA AIJA CARNIKAVĀ
MAZDĒLS HARDIJS AR ĢIMENI JELGAVĀ
MAZDĒLS MARTINS AR ĢIMENI WESTBORO, MA
MAZDĒLS KRISS RALEIGH, NC
BRĀLĒNS MARIS SERMOLINS UN SIEVA ILZE FREEHOLD, NJ

Mūžībā aizgājis

JURIS OZOLS
Dzimis 1938. gada 2. jūlijā Rīgā, Latvijā,
miris 2017. gada 17. aprīlī Largo, Floridā

Viņu piemin
BRĀLIS PĒTERIS, BRĀĻADĒLS VARIS, MĀSASDĒLS GLENN AR ĢIMENĒM

“Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz...”
/N. Dzirkale/

15:00 – 17:00 un ceturtdienās
9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc. H. Godiņa
tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek 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.: 617323-0615.
• 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. 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.
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.: 570460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds
Ziedonis (529 Linden Place,
Cresco PA 18326-7248), tālr.:
570-629-6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
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.

• 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. 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.
Mācītāja 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 Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com 21.maijā 10:30
Jēzus Debesbraukšanas dienas
svētbrīdis. Bībeles stunda.
• 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).
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.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis:
989-781-1163,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,
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
tālr.: 858-598-5451, 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.:
314-457-1830, 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.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 21.maijā Dievk.
28.maijā Dievk. 4.jūnijā Vasarsvētku Dievk. ar dievg. 11.jūnijā
11:00 Aizvesto piemiņas dienas
Dievk. kopā ar lietuviešiem un
igauņiem. Sekos Māgi ansambļa
koncerts un pieņemšana nama
zālē. Lūdzam ņemt līdzi groziņus kopīgam galdam!
• 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.: 727-367-6001. Katrs
1. svētdienas Dievk. notiek
Biedrības namā plkst. 14:00.
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.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
647-986-5604, 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.:
301-302-3270, 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- lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
3268. 20.maijā 12:00 Ģimenes Francisco).
dienas Dievk. Māc. Dr. Jānis
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
Keggi. Azaids lejas zālē.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev. un DIEVKALPOJUMU ziņas

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

Mūžībā devusies

VELTA GALĒNA,
dzim. LOZE

Dzimusi 1914. gada 20. martā Drustos, Latvijā,
mirusi 2017. gada 26. martā South Haven, Mičiganā
Viņu mīlestībā piemin
DACE UN THOMAS COPELAND
MĀRA UN ZIGFRĪDS TOMSONI AR BĒRNIEM ANDREJU UN DAGNIJU
KĀRLIS UN JODY GALĒNI AR BĒRNIEM LARISSU,
MARGU (UN VIŅAS VĪRU MATTHIAS) UN NATĀLIJU
ALEKSIS UN ETHAN COPELAND
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs;
ANNA, ZACHARY UN ISAAC FRANCISCO

bet lielākā no tām ir mīlestība.
/Pāvila 1. vēst. Korintiešiem 13:13/

Mūžībā aizgājusi mīļotā draudzene un krustmāte

RITA MIESNIEKS,
dzim. CAUNE

Dzimusi 1925. gada 25. septembrī Rīgā,
mirusi 2017. gada 6. aprīlī East Brunswick, NJ
Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ...

Par viņu sēro
LILIJA ‒ BUCIS
KRUSTMEITA NORA UN INGA

Indianapoles latviešu luterāņi svin
65. gadskārtu
Mūžībā aizgājusi

VELTA PŪPĒDIS,
dzim. STRAUPENIEKS

Dzimusi 1926. gada 12. janvārī Gramzdā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 29. aprīlī Cromwell, CT
Mīlestībā piemin
MEITAS EDĪTE UN ANITA AR ĢIMENI
DĒLI IVARS, IMANTS UN RAIMONDS AR ĢIMENI
// FOTO: Gunvids Jansons

Indianapoles Latviešu evanģeliski-luteriskā draudze šogad
atzīmē 65 pastāvēšanas gadus.
Pēc kupli apmeklētā dievkalpojuma un grupas fotografešanās draudze pulcējās sabiedriskās telpās uz pusdienu maltīti,
ko papildināja vēsturiski skati
ekrānā – atmiņas no iepriekšējiem gadiem. Draudzes jaunievēlētais priekšnieks Andrejs
Kancs stāstīja par draudzes vēsturi un izsacīja dziļu pateicību
draudzes čaklajiem darbiniekiem.
1951. gadā Indianapolē nodibinājās divas atsevišķas latviešu
luterāņu kopas, kuŗas apvienojās 1987. gadā, izveidojot tagadējo draudzi. Šais gados par
mājvietu ir bijušas dažādu diev-

namu ēkas, un patreiz draudze
dalās ar Pleasant View luterāņu
draudzi tās dievnamā.
Draudzes priekšnieks atgādināja, cik bagātīgi Dievs mūsu
draudzi ir svētījis, jo tā vēl arvien pastāv, kamēr dažas latviešu draudzes starplaikā ir savu
darbību izbeigušas.
Draudze saņēma sirsnīgu rakstisku apsveikumu no archibīskapes Laumas Zušēvicas. Draudzi apsveica arī Latviešu sabiedriskais centrs un vietējā
Daugavas Vanagu organizācija.
Draudzes locekļi izmantoja šo
iespēju savstarpēji dalīties atmiņās, kā arī pieminēt Mūžībā
aizgājušos draugus.

KĀRLIS RŪSA

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

TĀLIVALDIS EDVĪNS KRONBERGS
* 1930. gada 23. februārī Rīgā, Latvijā,
† 2017. gada 20. aprīlī Toronto, Kanadā
Ja kādu brāli vest
Uz kapu klusu...

Dziļās sērās
KORPORĀCIJA PATRIA

LAIKS
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2017. gada 20. maijs – 26. maijs

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

Grūtais eksāmens
pret hokeja
grandiem
Latvija – Italija 2:1 (1:1, 0:0,
1:0). Latvijas hokejisti šo spēli
sāka no favorītu pozicijām, jo
iepriekš bija uzvarējuši dāņus
un slovakus. Jau ceturtajā minūtē mūsu vienība nonāca iedzinēju lomā un nācās atspēlēties. Italiešiem izdevās ātrs
pretuzbrukums.

Viņa vietā laukumā devās Vitalijs Pavlovs, kuŗš līdz šim meistarsacīkstēs vēl nebija spēlējis.
Spēle risinājās ļoti spraigi. Pēc
tam, kad zviedri pirmie bija guvuši panākumu, mūsu hokejistiem turpinājumā radās lieliskas
iespējas, divreiz spēlējot pieciem
pret trim zviedriem. Tomēr ripa
neparko negāja pretinieku vārtos.
Citkārt mūsējie vairākumu bija
sekmīgi izmantojuši. Par labāko
spēlētāju Latvijas vienībā nosauca vārtsargu Elvi Merzļikinu,
kuŗš atvairīja 28 no 30 pretinieku
mestajām ripām. Arī pretiniekiem par labāko tika atzīts vārtsargs, jo Edijs Leks atvairīja visus
19 Latvijas hokejistu metienus,
nosargājot savus vārtus „sausā“.

Andris Džeriņš

Kopumā laukumā aizritēja
līdzvērtīga un aktīva cīņa no
vieniem uz otriem vārtiem. Uzvaras vārtus 79 sekundes pirms
spēles beigām guva Andris Džeriņš, kam tas spēlē bija otrais
precīzais metiens. Džeriņš tika
atzīts par labāko spēlētāju uzvarētāju sastāvā un uzbrucējs ar
trim precīziem metieniem komandā bija tobrīd turnīrā labākais snaiperis.
„Es sen strādāju par treneri
un man vairs nav nervu,“ Latvijas valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs smejot atbildēja uz jautājumu, cik nervu
šūnas viņš šajā spēlē ir zaudējis.
„Italija pirmajos divos periodos
ļoti labi spēlēja aizsardzībā, nedodot mums daudz iespēju izdarīt kvalitātīvus metienus. Trešajā periodā nedaudz mainījām
savu stratēģiju, kas italiešiem
lika atvērties, taču arī pēc tam
bija grūti tikt līdz vārtiem.
Tomēr beigās mums bija teicama
iespēja, kuŗu izmantoja Andris
Džeriņš,“ spēles gaitu raksturoja Hārtlijs.
Pēc uzvaras pār Italijas vienību Latvijas vienībai bija deviņi
punkti un pirmā vieta turnīra
tabulā. Sākām rēķināt, cik punktu
būtu jāiegūst atlikušajās četrās
spēlēs pret pasaules ranga augšdaļas komandām, tā dēvētajiem
grandiem (izņemot varbūt Vācijas vienību). Pēc ekspertu domām, noteikti būtu „jāņem“ vācieši un varbūt izdotos „izplēst“
arī kādu punktu no krieviem,
amerikāņiem vai zviedriem. Tad
iekļūšana ceturtdaļfinālā, kā to
noteikusi Latvijas Hokeja federācija, būtu garantēta.
Latvija – Zviedrija 0:2 (0:1, 0:0,
0:1). Latvijas hokeja izlase pasaules meistarsacīkstēs ar Zviedriju
iepriekš bija tikusies 14 reizes,
taču tikai vienā spēlē bija izdevies izcīnīt uzvaru – tas notika
2009. gadā Bernē – 3:2 pēcspēles
metienu serijā. Tajās meistarsacīkstēs Latvija sasniedza meistarsacīkšu ceturtdaļfinālu.
Šajā spēlē Latvijai bija jāiztiek
bez uzbrucēja Māra Bičevska,
kuŗš bia devies uz Rīgu, lai apraudzītu jaundzimušo meitiņu.

Elvis Merzļikins kā „mūris”

Treneŗa Boba Hārtlija komentārs: „Spēli sākām lēni, taču ar
to jau rēķinājos, jo Zviedrija ir
viena no labākajām slidotājām,
kuŗa spēli sāka ar Nacionālās
hokeja līgas (NHL) ātrumiem.
Cīnījāmies un man patika, kā
puiši pielāgojās cīņai. Pirmajā
periodā Zviedrijai bija pārsvars,
otrajā trešdaļā mēs labi aizsargājāmies, taču par daudz spēlējām savā zonā, jo pretinieki izmantoja savu pārākumu ātrumā. Savukārt trešajā periodā
mums bija iespējas ieķerties,
izdevības bija, taču nespējām
laikus gūt vārtus.”
Latvija – ASV 3:5 (1:0, 2:3,
0:2). Latvijas hokeja izlase piektajā spēlē nenoturēja divu vārtu
pārsvaru, ielaida ripu trīs minūtes pirms pamatlaika beigām un
ar 3:5 (1:0, 2:3, 0:2) piekāpās
spēcīgajai ASV valstsvienībai.
Boba Hārtlija komentārs: “Ar
tik ātru komandu mēs šajās
meistarsacīkstēs vēl nebijām spēlējuši. To jo īpaši juta aizsargi,
taču zinājām, ka spēle būs izaicinājums. Šis ir smags zaudējums, man žēl spēlētāju, jo viņi
bija pelnījuši vairāk,” teica Hārtlijs. “Tomēr mums viss turpinās,
palikušas divas spēles, joprojām
esam ļoti labā pozicijā, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Vajag atjaunot spēkus, pārgrupēties un
būsim gatavi nākamajām divām
cīņām.”
Treneris atzina, ka komanda
pieļāvusi vairākas kļūdas, ļaujot
pretiniekiem no 1:3 panākt izlīdzinājumu. “Pieņēmām pāris
sliktus lēmumus, kas ļāva pretiniekiem uzvarēt cīņā pie vārtiem. Pēc metieniem viņi tika
pie atlēkušajām ripām, tā iemetot divas no pirmajām trim
ripām un atgriežoties spēlē.
Sākām ļoti labi, jo zinājām, ka
nedrīkstam atpalikt ātrumā. Tas
nebija viegli, taču mūsu enerģija
un cīņasspars bija liels, tāpēc
spēlētāji ir pelnījuši pateicību,
jo atdeva daudz spēka šajā cīņā.
Diemžēl spēles beigās ielaidām
izšķirošos vārtus, taču man nav,

ko pārmest spēlētājiem. ASV ir
ļoti talantīga komanda, kuŗa
izmanto sev dotās iespējas, jo
īpaši no tuvas distances,” sacīja
Hārtlijs, piebilstot, ka pret šādu
pretinieku vienlīdz augstā līmenī nospēlēt ir ļoti grūti, taču
ne neiespējami.
Latvija – Krievija 0:5 (0:2,
0:2, 0:1). Latvijas izlases treneri,
apzinoties, ka izšķirošā spēle
būs pret Vācijas valstsvienību,
duelī pret Krieviju pietaupīja
komandas līderus. Spēlē nepiedalījās pamatvārtsargs Elvis
Merzļikins, bet viņa vietā spēli
sāka Ivars Punnenovs. Neilgi
pirms Latvijas piektajiem zaudētajiem vārtiem Punnenova
vietā stājās Jānis Kalniņš. Spēlē
nepiedalījās veterāns Jānis
Sprukts un Andris Džeriņš, bet
vairāki vadošie hokejisti mazāk
spēlēja pēdējā periodā, kad sacensības liktenis liktenis bija jau
izšķirts. Visā spēles laikā nevienam no laukuma spēlētājiem
Latvijas valstsvienībā nebija lielāks spēles laiks par 20 minūtēm.
Krievijas izlases pārsvars spēles gaitā neradīja šaubas, Latvija
tā arī neatrada “zāles” pret Krievijas ātro, kombinācijām bagāto
spēles stilu un otro reizi pēdējās
trijās spēlēs “neatslēdza vārtus”.
Latvijas hokejisti galvenokārt
centās disciplinēti nospēlēt aizsardzībā un uzbrukumā neko
daudz neizveidoja, ko pirmajā
trešdaļā raksturoja metienu attiecība 15:5 par labu pretiniekiem. Krievijas spēlētāji daudz
laika pavadīja pretinieku zonā,
tomēr ar veiksmes palīdzību
vārti palika neskarti līdz 13. minūtei, kad ripa pēc Kiseļeviča
plaukstas metiena no zilās līnijas ar rikošetu atrada ceļu
vārtu tīklā. Divu vārtu vadību
Krievija ieguva pirmajā trešdaļā, otrajā periodā pārsvaru
divkāršoja, bet pēdējā spēles
nogrieznī panāca arī 5:0. Latvijas hokejisti izdarīja 24 metienus pa sāncenšu vārtiem, taču
vārtsargu Iļju Sorokinu pārspēt
neizdevās. Krievijas izlase jau

trešo spēli pēc kārtas savus vārtus nosargāja “sausā”, kopumā
vārtus nezaudējot jau 180 minūtes un 50 sekundes.
Otrajā trešdaļā radās saspringta situācija pie Punnenova vārtiem. Lai gan vārti tobrīd jau
bija izkustināti no vietas un
vārtsarga laukumā bija Krievijas
hokejists, tiesnesis pēc video izpētes paziņoja, ka vārtu guvums
bija pēc noteikumiem. Viens no
spēles tiesnešiem bija čechs Antonīns Jeržābeks, kuŗš jau iepriekš karjērā ieguvis Latvijas
līdzjutēju acīs bēdīgu slavu.
Pēc Krievijas izlases uzbrucēja
Ivana Teļegina gūtajiem vārtiem
spēlē pret Latviju, kad ripa
šķērsoja vārtu līniju, kamēr
vārti jau bija izgrūsti no vietas,
Sporta centrs.com sazinājās ar
vienu no Starptautiskās Hokeja

federācijas (IIHF) licencētajiem
Latvijas tiesnešiem, kuŗš sniedza skaidrojumu par šo epizodi.
“Pirmkārt, jāņem vērā, ka video
tiesnesim ir vairāk kameru,
tātad viņš šo epizodi redz no
vairākiem skatu punktiem. Otrkārt, ja plastmasas puļķi vismaz
skar caurumus ledū, lai gan
vārti ir pacelti, tiesnesim nav
iemesls neieskaitīt vārtu guvumu,” skaidroja tiesnesis, kuŗš
pēc IIHF noteikumiem nedrīkst
sniegt oficiālu komentāru par
savu kollēgu pieņemtajiem lēmumiem. “Vārtus nedrīkstētu
ieskaitīt, ja tiktu izraisīts kontakts ar vārtsargu vai viņam
neļautu pārvietoties.”
Latvijas hokeja izlase savā aizsardzības zonā darbojās diezgan
labi, taču Krievijas izlasei izdevās izveidot iespējas un pareizajos brīžos gūt vārtus, pēc izcīnītās uzvaras sacīja krievu uzbrucējs Jevgeņijs Kuzņecovs.
“Spēlēt izlasē vienmēr ir patīkami. Šī mums bija sarežģīta
spēle, jo dziļi savā aizsardzības
zonā Latvija spēlēja labi, taču
mums izdevās izveidot iespējas
un gūt vārtus īstajos brīžos.”
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs pēc
“sausā” zaudējuma cīņā ar Krievijas valstsvienību norādīja uz
pretinieka lielo spēku un potenciālu, bet uzsvēra, ka Latvija
izšķirošajam duelim pret Vāciju
būs labi sagatavojusies. “Znaroka
vadītā komanda ir pārbagāta ar
hokeja talantiem. Visi lieliski
slido, teicami pārvalda ripu, vārtsargs ir lielisks. Komanda bez
vājām vietām. Atklāti runājot, mēs
aizvadījām samērā labu spēli. Nospēlējām uz mūsu iespēju robežas. Bet atrast argumentus Krievijas darbībai nespējām. Krievija
ir spēcīgākā komanda no tām,
ar kuŗām nācies pagaidām spēlēt, un tā ir galvas tiesu pārāka
par citiem.”
Lai gan pēc nepilnas diennakts
Latviju sagaida turnīra svarīgākā
spēle, Hārtlijs bija pārliecināts
par Latvijas hokejistu spējām un
spēku. “Mēs gribam iekļūt ceturtdaļfinālā, mums tas būs liels pārbaudījums. Mūs gaida nopietns
pārbaudījums, jo Vācijas izlasei
pievienojušies Draizaitls un
Grūbauers. Bet mēs parādīsim
savu raksturu. Jā, mēs neesam
favorīti, to var izmantot kā attaisnojumu, bet tas nav mūsu
garā. Latvija ir hokeja zeme un
to mēs centīsimies pierādīt.”
Māsu grupas turnīra tabula
tabula pirms izšķirošās spēļu
dienas. Punkti.
Krievija 17
ASV 15
Zviedrija 13
Vācija 9
Latvija 9
Dānija 7
Slovakija 4
Italija 1
***
Kanadiešu speciālists Bobs
Hārtlijs nebūs Kontinentālās
hokeja līgas (KHL) Latvijas komandas Rīgas Dinamo nākamais
galvenais treneris, pavēstījis Kanadas medija TVA Sports hokeja
apskatnieks Reno Lavuā. Kā zināms, Hārtlijs tika aicināts kļūt
par Dinamo treneri.

Sasniegts Latvijas
rekords maratonā
Maratons Rīgā notiek kopš
1991. gada. Pērn skrējiens pulcēja 33 tūkstošus dalībnieku no
65 pasaules valstīm. Rīgas maratons ir saņēmis prestižo Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) Bronzas kvalifikācijas zīmi. Savukārt šogad skrējienam bija reģistrējušies 32,4
tūkstoši no 70 valstīm. Uz populārajām sacensībām bija ieradušies maratonisti no Krievijas ‒
533, Lietuvas ‒ 419, Igaunijas ‒
411, Lielbritanijas ‒ 394, Vācijas ‒
372, Somijas ‒ 339, Baltkrievijas
‒ 212, Francijas ‒ 156, Italijas ‒
120.

Valērijs Žolnerovičs

Lielisku panākumu guva Latvijas gaŗo distanču skrējējs
Valērijs Žolnerovičs. Viņš izcīnīja augsto ceturto vietu un sasniedza jaunu Latvijas rekordu
‒ 2.14:23.
Ātrākais skrējējs vīriešu konkurencē bija kenijietis Džozefs
Kjengo Munivoki ‒ 2.12:15. Savukārt dāmu konkurencē par
uzvarētāju tika kronēta etiopiete Bekeleča Dada Bedada,
kuŗa distanci veica divās stundās, 31 minūtē un 22 sekundēs.
Latviju pārstāvošā Anita Kažemāka, maratona distanci pieveicot divās stundās, 48 minūtēs
un 50 sekundēs, ierindojās sestajā vietā.

BMX
Edžus Treimanis Beļģijā izcīnīja trešo vietu un bija veiksmīgākais Latvijas BMX riteņbraucējs Pasaules kausa izcīņas
posmā superkrosā. Citi Latvijas
sportisti līdz finālam netika.
Pusfinālā Treimanis savā braucienā finišēja otrais un pārliecinoši iekļuva četriniekā, kas
tika finālā. Otrā pusfinālā Kristens Krīgers mērķa līniju šķērsoja sestais un finālā neiekļuva.
Startēja arī Rihards Veide, kuŗš
izstājās astotdaļfinālā.

DAŽOS
VĀRDOS
Šogad ar teicamiem rezultātiem startējošais Šveices tenisists Rodžers Federers, kuŗš šosezon uz māla nav spēlējis, paziņoja par nepiedalīšanos French
Open. Viņa atteikšanās no došanās uz Parīzi pamatturnīrā
ļāva iekļūt Latvijas pirmajam
numuram Ernestam Gulbim.
Divkārtējais olimpiskais čempions, latviešu BMX riteņbraucējs Māris Štrombergs paziņojis, ka uz šo sezonu vienojies
par sadarbību ar Supercross
BMX komandu.
Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

