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„To brīnumu es piedzīvoju...”
LIGITA
KOVTUNA
„... ka augšā cēlās Gaismas
pils,/ Kad šalca lielais dziesmas
sils,” savulaik rakstīja Nikolajs
Kalniņš. Šajos, nu jau 14. Vispārējos latviešu dziesmu un
deju svētkos ostas pilsētā Baltimorā, vārdu „brīnums” izteica
un nodomāja vai ikviens. Vai
tas nav brīnums, ka svelmainā
vasaras nedēļas nogalē kopā
sanāk latviešu simti, lai dejotu,
dziedātu, tiktos, rādītu savas
amatu prasmes un stāstītu, kas
padarīts latviskuma kopšanā
kopš iepriekšējiem svētkiem!
Šogad rīkotāju stafeti pārņēmusi jaunā paaudze inteliģentās
un sabiedriski rosīgās Marisas
Gudrās vadībā. Atklāšanas runā
viņa atzinās: „Dziesmu svētkus
rīkojot, centāmies saprast, kāpēc
gan tik daudz laika un darba
jāiegulda, lai sarīkotu pasākumu,
kas atnāks un atkal aizies?” Un
atbilde ir noskaidrota: „Svarīgākais gala rezultāts ir plašais
latviešu pulks, kas sastrādājās,
lai šos svētkus radītu. Un tas
galu galā ir lielā darba vērts!”
Baltimoras svētkos piedalījās
778 dejotāji un 400 koristi no
visām Amerikas malām, no
Kanadas, Latvijas un Īrijas. Uzrunājot tautiešus svētku atklā-

Reportāža no XIV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Baltimorā
šanas sarīkojumā, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis
teica: „Dziesmu un deju svētki
ir mūsu latviskās identitātes
daļa, bagātība, kas pieder ikvienam no mums. Dziesma un

nevar atņemt un to nevar nopirkt, bet tas jālolo un jāgodina,
lai nodotu nākamajām paaudzēm.” Un vēl Teikmaņa kungs
izteica aicinājumu – uz Latvijas
simt gadiem simt jaunu pilsoņu!

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanas ceremonija // FOTO: Pēteris Alunāns

Šie dziesmu svētki, tāpat kā
ikvieni citi, bija krāšņi arī savā
notikumu daudzveidībā: garīgais, koŗu un kamermūzikas
koncerti, jaundeju skate un deju
lieluzvedums, tirdziņš, mākslas
izstāde, bagātīgs ALA stends ar
grāmatu galdu un svarīgām
akcijām, savs galds Laikam,
LaPai u.c., kur risinājās vērtīga
informācijas apmaiņa un diskusijas. Pasaules latviešu mākslas savienības informātīvais rīts
ar lielisku Daiņa Mjartāna veidotu filmu par trimdas mākslas
mūzeju Cēsīs. 70. gadadienu kopš
dibināšanas Eslingenā ar plašu
konferenci svinēja LĀZA – latviešu ārsti un zobārsti, ALJAs
jaunumi bija visur, Vadonis izdevies lielisks gan vizuāli, gan
saturiski. Uz vāka – Elgas Ozolas dizainētais svētku logo ar
Austras koku kā daudzpusības
un vienotības simbolu.
Citēšu Vilni Baumani: „Rīcības komiteja, kuŗas locekļu caurmēra vecums ir ap 35 gadiem –
Marisa, Elga, Iveta, Aija, Inga,
Jolanta, Aivars, Juris, Imants,
Niks – krājuši dažādas mākas
un dzīves pieredzi, it kā paredzēdami, ka viņi kādreiz rīkos
latviešu dziesmu svētkus.
(Turpināts 3. lpp.)

ALAs valdes priekšsēža uzruna

PĒTERIS
BLUMBERGS
Jūsu Ekselence, ļoti cienījamā
kultūras ministres kundze, 14.
Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku ASV rīkotāji, dalībnieki, viesi – mīļie tautieši!
Man ir tas gods Amerikas latviešu apvienības valdes vārdā
un arī personīgi jūs sveikt šodien 14. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanā!
Dziesmu svētki ir nozīmīgākais
notikums Amerikas latviešu kultūras dzīvē un reizi piecos gados
saved kopā vecus un jaunus
draugus, lai tie vienotos dziesmā un dejā.
Es pats esmu apmeklējis daudzus no līdzšinējiem svētkiem
ASV – Indianapolē, Milvokos,
Klīvlandē, Čikāgā –un uzskatu
to par svētu pienākumu šos
svētkus apmeklēt un atbalstīt.
Dziesmu un deju svētkos mēs

valoda ir mūsu garīgais mantojums, kas dots latviešiem no
iepriekšējām paaudzēm, un nav
svarīgi, kuŗā pasaules malā mēs
dzīvojam. Šis ir mantojums, kas
gadu simtos kopts un vairots, to

svinam mūsu bagāto kultūras
mantojumu un izkopojam latviskās tradicijas. Tie palīdz
mums uzturēt un stiprināt savu
latvisko identitāti un kopt mūsu
savstarpējo sadraudzību. Tā ir
arī mūsu iespēja parādīt savu
kultūru un tradicijas amerikāņiem.
Viena no manām spilgtākajām bērnības atmiņām ir mani
pirmie Dziesmu svētki 1976. gadā
Toronto. Toreiz ieguvu labu saprašanu par latviešu sabiedrību
un tās nozīmi; dabūjām dejot
tautasdejas vecajos Maple Leaf
Gardens, un labi atceros gājienus pa Toronto ielām. Centrālā
viesnīca tad bija Four Seasons
Sheraton Hotel, un varbūt, ka
visiespaidīgākie mirkļi bija tie,
kad mani vecāki un visi četri
vecvecāki satikās ar saviem sen

neredzētiem draugiem, un cik
priecīgi viņi bija būt kopā. Es
ceru, ka mēs visi līdzīgi jutīsimies
šonedēļ, kad satiksimies ar sen
neredzētiem draugiem.
Manās atmiņās par 1976. gadu
gandrīz komiska šķiet sagadīšanās, ka mēs, Amerikas latvieši,
visi pulcējāmies Kanadā tieši
4. jūlijā, kamēr Amerika svinēja
savu lielo 200 gadu jubileju jeb
bicentennial. Labi atceros, kā
viesnīcā skatījos televīzijā, kā
vēsturiskie tall ships iepeldēja
Ņujorkas līcī pie Statue of Liberty. Bet šoreiz mēs esam tikai
pāris pēdu no Baltimoras līča
tall ships un varēsim pat atzīmēt
arī ASV valstsvētkus otrdien un
skatīties uguņošanu.
Vēlos izteikt atzinību un apbrīnu 14. Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku rīkotā-

jiem, kas apņēmās šos svētkus
sarīkot un atvest tos atpakaļ uz
Austrumkrastu pirmo reizi kopš
tālajiem 1970. gadiem. Lielākajai daļai svētku organizatoru šī
ir pirmā dziesmu un deju svētku rīkošanas pieredze un varbūt
pat pirmo sabiedrisko pasākumu rīkošana. Bet tas arī nozīmē,
ka pēc šiem svētkiem mums būs
labi apmācīta un pieredzējusi
komanda – viņus varbūt varēs
aicināt palīgā sarīkot mūsu
nākamo lielo notikumu Vašingtonā – Latvijas Simtgadei veltīto
ALAs kongresu nākamgad maijā.
Apzinoties dziesmu un deju
svētku lielo nozīmi, Amerikas
latviešu apvienība ir lepna būt
šo svētku atbalstītāja, no Amerikas latviešu saziedotajiem un
ALAs sakrātajiem līdzekļiem
atvēlot 20 000 dolaru šo svētku

sarīkošanai.
Mēs esam rīkojušies tālredzīgi,
uzņemot ALAs darbinieku saimē šo Dziesmu svētku Rīcības
komitejas priekšsēdi Marisu
Gudro; viņa parallēli Dziesmu
svētku rīkošanai šomēnes ir
veiksmīgi novadījusi savu pirmo
ALAs “Sveika, Latvija!” ceļojumu.
Priecīga jauniešu grupiņa nupat, pirms dažām dienam, atgriezās no Latvijas.
Vēlos visiem novēlēt, lai mūsu
dziesma tālu skan, lai Baltimora
rīb latviešu dejas soļos un lai
mēs visi kopā šeit, okeana otrajā
krastā, – kaut tālu no Latvijas –
sākam svinēt Latvijas simtgadi
un ieskandinām nākamos Vispārējos latviešu dziesmu svētkus Latvijā!
Lai mums visiem skaisti,
skanīgi un līksmi svētki!

LAIKS
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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.
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Jāņus svinam Dienvidkarolīnā

ROBERTS KUKAINIS
Lietus lija lielām lāsēm, jāņubērniem sabraucot Grīnvilē, Dienvidkarolīnā, uz Jāņiem. Katrai
ģimenei bija līdzi groziņš, bet
pats Jāņu tēvs Kevins Robinsons
un Jāņu māte Sarmīte Robinsone
gādāja par grilēto liellopu gaļu,
desiņām un cūku ribiņām. Lietus

vēlā vakarā piestājās, tad dziedājām, dejojām un arī lēcām pāri
ugunskuram. Iepriekšējā gada
vainagus sadedzinājām, jaunos
labi ievalkājām. Klāt bija ciemiņi
no vairākām pavalstīm: Ņujorkas, Konektikutas, Ziemeļkarolīnas un Džordžijas – un, pro-

tams, no Dienvidkarolīnas latviešu centra Grīnviles.
Nākamie lielie pasākumi Grīnvilē – Starptautiskais festivāls
Spartanburgā oktobŗa pirmās
nedēļas nogalē un Latvijas 99
gadu dzimšanas dienas svinības
18. novembrī.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

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

1. rindā no kreisās: Vilis Kukainis, Liene Kukaine, Silvija Robinsone, Brais Robisons, Kētija Maršala,
Džeims Robinsons, Adriana McRoberts, Lauris Kukainis un Mikus Kukainis. 2. rindā no kreisās:
Roberts Kukainis, Brians Balaram, Brigita Balaram, Inta Riča, Lenijs Ričs, Ieva Kālins, Dairis
Kālins, Artūrs Ričs, Dānalds Vanderslūts, Valda Vanderslūte, Kevins Robinsons, Kristīne Ronk,
Inese Petruna, Aivars Mecs, Sarmīte Robinsone, Kethlīna Mecs, Diāna McRoberts, Barbara Eglāja,
Emersons McRoberts (mātei Diānai rokās), Mārtiņš Eglājs // FOTO: Nill (Daniels) Silver

Latvijas uzņēmēji
piedalās Ņujorkas starptautiskā pārtikas izstādē
No 25. līdz 27. jūnijam Ņujorkā kārtējā starptautiskā ēdienu un
bija ieradušies 12 uzņēmēji no pārtikas izstādē (Fancy Food
Latvijas, lai piedalītos lielā gads- Show). Šo izstādi apmeklē vei-

LATVIJA – 2017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

VYTIS TOURS

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

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

No kreisās: LR goda konsuls
Ņujorkā Daris Dēliņš un LIAA
pārstāvis ASV Toms Zvidriņš

"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: ____________________________

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

kalnieki no visas Amerikas ar
nolūku meklēt jaunus piedāvājumus ASV tirgum. Latvijas uzņēmēji piedāvāja zivju produktus, maizi, saldas un sālītas uzkodas, minerālūdeņus, dārzeņu un
augļu sulas, un šokolādes, kas
viss ražots Latvijā.
Izstādi palīdzēja sarīkot un
apmeklēja arī Toms Zvidriņš,
jaunais Latvijas investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvis ASV. Toms Zvidriņš ieradies ASV šī gada maijā ar nolūku
veicināt Latvijas ražojumu eksportu uz ASV un ASV investīcijas
Latvijā.
Daris Dēliņš komentē: “Es un
pārējie LR goda konsuli šeit,
ASV, esam ļoti priecīgi, ka LIAA
ir atkal uzsākusi darbību Amerikā. Latvijai nepieciešams palielināt eksportu un ar to veicināt
jaunus darbus Latvijā. ASV tirgus
piedāvā Latvijas uzņēmējiem lielu
potenciālu. Sniegsim Tomam
mūsu atbalstu, vēlam viņam
veiksmi jaunajā komandējumā!”

LAIKS
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MĀRIS
BRANCIS
Jūrmalas mūzejā 1. jūnijā atklāja gleznotāja Ulža Zemzaŗa
personālizstādi „Latvju cilvēki
un daba”. Ar to mākslinieks ievada sava mūža 90. gadskārtu,
kas atzīmējama nākamā gada
24. februārī.
Dzirdēts sakām, ka, lūk, tas
cilvēks nu gan nācis no tautas.
Šajā gadījumā pareizāk būtu
uzsvērt, ka Uldis Zemzaris nācis
ne tik daudz no tautas, cik no
ģimenes – ģimene viņam ir bijusi visa centrā kā jaunībā, tā
spēka gadu dienās un arīdzan
seniora goda laikā.
Studiju gados viņš gleznoja
māti, kas pašaizliedzīgi aprūpē
dēlu – studentu, kuŗš gatavojas
eksāmeniem. Vēlāk, kad liktenis
saveda kopā ar Ilzi, dzīve un
daiļrade vērpās ap viņu un bērniem. Blakus latviešu kultūras
cilvēku portretējumiem ģimene
kļuva par centrālo daiļrades
temu. Var jau būt, ka Ilze prata
kārtot savus, Ulža un ģimenes
ceļus tā, ka Zemzaru durvju
priekšā sākas ikviena taciņa. Tā
gan aizved tuvākā vai tālākā
apkārtnē, taču allaž atgriežas
atpakaļ. Arī radošo darbību
mākslinieks veidoja un sadzīves
lietas kārtoja tā, lai sagādātu
Ilzei un bērniem pietiekoši situētu dzīvi. Nav ko slēpt, no
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Sacīkstes pašam ar sevi
atmosfēras ģimenē ir bijis atkarīgs, cik radoši pilnasinīgi
mākslinieks var sevi reālizēt.
Pie visa sacītā vēl jāpiebilst, ka
Ilze vienmēr ir bijusi Uldim
Zemzarim jaunu ierosmju avots.
Ne saskaitīt gleznas un zīmējumu lapas, kuŗās par modeli
kalpojusi sieva!
Ģimene izcentrējas arī Jūrma-

las izstādē, kuŗā mūzejs vēlējies
redzēt vairāk Latvijas ainavu.
Tad nu Ulža Zemzaŗa skatījumā
atklājas noskaņas dabā visdažādākos laikos – gan Jāņu vakara
stundā, gan saulainā, sniegotā
ziemas dienā. Nav aizmirsta arī
jūra, gleznotāja lielākā mīlestība.
Kaut gan mākslinieks pēc
dabas ir ļoti nopietns cilvēks,

viņš spēj pazoboties, piemēram,
Sēmes rudens ainavā iegleznojot vientuļu plenēristu un piešķirot tam sava stāva aprises.
Arī izstādes atklāšanas runā
Uldis Zemzaris nebijās paironizēt par sevi. Kaut arī visa
mūža garumā gleznots katru
mīļu dienu, tomēr pienāk laiks,
kad, kā jubilārs pairgājās, jācīk-

Izstādes atklāšanā. Vidū – mākslinieks Uldis Zemzaris un viņa kundze Ilze

stas pašam ar sevi, lai pierādītu,
ka vēl vari tikpat labi gleznot kā
senās dienās.
Tā kā mākslinieks ir arī izcils
spalvas meistars, vernisāžas viesi
ar gandarījumu uzzināja, ka viņš
strādā pie grāmatas par dzīvē
sastaptiem māksliniekiem. Tā būs
lieliska dāvana mums viņa 90
gadu jubilejā.

U. Zemzaris. Dēla komponista Imanta Zemzara portrets (1995)

„To brīnumu es piedzīvoju...”
LIGITA KOVTUNA
(Turpināts no 1. lpp.)
Viņu vidū sarīkojumu organizēšanas lietpratēja, sporta sacensību rīkotājs, budžeta lietpratējs, kas spēlē akordeonu,
jaunatnes pasākumu rīkotājs,
kas varētu spēlēt klavieres
naktsklubā, kriminoloģe ar

Reportāža no XIV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Baltimorā
nodot karogu, jo neviena pilsēta
nebija uzņēmusies sarīkot nākamos... Tad 2015. gada vasarā
divi Vašingtonas „Nameja” dejotāji Marisa un Niks nāca klajā
ar ideju – rīkosim paši! Bet vai
Vašingtonā? Un kāpēc gan ne
kaimiņu Baltimorā, kur latviešu
kopienai ir sava vēsture, ko

šu tautasdeju grupas priekšnesumi. Te skolojies un dzīvojis mūsu cienījamais maestro
Andrejs Jansons, kuŗš nenoguris
darbojās arī šajos Dziesmu svētkos un paspēja man pastāstīt
par saviem kārtējiem plāniem
Latvijā. Te Hopkinsa universitātē doktora gradu literātūrā
saņēmis Pauls Birznieks, bet Dr.
Arturs Piksis – ķīmijā, te darbojās gleznotājs Jānis Audriņš
un Baltimoras Imanuela baznīcai logus veidojis vitrāžists Leonīds Linauts, un vēl, un vēl. Pati
Maija Meirāne līdzdarbojās Rakstnieku cēlienā (cik tas labi, ka
jaunajiem svētku rīkotājiem bija
izpratne par to, cik nozīmīgs ir
šis tradicionālais sarīkojums!),
un viņai „uz skrejceļa jauns dzeSvētku rīcības komitejas priekšsēde Marisa Gudrā, par kuŗu joļu krājums”, kam piedāvāju vietu
serijā „Laika grāmata”. Gaidīsim!
ministre teica: "Meitene, kuŗai ļoti piestāv viņas uzvārds"
// FOTO: Pēteris Alunāns

Svētku atklāšanā runāja Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde
// FOTO: Pēteris Alunāns

izkoptām rakstnieces dotībām,
arfiste, kas dziedājusi slavenā
latviešu korī, un izglītības veicināšanas lietpratēja, kas prot
skaisti sakārtot ziedus. Visi jutās
kā mājas datorizētajā sakaru
kultūrā.”
Bet te vietā arī atminēties, ka
kārtējo Dziesmu svētku rīkošana bija „apdraudēta”, proti,
2014. gadā Hamiltonā, svētkiem beidzoties, nebija kam

Vadonī pastāstījusi dzejniece
Maija Meirāne. Piecdesmitajos
gados te mituši ap 300 latviešu.
Pirmais plašākais sarīkojums
un mākslas izstāde 1950. gada
25. novembrī par godu Latvijas
valstssvētkiem, un Baltimoras
IWCA sarīkojumu zālē sapulcējušies ap 200 apmeklētāju.
Izstāde tikusi aprakstīta Baltimoras presē, kur pieminēti arī
Laumas Skujiņas vadītās latvie- Lielu atsaucību izpelnījās dejotāju priekšnesums // FOTO: Pēteris Alunāns
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Grandrapidiešu sarīkojums aizvesto piemiņai

Š. g. 11. jūnijā grandrapidieši
pulcējās Grandrapidu luterāņu
baznīcas telpās, lai atcerētos
1941. un 1949. gadā uz Sibiriju
aizvestos tautiešus. Sarīkojumu
ievadīja prāveste Ilze Larsen ar
lūgšanas vārdiem.
Sarīkojumu atklāja Grandrapidu Latviešu organizāciju padomes priekšsēdis Ivars Petrovskis. Viņš sveica klātesošos un
lika atcerēties tās traģiskās dienas, kad 1941. un 1949. gadā
izsūtīja uz Sibiriju kopā pāri par
50 000 Latvijas iedzīvotāju, no
kuŗiem daudzi atpakaļ neatgriezās, tostarp vairāki tūkstoši
bērnu. Ivars Petrovskis uzaicināja
visus vienoties Latvijas valsts
himnā Dievs, svētī Latviju. Tad
viņš stādīja priekšā sarīkojuma
runātāju Dr. Ilzi Schwartz-Knezinsku, kuŗas darbība pēdējos divdesmit gados ārpus viņas ārstes
psīchiatres darba bija stipri saistīta ar Okupācijas mūzeju Rīgā.
Šai sakarībā Ivars Petrovskis
īsumā informēja par Okupācijas
mūzeja sākumiem.
Savā uzrunā Dr.Ilze ScwartzKnezinska pateicās Grandrapidu
latviešu sabiedrībai par nenogurstošo un devīgo atbalstu Okupācijas mūzejam Rīgā ar gadskārtējo
ziedojumu akciju. Par nožēlu, šī
tradicija nav izveidojusies citos
latviešu centros. Taču ASV latviešu sabiedrība vispār bija ļoti
atsaucīga OMFA aicinājumiem
ziedot. Atzīmējot OMFA 20 gadu
pastāvēšanas jubileju 2016.gadā,
prof. Valters Nollendorfs, Okupācijas mūzeja valdes priekšsēdis,
informēja, ka OMFA ir bijis pats

lielākais Okupācijas mūzeja atbalsts, bez kā mūzejam būtu bijis
grūti pastāvēt. No vairāk nekā
6000 ziedotājiem 5500 nāk no
Amerikas. No 6 miljoniem eiro,
4 nāca no ASV. Mēs visi varam
būt gandarīti par mūsu darba
sekmēm. Prof. Paula Lazdas ideja
dibināt Okupācijas mūzeju nākusi
pareizā laikā. Mēs bijām gatavi
informēt sabiedrību par komūnisma noziegumiem ar faktiem un
dokumentiem, ne tikai ar demonstrācijām. Okupācijas mūzeju atklāja 1993. gadā ar izstādi Baigais
gads. Prof. Jānis Stradiņš toreiz
teica: „Okupācijas mūzejs ir veltīts Piemiņai, Patiesībai un Apskaidrībai.” Šie trīs vārdi, tik vienkārši un saprotami, izskaidro OM
mērķus. Šodien mēs atceramies
1941. gada aizvestos, 15 443, starp
tiem 3741 bērni līdz 16 gadu vecumam. Atceramies arī 1949. gada
42 125 aizvestos, ieskaitot 10 987
bērnus, un tāpat pieminam visus
50 okupācijas gadus.
Ja mēs paši nestāstīsim patiesību par Latvijas 20. gs. sarežģīto
vēsturi, tad citi par mums izplatīs
melus. OM ir vieta, kur glabājas
dokumenti par cilvēku izvešanas
plānošanu jau pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā, izsūtīto atmiņas un relikvijas par dzīvi Gulaga
nometnēs. Te var mācīties apbrīnot cilvēku gribu un spējas saglabāt savu cilvēcību neiedomājami necilvēcīgos apstākļos. Šie
dokumenti, nepieciešami sabiedrības izglītošanai, tie ved pie patiesības un apskaidrības.
Tālāk par Okupācijas mūzeja
izglītības programmu. Mazi bērni

14. jūnija atcere
Gaŗezerā

ātri un viegli visu ievēro, atceras
un atkārto visu, kas ir viņu apkārtnē. Diktatori to ir izmantojuši,
lai izaudzinātu sabiedrību, kas
zina tikai to, kas viņiem no agras
bērnības stāstīts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka bērni un jaunieši uzaug
vidē, kur viņi dzird patiesību
skolā, ģimenē un sabiedrībā. Tad
bērniem un jauniešiem ir vajadzīgi piemēri, varoņi, role models,
ar kuŗiem veidot savu nākotni.
Diktatori izmanto šo jaunatnes
ideālu nepieciešamību, lai izaudzinātu savai ideoloģijai labvēlīgu
jaunatni. Padomju Savienībā par
jauniešu ideālu, role model bija
13 gadus vecais Pavļiks Morozovs,
kas nodeva čekai savu tēvu. Viņam cēla pieminekļus, par viņu
rakstīja dzejoļus, viņa pamatskolu
Staļins pārvērta par tādu kā svētnīcu. Tēva nodevējs bija jaunatnes ideāls. Jaunatnes izpratni
par vēsturi var iespaidot ne tikai
ļaunprātīga faktu manipulēšana,
bet arī klusēšana par patiesību.
Tā ASV ir uzaugusi paaudze, the
millenians (dzimuši 1980-2000),
no kuŗiem tikai 55% ir negatīvi
noskaņoti pret komūnismu. Ceturtdaļa no viņiem domā, ka prezidents George W. Bush nonāvējis

vairāk cilvēku nekā Staļins. Tas
nav pārsteidzoši, vairums universitāšu profesoru ir kreisi noskaņoti. Tādēļ ir tik svarīgi, ka Latvijas sabiedrība un izglītības sistēma audzina jaunatni , kas zina
un saprot Latvijas traģisko 20. gs.
vēsturi. Okupācijas mūzeja izglītības nozare darbojās kopš 1996.
gada un ir izveidojusies par nozīmīgu atbalstu Latvijas skolotājiem un skolēniem. Pateicoties
Kultūras ministrijai un ziedotājiem, OM turpina Skolu atbalsta
programmu mūzeja apmeklējumiem.
Pagājušā gadā divas ceļojošas
izstādes: Latvija 1939-1991 no okupācijas līdz brīvībai un pretējās
pusēs: Latviešu kaŗavīri Otrajā
pasaules kaŗā, viesojās 48 Latvijas
skolās. Izstādes apmeklēja ap
12 800 dalībnieki, daļai piedaloties
arī attiecīgās nodarbībās. Sadarbībā ar 4. Maija deklarācijas klubu,
mūzeja gīdi viesojās 36 Latvijas
skolās, vadot nodarbības 2319 skolniekiem. 35 vēstures skolotājiem
no dažādām Latvijas skolām mūzejs rīkoja seminārus par tematiem:
Izceļošana, bēgšana, izsūtīšana.
Pagājušā gadā mūzeju apmeklēja arī vairāk nekā 1200 ārzemju

Mēs nedrīkstam aizmirst…
Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts.
Citējums no Edvarta Virzas
dzejoļa ,,Baiga vasara”, kur tik
drāmatiski un precīzi it kā paredzēts mūsu tautas liktenis, ko
sagaida boļševiku varas pārņemšana 1940. gada vasarā.

besis un zemi” katrs savā valodā
lasīja: igauņu – Kristi Urv-Wong;
lietuviešu – Irena Blekys; latviešu –
Ēriks Raisters. Prāveste Daira Cilne
to pašu nolasīja angļu valodā.
Sprediķī prāveste jautāja, vai ir

EGONS KUBULIŅŠ

14. jūnijā ļaudis no Ciema
Latvija un Gaŗezera apkārtnes
sapulcējās, lai kopīgi atcerētos
aizvesto piemiņas dienu.
Ciema valdes priekšsēdis Uģis
Grīnbergs atklāja aktu, uzsveŗot,

nošas, interesantas un humorpilnas epizodes, ko viņš piedzīvojis
turpat 27 gadus braucot uz Latviju divreiz gadā. Beigās viņš
nolasīja Kārļa Skalbes dzejoli
“Mocekļi” un aicināja mūs visus:

No kreisās: Kris Urv-Wong Ēriks Raisters, Irena Blekys // FOTO:
Andris Rogainis

ka “mēs satiekamies 14. jūnijā ne
tādēļ, ka tā ir tradīcīja, bet tāpēc,
ka nedrīkstam aizmirst šo drausmīgo dienu”.
Mācītājs Roberts Franklins vadīja svētbrīdi un lūgšanu. Visi
dziedāja “Brāli, māsa, tālumā”.
Ārijs Vilemsons, kuŗam ģimene
smagi cieta deportācijas laikā un
arī sekojošos okupācijas gados,
teica runu. Stāstot par personiskiem vērojumiem par Latvijas
okupācijas laika sekām, Vilemsona kungs atstāstīja aizkusti-

“Brauciet, izbaudiet Latviju ikkatrā gada laikā!” Inta Reine
deklamēja Ramonas Frišmanes
dzejoli “Aizvestajiem”. Gaidas Veidamanes pavadījumā Rūda Kalnmaļa vadītais dāmu dubultkvartets dziedāja dziesmu “Salna”. Pēc
tam Gita Grīviņa dziedāja solo
“Kas tie tādi”. Akta beigās visi kopīgi dziedāja “Dievs, svētī Latviju!”
Pēc akta dalībnieki uzkavējās
ārā pie “sēnītēm” Gaŗezera galvenā
laukumā, un baudīja bagātu mielastu
kuŗš bija sarūpēts groziņu veidā.

studentu un skolēni no ASV,
Francijas, Japānas, Norvēģijas,
Ukrainas, Zviedrijas un citām
zemēm. No Dānijas un Bavārijas
universitātēm 150 skolotāji bija
mūzejā gīdu vadītos apmeklējumos. Gīdi ir vadījuši 496 ārzemju viesu apmeklējumus ar
4488 dalībniekiem.
Gatavojoties Latvijas simtgadei,
Izglītības nozare vada konkursus:
Cilvēki – Latvijas dārgumi, kur
skolēni apraksta kāda sava novada cilvēka dzīves stāstu, kas
bijis nozīmīgs ieguldījums tajā
novadā. Izglītības nozare arī
strādā pie mūzeja mājas un
Facebook lapas izveidošanas, kā
arī jaunu gīdu sagatavošanas.
Sarīkojuma mūzikālajā daļā
soliste Svetlana Stone izjusti nodziedāja trīs dziesmas – A. Dvoržāka God is my Shepherd, tad Ave
Maria un You raise me up.
Sekoja kopīgi nodziedāta Tev
mūžam dzīvot, Latvija.
Sarīkojumu noslēdza ļoti bagātīga kopējā maltīte, ko bija sarūpējušas visu organizāciju dāmas. Viss sarīkojuma atlikums
kopā ar ziedojumu akciju deva
Okupācijas mūzejam tuvu pie
7000 dolaru.

Svētdien, šī gada 11. jūnijā,
Sietlas latviešu draudzes dievnamā kopā ar likteņbrāļiem
igauņiem un lietuviešiem tika
atzīmēta aizvesto piemiņa.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums sākās ar svinīgu Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas karogu ienešanu baznīcā un to novietošanu
pie altāŗa, kas bija rotāts ar baltām
kallām un jasmīniem. Dr. Andris
Āboliņš spēlēja ērģeļu prelūdi, bet
Mägi ansamblis dziedāja Ērika
Ešenvalda komponēto “O Salutaris
Hostia”, Augustina kompoziciju
“Tevyne musu”, kā arī Anša Sauka
komponētu ,,Sen nav redzētas”.
No pirmās Mozus grāmatas
1:1-5 ,,Iesākumā Dievs radīja de-

vēl arvien jēga kavēties pie mūsu
tautām nodarītās pārestības, vai
nebūtu labāk vērst skatu uz gaišāku nākotni? Pēc īsas šī temata
iztirzēšanas Daira citē gudrā angļu
valstsvīra Vinstona Čērčila vārdus: “Valstij, kas aizmirst savu
pagātni, nav nākotnes”. Prāveste
arī piemin sākumu ,,Dziedošajai
revolūcijai”, kad 1989. gada, 23.
augustā, trīs Baltijas valstu iedzīvotāji sniedza cits citam roku
pāri robežām un izveidoja cilvēku
ķēdi – Baltijas ceļu. Tas notika
Molotova, Ribentropa pakta 50.
gadadienā. Pagātnes sāpes iedvesmoja cerības izpausmi.
Mēs bijām raduši, ka piemiņas
dievkalpojumus arvien kuplināja

arī igauņu mācītājs Hendriks
Laurs (Hendrik Laur), bet šogad
viņš bija Igaunijā, kur piedalījās
luterāņu baznīcas sinodē. Latviešu ziedojums no dievkalpojuma
kolektes tiks nodots Okupācijas
mūzejam.
Pēc dievkalpojuma Latviešu
nama zālē sekoja Mägi ansambļa
koncerts, Heather MacLaughlin
Garbes vadībā. Sietlā pazīstamais
sieviešu ansamblis ar 11 balsīm
dziedāja igauņu, lietuviešu, latviešu dziesmas un vienu somu
dziesmu. Piecas latviešu dziesmas
bija ansambļa Baltic Voices interesantā aranžējumā. Ar sevišķu
sajūsmu tika aplaudēta tautasdziesma ,,Zvejnieks mani aicināja,
nāc meitiņa laiviņā”. Ansamblis,
kas nosaukts igauņu komponistes
Ester Mägi vārdā, dzied un ieskaņo mūziku no Baltijas valstīm.
Ansambļa vadītāja Heather MacLaughlin Garbes, kam ir doktora
grads mūzikā, nodibināja un vēl
arvien uztur Baltiešu koŗa mūzikas bibliotēku Vašingtona universitātē Sietlā – pirmo visā
Amerikā. Bibliotēkā patlaban ir
vairāk nekā 1000 kompoziciju,
un krājums turpina augt. Ansamblis ir dziedājis vairākos latviešu sarīkojumos Sietlā. Jāpiemin, ka tikai viena no dziedātājām ir baltiešu izcelsmes.
Koncerta nobeigumā, pieceļoties kājās, publika nodziedāja Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un ASV
himnas. Sekoja saviesīga pēcpusdiena, baudot pašu atnestos
groziņveida gardumus. Draudzes
dāmu komiteja ar palīdzēm bija
rūpējusies, lai viss tiek glīti sakārtots un pasniegts.
Paldies visiem par piedalīšanos
un palīdzēšanu!
J.C.J.
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GUNARS
FRICSONS
(Continued from Laiks no. 23)
Father and I think that it is
safe for you to come home.
You can live with us. We can
add on to the farmhouse or in
time, father and Atis can build
another house.
How is Voldis and Gunars?
And Anna?
I eagerly await your next letter.
Ar mīlestību,
with love from all of us,
Ilze”
“We can go home?” Vera
rubbed tears from her cheeks as
her eyes widened in growing
hope. “Is that what Ilze said?”
“Yes,” Anna replied slowly.
“What did Ilze say about my
brother?” Vera seemed lost.
“She said Atis was home,”
Voldis said, raising his brow.
“Can we go home?” Vera asked, looking at her husband hopefully.
Voldis turned the letter
around in his hand as if looking
for the answer. While Vera had
held out hope all these months
about going home, Voldis, all
along had been skeptical of returning to a Communist-held
Latvia. Now this? Had Atis simply walked out of the forest and
come home?
Or, he almost shuddered at
this thought, had Ilze written a
letter like this to cut off ten years
from Atis sentence, twenty years
or thirty years of hard labor?
Not something he would say to
Vera, but something that was
possible and something he
would have to remember in anything they decided to do.
“Voldi,” Vera said after a while.
“Ilze is right. We should go
home.”

5

A TALE OF WW II DISPLACED PERSONS (DPs)
“I don’t know,” her husband
mumbled. That Atis was safely
home was wonderful news. At
the same time, it was puzzling.
While Communist Commissars
with happy faces and enticing
words tried to lure DPs home,
other rumors swirled in DP
land as the months wore on.
Some rumors Voldis heard from
the British administrators.
He worked in the DP warehouse and served as a jurist on
the Greven DP judicial board.
While they only handled issues
that dealt with DPs, like drunkenness and family disputes,
their work was overseen by the
British. Some of the Brits, even
ones who a few months ago had
been surprised that Voldis
wouldn’t go home to a Communist Latvia, now asked him
why they were hearing rumors
that Communists were sending
people in the Baltic Countries
to Siberia. What could Voldis
say? That it was the Communist
way of dealing with people?
“If Atis is home, safe,” Vera
said hopefully, “then you can go
home.”
“Did the Communists pardon
Atis?” Voldis wondered. Was it
enough that Atis had left the
partisans and returned home?
Or, was he, Voldis, still on some
Communist list of political undesirables. And, he had more
than one Communist list to
worry about.
“Ilze didn’t say,” Anna replied.
Picking up the letter. “Did she?”
She started reading it again.
“If he got a pardon,” Voldis
mused, “maybe I can get a pardon?”
But, he knew that there was
more to think about. In June
1941, the Communists had car-

ried out a mass deportation of
some 15,000 Latvians to Siberia.
That was beside the military
officers (policemen, educators
and jurists were others) who,
like Colonel Eduards Ramins,
Marija’s husband, had been
arrested and disappeared. That
initial mass deportation occurred a week before the German
Army invaded Latvia as part of
Operation Barbarossa, Hitler’s
Eastern Front offensive against
Stalin and the Soviet Union.
Some had said back then, that
more deportations of Latvians
by the Communists had been
scheduled, but had been aborted
by the German Army invasion
of Latvia.
Now, that the Communists
were back in Latvia, would there
be more deportations? (In 1948,
there were more)
But now, in 1946, Vera pushed
to go home.
Voldis stood his ground.
“Vera, I want to go home just
as much as you do,” he said
finally. “But, how sure are we
that we can go home?”
Vera didn’t answer.
“We left Latvia to save our
child,” he said and let that hang
between them. “I want to wait a
bit longer. See what Ilze says
over the next few months.”
Summer turned into fall.
SUPPLEMENTING
THE DP DIET: FINDING
MILK AND EGGS
One Saturday early in October,
a few months after receiving the
letter where Ilze had told them
that Atis was home, Voldis left
their room in Greven and hiked
to the surrounding farms. Sometimes he had company but
today he was by himself. Having

been paid and with their ration
allotment in hand, he had three
packs of cigarettes to barter. On
the farms that he visited, he
hoped to find and buy a loaf of
bread, a few eggs and a jug of
milk. Maybe he would find a
couple of slices of bacon? Three
packs of cigarettes could go a
long way.
A few hours later, he hurried
down the dirt road on his way
back to Greven and thought
about how well this had turned
out. He had his eggs, a jug of
milk, and a good-sized loaf of
bread. At another farm, he had
bought two potatoes, carrots
and beets. There had been no
bacon but he was more than
happy with what he had. There
were days when he came back
with much less.
The sad and awkward part
was returning home with something when their housemates,
the other two families they
shared the house with, had
nothing but their ration cards.
Few DPs worked. How much
could they share of what he was
carrying with the other two
families in the house? They too
had children. The milk would
disappear fast.
ANOTHER LETTER
FROM…?
While Voldis was out at the
farms bartering cigarettes for
eggs and milk, Vera picked up
the mail. She had not heard
from Ilze in a month. That was
curious, so she was delighted to
see the letter from Latvia.
She turned the envelope
around in her hand. A worried
look crossed her face. This letter was not from her sister. She
opened it gingerly.

Dear Vera,
I don’t know how to tell you
this but your father, brother
Atis and sister Ilze were taken.
From what we know, they were
sent away.
They burned down your
father’s farmhouse. The barn
is still standing.
I am so sorry to have to tell
you this.
With love and prayers for
your family,
Kārlis (Vera’s fathers brother,
Kārlis Akmeņkalējs)
Vera stared at the letter numbly.
Amnesty had been offered by
the Communists to the Latvian
partisans (Dunsdorfs). A few
like Oto “Atis” Akmeņkalējs
came out of the forest, but as it
turned out, officers, like him
didn’t stay free long. To serve as
examples of how Communists
deal with political resistance,
Atis was arrested. In his letter,
Kārlis said, “sent away” or
izsūtīti, which everyone knew
was Siberia.
Their father, Toms and Ilze
were arrested and exiled with
Atis because they were immediate family members. The
Stalin/ Communist regime
wanted grieving relatives out of
the way so they would not cause
trouble in the future, have a sit-in, organize a protest march,
start a rebellion or some such
thing. The farmhouse was burned down as a sign to friends and
neighbors that dissent against
Communism was not tolerated.
Vera’s dream of returning to
Latvia was gone. Worse yet,
what had happened to her family?
What would she and her family do now?

Saulainas atvadas Sietlā
Sietlas latviešu grāmatu lasītāju pulciņš uzsāka šo gadu ar
diviem nopietniem darbiem –
Noras Ikstenas ,,Mātes pienu”
un Māra Bērziņa ,,Svina garšu”.
Abas šīs grāmatas ir saņēmušas
godalgas un ir daļa no serijas
,,Mēs. Latvija, XX gadsimts”,
kuŗā tiek aprakstītas vēsturisku
problēmu situācijas. Pēc šīm
,,smagajām” grāmatām, lasītāji
vēlējās lasīt kaut ko vieglāku,
jautrāku, un izvēle bija 1927. gada Kultūras fonda godalgotais
Jāņa Veseļa romāns ,,Tīrumu
ļaudis”. Šo darbu pārrunājām
18. maijā, kā parasti pie Vairas
Christopher, – tā bija diena, kad
taisni pirms 55 gadiem grāmatas autors šķīrās no šīs zemes.
Mūsu saietā tā bija pirmā skaistā, siltā pavasaŗa diena, un saulainais gaišums labi saskanēja
ar romānā ,,puķaini” aprakstīto
Latvijas lauku ainavu. Pārrunas
bija interesantas, gan par ro-

mānu, gan par Jāņa Veseļa stilu, netraucēja pat stiprā ķiploku ar atvadīšanos no Latviešu vagan minējumi par paša autora smarža. Ķiploki esot bijuši Ve- lodas vieslektores Vašingtona
universitātē Ivetas Grīnbergas,
kas pēc desmit gadiem Sietlā
dodas atpakaļ uz Latviju. Sietlas
latviešu sabiedrība cienīja un
iemīlēja Ivetu, tāpat kā Iveta atzinās, ka bez sirsnīgās latviešu
sabiedrības nezin vai būtu izturējusi šeit desmit gadus. Ivetas
nāktones plāni? Vispirms būt
klāt savas meitas Ievas Medicīnas fakultātes beigšanas izlaidumā Rīgā. Tad 19. jūnijā piedalīties AABS (Association for
the Advancement of Baltic Studies) konferencē, kuŗa šogad
notiks Rīgā. Tur viņa stāstīs par
savu pieredzi Baltijas studiju
programmā Vašingtona universitātē. Pēc tam piestrādāt pie
Sietlas latviešu grāmatu lasītāju pulciņš. Aizmugurē otrā no savas grāmatas ,,Runā ar mani
kreisās Iveta Grīnberga // FOTO: Andris Rogainis
latviski”, kuŗa domāta jauniepersonību. Kā jau vienmēr, at- seļa dzīvē ļoti iecienīti un tamdēļ šiem ārpus Latvijas, kas vēlas
zinumi svārstījās no vienas arī parādījās mūsu launagā.
apgūt latviešu valodu, kultūru
galējības līdz otrai. Pārrunas
Maija saiets bija arī nozīmīgs un tradicijas. Saprotams, arī

meklēt darbu saistītu ar valodas
mācīšanu. Iveta uzdāvināja
mūsu grāmatu grupiņai Paula
Bankovska grāmatu ,,Trakie
veči”, un grāmatu grupas dalībnieki kā dāvanu Ivetai ziedoja
naudu, lai palīdzētu izdot viņas
grāmatu. Vēlam Ivetai visu
labāko nākotnē!
Mūsu grāmatu grupiņas plānos rudenī ir Kārļa Zvejnieka
,,Baltā pils”, bet pirms tam,
vasaras beigās, dzeju saiets ,,Apceļo Latviju ar dzejām”. Šī būs
trešā reize, kas veltīta šai temai.
Pārsteidzoši, cik daudz dzejās
pieminētas Latvijas pilsētas, mazie pagasti, upes, ezeri, kalni un
citas vietas. Mēs tās atzīmējam
ar karodziņiem uz Latvijas
kartes un ceram, ka līdz Latvijas
simtgadei visa territorija būs
vienos sarkanbaltsarkanos karodziņos.
VIP
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LATVIEŠI CEĻO AR RIGA VEN

Tango un ūdenskritumu karalistē
Rapa Nui, par ko stāstījām
iepriekš, zinātkārie ceļotāji apbrīnoja galvenokārt to, ko radījusi cilvēka izmaņa un rokas,
Arģentīnā vilina un pārsteidz
daba. Šī mūsu ceļojuma galvenais mērķis bija Iguazu ūdenskritumi – kopskaitā 275 ar vidējo augstumu 70 metri. Neaptveŗami savā spēkā un varenībā,
iespaidīgi savā skaistumā. Kopš
1984. gada tie iekļauti UNESCO
dabas mantojuma aizsargājamo
objektu sarakstā. Starp citu, šī
nebūt nebija vienīgā mūsu apmeklētā vieta, kas tiek starptautiski sargāta – ceļojuma sākumā Čīlē bijām gleznainajā
16. gs. pilsētā Valparaiso, kas
celta uz pakalnu pakalniem un
glabā izcilā Čīles dēla, dzejnieka
Pablo Nerudas soļus.
Arģentīnas zaļie parki aizņem

simtiem hektaru, kas ne tikai
sniedz baudu acīm, bet arī sargā
pilsētvidi, acīmredzot tāpēc šeit
viegli elpot un nostaigātie gandrīz 10 tūkstoši soļu ik dienu
nemaz tik ļoti nenogurdina.
Nenogurdina, bet garu pacilā
arī lieliskie Mendocino vīni, ko
baudījām, apmeklējot vīna darītavas. Nogaršojām gan pazīstamos Norton un Cavas, gan
mazāk zināmo Luigi Bosca –
visi kā viens izcili, sauli baudījuši, „pilnasinīgi” un reibinoši
kā Arģentīnas tango.
Runājot par tango ‒ Arģentīnas tango ritmi šai saulainajā
zemē, šķiet, skan visapkārt: krodziņos, ielās... Mūsu ceļi aizved
arī uz vēsturiskajām „tango vietām”. Mūs cienā ar septiņu (!)
kārtu ēdieniem ar atbilstīgiem,
izciliem vīniem.

Tiktāl par šodienas Arģen- moderns gaisakuģis mūs aizve- zemi un satiktajiem cilvēkiem.
// FOTO:
tīnu. Bet mēs iegriezāmies arī dīs ierastajā dzīvē. Paliks skaisDIĀNA RUDZĪTE
„pie saknēm” – apmeklējām tas atmiņas par krāšņo dienvidu
Jasy Pora Village Iriapū džungļos, kur joprojām mīt īstie iezemieši. Viesmīlīgie cieminieki
mums uzlika galvā vainadziņus, ko veikli salieca no palmas
zara, un mēs sajutāmies tik tuvi
šai kultūrai. Ciematā dzīvo 142
cieminieki jeb 35 ģimenes, kas
dienišķo maizīti nopelna ar
rokdarbiem. Te varējām vērot,
kā sadzīvo mūsdienu civīlizācija
ar tradiciju – bērneļi plikiem
dibeniem rosās turpat blakus
mūsu viesnīcai un nebēdā ne
nieka. Jaukā dabiskumā civīlizācijā te tiekas pirmatnīgums ar
industriālizēto šodienas dzīvi
un liek domāt ‒ vai tiešām vismaz brīdi nevarētu iztikt bez
google un instagram? Bet jau rīt
Arģentīnas tango ir visur...

Iguazu ūdenskritumi
Recoleta kapsētā, kas pārsteidz ar architektūras pērlēm, piestājām
pie Evitas Evas Peronas kapa

„Lietus mežos” citādi nevar ‒ Tā izskatās vīģes kokā nevis superplastikas zābaciņi kājās Pēterim mārketā
Jansonam. Tie, kas tādus neuzvilka, pēc tam, kurpes mazgājot,
Inese Zaķis „veldzējas” pie iezemiešu akas
rūgti nožēloja

Bērniņi un zvēriņi aizkustinoši savā dabiskumā
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras
Centrs (10705 West Virginia
Ave, Lakewood, CO 80226),
tālr.: 303-986-5337 vai 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrība (531 N 7th St).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs
(1008 W 64th St, Indianapolis
IN 46260).
MASAČŪSETA (MA)
NIKOS STAGE at the WILLIAMSTOWN Theatre Festival
on the Williams College Campus
(1000 Main Str, Williamstown
MA 01267).
Viljamstaunas Teātŗa Festivālā
Laila Robiņa spēlē J.Kima lugā
’’THE MODEL AMERICAN”.
7.jūlijā 20:00, 8.jūlijā 15:30 un
20:00. 9.jūlijā 14:00.
ŅUJORKA (NY)
MOS Operas teātris, pie St.
Jean Baptist baznīcas (184 East
76th St, New York NY 10021).
9.jūlijā 14.30 latviešu soprāns
Evita Pehlaka dziedās Mocarta
operas „Burvju flauta” koncertuzvedumā ar MOS vasaras
festivāla orķestri. Biļetes pie
durvīm: $40; iepriekš nopērkamas elektroniski: www.manhattanoperastudio.org/ticketsf
11.jūlijā 19.30 Manhattan
Opera Studio vasaras festivāla
GALA koncerts. Evita Pehlaka
dziedās MOS dalībnieku noslēguma koncertā Well Recital
Hall. Biļetes pie durvīm un
iepriekš nopērkamas Carnegie
Hall mājaslapā: www.carnegiehall.org ($38 līdz $50).
PRIEDAINE (NJ)
9.jūlijā 14:00 Latvijas Nacionālā teātŗa izrāde-komēdija
„Ceļā uz mājām”. Ieeja $30, no
15 līdz 18 gadiem $15. Info:
www.priedaine.com
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
9. jūlijā – 5.augustā Kursas
vasaras vidusskola Rietumkrasta latviešu izglītības centrā.
Info: kursa.rklic.org
11.jūlijā 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
6. – 12.augustā Mežotnes
bērnu vasaras nometne Rietumkrasta latviešu izglītības centrā
Šeltonā.
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
5.septembrī 19:30 Biedrības
valdes sēde.
14.oktobrī 10:00 War Veterans Memorial Park 9600 Bay
Pines Blvd. N nojumē #4 (ieejas
vārti parkā pie 94th Str. N)
notiks Daugavas Vanagu apvienības Floridā rīkotais gadskārtējais pikniks. Līdzi jāņem
priecīgs prāts un groziņi ko-

pīgam azaidam. Par ceptām
desiņām, sutinātiem skābiem
kāpostiem un vēsu dzērienu
gādās Vanadzes un Vanagi.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514992-9700.
9.jūlijā 11:00 Dievk., nometnes atklāšana.
16.jūlijā 11:00 nometnes
Dievk.
22.jūlijā vakarā
svecīšu
Dievk.
23.jūlijā kultūras nometnes
atklāšana.
23.jūlijā 14:00 Avoca kapu
svētki.
19.augustā 11:00 Dievk. Pikniks.
2.-4.septembrī Tērvetes 60.
gada jubileja!
8.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku
Dievk. mielasts.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.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: 617-2325994.. 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-Ciānasdraudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, 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 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. 9.jūlijā Dievk.
23.jūlijā Dievk. 13.augustā
Kapu svētku Dievk. Woodlawn
kapsētā. 27.augustā Dievk.
10.septembrī Dievk. Sadraudzība. 24.septembrī 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 10:00. 9.jūlijā Dievk. ar
Sv.vak. 16.jūlijā Dievk. 23.jūlijā
Dievk. ar Sv.vak. 30.jūlijā Dievk.
6.augustā angļu val. Dievk.
13.augustā Dievk. 20.augustā
Kapu svētki – 11:00 Glenwood
kapsētā, 12:00 Montrose kap-

sētā. 27.augustā Dievk. ar Sv.
vak. Pusgada informācijas sapulce. Pikniks.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. 9.jūlijā
Dievk. 16.jūlijā Dievk. ar dievg.
23.jūlijā Dievk. Māc. Roberts
Franklins. 30.jūlijā un 6.augustā Dievk. nenotiks. 13.
augustā Dievk. ar dievg. 20.augustā Dievk. 27.augustā 10:00
Kapu svētki Riverside kapsētā.
• 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.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.:
414-258-8070. 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.
(Turpināts 18. lpp.)

Mierā mana klusā sirds

ZENTA STAPRENS
Dzimusi 1917. gada 21. aprīlī Bērzaunē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 11. jūnijā Mississippi
Mīlestībā viņu pieminēs
MEITA RUTA KROLLS, MAZMEITA LARISA UN SCOTT PHILLIPS
MAZDĒLS SIGIS UN MARTINA, MAZMAZBĒRNI ALEKSA UN KONRADS KROLLS
ANNA ČAKSTE ROLLINS UN RADI LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

... Līdz naktsvējš – skumjš, tumši zils eņģelis –
viņas bālajās rokās ņem klusu
un, krēslaino taku gaismodams,
uz mājām mani vada, uz dusu.
/Fricis Bārda/

Mūžīgā atmiņā paliek mūsu draugs

ULDIS MEDNIS
Dzimis 1944. gada 17. oktobrī Liepājā,
miris 2017. gada 19. jūnijā South Lyon, MI

... Tu, draugs, mājās griezīsies,
Savu sētu ieraudzīsi,
Atgriezdamies dārgā dzimtenē.

Par viņu sēro
MARK UN SILVIJA NEWCOMER
ILGVARS UN LĪGA JĒKABSONI
GUNDEGA KUGA
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Vimbldonā
sāk ar uzvarām
Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova izcīnīja uzvaras prestižā
Vimbldonas tenisa meistarsacīkšu pirmās kārtas spēlēs. Ostapenko pirmajā kārtā ar 6:0, 1:6,
6:3 pārspēja baltkrievieti Aļaksandru Sasnoviču, bet Sevastova
pirmās kārtas spēlē ar rezultātu
6:1, 7:6 (7:3) uzvarēja Jūliju Putincevu no Kazachstānas.
Sevastova laukumā devās pirmā, un spēli sāka ļoti pārliecinoši, divreiz laužot pretinieces
servi un izvirzoties vadībā ar 5-0.
Šo pārsvaru viņa neizlaida un
izvirzījās vadībā visā spēlē. Otrajā
setā Putinceva izrādīja daudz sīvāku pretestību, divreiz izvirzoties vadībā ar divu geimu pārsvaru, tomēr Sevastova prata atspēlēties un taibreikā diezgan
droši apspēlēja kazachieti.
Arī Ostapenko savu spēli pret
Sasnoviču iesāka ļoti pārliecinoši,
pirmajā setā nezaudējot nevienu
geimu un uzvarot ar 6:0. Savukārt
otrajā setā laukumā dominēja
Sasnoviča, viņa izvirzījās vadībā
ar 3:0, tad serves geimu uzvarēja
Ostapenko, bet pēc tam baltkrieviete atkal bija pārāka trīs
geimos pēc kārtas. Spēles uzvarētāja izšķīrās trešajā setā, kurā
Ostapenko spēlēja pārliecinošāk.
Viņa ieguva vadību 5:1, bet tad
Sasnoviča prata lauzt Latvijas
sportistes servi un panākt 3:5.
Tomēr Ostapenko pārsvaru nezaudēja un uzvaru nosargāja.

nāliem, bet otro un trešo vietu
īpašnieces izspēlēja astotdaļfinālus. Piecas spēcīgākās komandas kvalificējās 2018. gada Pasaules kausa izcīņai Spānijā.
Latvija – Krievija 59:71
(17:12, 7:22, 19:19, 16:18). Latvijas basketbolistu pretinieces
priekšacīkstēs bija Krievijas,
Melnkalnes un Belģijas vienības.
Pirmajā spēlē Latvijas komanda
cieta neveiksmi pret krievietēm.
Vēl četras minūtes pirms pamatlaika beigām mūsējās zaudēja
tikai ar 52:57, taču tad Krievijas
izlases naturālizētā amerikāniete
Epifānija Prinsa īsā laikā guva
piecus punktus, pēc kuŗiem Latvija atgūties vairs nespēja. Komandas galvenā treneŗa Mārtiņa
Zībarta ieskatā “spēli zaudējām
divās minūtēs otrās ceturtdaļas
beigās. Otrajā puslaikā cīnījāmies, vairākkārt samazinājām
rezultāta starpību. Paldies mūsu
sestajam spēlētājam – faniem,
kuŗu atbalsts palīdzēja nenolaist
rokas. Epizodiski izdevās piebremzēt pretinieču līderes, tomēr
izšķirošos brīžos Prinsa parādīja
savu augsto individuālo meistarību.”
Latvija – Melnkalne 76:55
(15:23, 23:14, 14:12, 24:6). Nākamajā spēlē mūsu basketbolistes
izcīnīja svarīgu uzvaru pret
Melnkalnes vienību. Teicamu
sniegumu Latvijas izlasē nodemonstrēja Elīna Babkina, kuŗa
guva 27 punktus un izdarīja septiņas rezultātīvas piespēles. 17
punktus guva Kitija Laksa, kuŗa
iemeta piecus tālmetienus, bet 16
punkti un 10 atlēkušās bumbas
Anetes Šteinbergas kontā.

Jeļena Ostapenko
Elīna Babkina laužas uz pretinieču grozu

Anastasija Sevastova
***
Ernests Gulbis nozīmīgo
Vimbldonas turnīru sāka ar spēli
pret Dominikānas veterānu Viktoru Estrelju Burgosu.

Ceļš uz Pasaules
kausa izcīņu un
sesto vietu EM
Prāgā risinājās Eiropas basketbola meistarsacīkstes (EM)
sievietēm. Sešpadsmit komandas bija sadalītas četrās apakšgrupās pa četrām komandām
katrā. Grupu uzvarētājas automātiski kvalificējās ceturtdaļfi-

Trešajā ceturtdaļā abas komandas spēkojās punkts punktā, tomēr Latvijas basketbolistes pirms
pēdējām desmit minūtēm panāca 52:49. Spēles beigās latvietes
dominēja laukumā, pakāpeniski
palielināja savu pārsvaru līdz pārliecinošam rezultātam – 76:55.
Latvija – Beļģija 58:62 (10:16,
23:19. 18:9, 7:18). Uzvara Latvijas basketbolistēm nodrošinātu
iekļūšanu ceturtdaļfinālā, zaudējuma gadījumā nāktos cīnīties ar
vienu no C grupas komandām
(Francija, Grieķija, Slovēnija, Serbija). Diemžēl iznāca otrais variants. Spēles pirmā daļa ritēja
diezgan līdzīgi, beļģietes pirmajā
ceturtdaļā ieguva sešu punktu
pārsvaru, bet otrajā ceturtdaļā
latvietes atspēlējās un cīņa ritēja
punkts punktā. Beļģietēm punktus galvenokārt guva gaŗās spēlētājas Voutersa un Māsemane.
Kopumā tā bija līdzvērtīgu pretinieku spēkošanās. Otrajā puslaikā savainojumu guva Babkina,
taču arī bez viņas rezultāts auga
mūsu basketbolistu labā – 53:44.
Šķita spēs rezultāts izšķirts, taču
pēdējā ceturtdaļā neizdevās ap-

turēt Voutersu, turklāt mūsējām
spēle negāja no rokas – bumbas
grozā nekrita ne lūdzamas. Galarezultātā sāpīgs zaudējums –
58:62.

Grozu gūst Anete Šteinberga
(pa kreisi)

Latvijas izlasē Anete Šteinberga
izcēlās ar 14 punktiem un 20
atlēkušajām bumbām, bet Kitija
Laksa sameta 13 punktus. Vēl
Elīna Babkina un Gunta BaškoMelnbārde sameta pa 10 punktiem. Aija Brumermane Latvijas
valstsvienības rindās aizvadīja
100. spēli.
Latvija – Serbija 75:70 (24:12,
10:20, 19:19, 22:19). Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā nācās spēkoties ar spēcīgo Serbijas vienību. Serbijas izlase 2015. gadā
triumfēja kontinenta meistarsacīkstēs, bet pērn guva trešo vietu
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs. Jau pirmajās minūtēs savainojumā iedzīvojās Elīna Babkina. Viņa ar sāpju grimasēm
sejā pameta laukumu un spēlē
vairs neiesaistījās. Viena no Latvijas izlases līderēm cirkšņa
traumas dēļ priekšlaicīgi beidza
iepriekšējo spēli ar Beļģiju. Pirmajā puslaikā Latvijas komanda
atradās vadībā pat ar 15 punktiem, bet otrās ceturtdaļas vidū
serbietes pārņēma iniciātīvu un
pakāpeniski sadeldēja Latvijas
valstsvienības pārsvaru. Spēles
liktenis un ceturtdaļfināla likme
izšķīrās pašās spēles beigās. Ieva
Krastiņa 63 sekundes līdz ceturtās ceturtdaļas beigām reālizēja svarīgu tālmetienu, panākot
Latvijas komandai vadību ar
72:66. Turpinājumā mūsu basketbolistes savu pārsvaru nosargāja, kas nozīmēja iekļūšanu
turnīra labāko astoņniekā. Latvijas izlasē rezultatīvākā spēlētāja ar gūtiem 19 punktiem bija
Kristīne Vītola, bet Anete Šteinberga pievienoja 18 punktus, 11
atlēkušās bumbas, četras rezultātīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas. Pa 13 punktiem
Guntai Baško-Melnbārdei un
Ievai Krastiņai.
Latvija –Spānija 47:67 (12:27,
10:11, 14:12, 11:17). Pret vienu
no turnīra favorītēm – Spānijas
vienību latvietēm neizdevās vēlreiz sagādāt pārsteigumu. Jau no
sākumā viņām spēle negāja no
rokas un tikai sacensības sākumā
viņas nebija iedzinējos. Kādu
brīdi gan izdevās rezultāta starpību nedaudz samazināt, taču
beigās tas tomēr sasniedza divciparu skaitli. Spēlē nevarēja iesaistīties Elīna Babkina, jo savainojuma dēļ sēdēja uz rezervistu
soliņa. Latvijas izlasē rezultatīvākās spēlētājas ar gūtiem 15
punktiem bija Kristīne Vītola un
Aija Putniņa. Anete Šteinberga
pievienoja 11 punktus. Viņa savāca arī desmit bumbas zem
groziem, tomēr tika reālizēti
tikai trīs no 13 metieniem no
spēles. Latvijas izlase nespēja

atkārtot 2007. gada panākumu,
kad vienīgo reizi vēsturē valstsvienība spēlēja pusfinālā.
Tādējādi Latvijas basketbolistēm turnīra turpinājumā nācās
spēlēt pret Italijas vienību par 5 –
8. vietu. Šīs cīņas likme bija ļoti
augta – uzvarētāja vienība iegūst
tiesības piedalīties Pasaules
kausa izcīņā 2018. gadā Spānijā.
Latvija – Italija 68:67 (18:18,
19:24, 16:11, 15:14). Tā bija
drāmatiska sacensība. Italietes
sākumā ieguva nelielu punktu
pārsvaru, bet vēlāk to pakāpeniski palielināja. Trešajā ceturtdaļā pienāca brīdis, kad vajadzēja izšķirties, vai nu spēsim
saņemties, vai arī zaudēsim ar
lielu rezultāta starpību. Mūsu
basketbolistes spēja saņemties
un atspēlēja 11 (!) punktu deficitu. Spēles galotnē nenodrebēja
roka soda metienos un līdz ar to
tikām pie uzvaras ar viena punkta pārsvaru – 68:67. Tas nozīmēja, ka gūts liels panākums –
iegūta ceļazīme uz Pasaules
kausa izcīņu. Latvijas dāmu izlase ceļazīmei uz Pasaules kausu
tuvu bijusi vēl divas reizes, taču
tad pie tādas iespējas nebija tikusi. Šis ir Latvijas sieviešu basketbola izlases visu laiku otrs
lielākais sasniegums kopš piedalīšanās 2008. gada Pekinas Olimpiskajās spēlēs. Vēsturiskās uzvaras gūšanā pa 15 punktiem
guva Aija Putniņa un Kristīne
Vītola, kamēr 13 punktus pievienoja Anete Šteinberga, kura
spēles pēdējā minūtē ar diviem
precīziem soda metieniem nodrošināja uzvaru, savukārt Gunta
Baško-Melnbārde pievienoja 11
punktus.
Bet kādā vietā būsim Eiropas
meistarsacīkstēs? Piektajā vai
sestajā? To vajadzēja noskaidrot
pēdējā turnīra spēlē pret turcietēm.
Latvija – Turcija 63:72 (12:18,
15:25, 19:12, 17:17). Iepriekš
izcīnītais panākums pār Italiju
ļāva gan spēlētājām, gan treneriem atbrīvoties no spriedzes
un spiediena uzliktās atbildības.
Radās iespēja nedaudz atpūsties,
nedomājot par nākamās spēles
iznākumu. Taču atslābināties vēl
nevarēja – bija jāspēlē, izrādot
cieņu partnerēm, pretiniekiem
un līdzjutējiem.

Latvijas dibinātā
FIBA svin 85 gadu
jubileju
Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) svin 85 gadu jubileju. Toreiz viena no organizācijas dibinātājvalstīm bija arī Latvija. FIBA, kas tolaik bija Starptautiskā Amatieŗu basketbola federācija, tika dibināta 1932. gada
18. jūnijā. Procesā piedalījās Arģentīna, Čechoslovakija, Grieķija, Italija, Latvija, Portugale,
Rumānija un Šveice, izveidojot
pirmo neatkarīgo un autonomo
pasaules basketbolu pārraugošo
institūciju. Divus gadus vēlāk
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) oficiāli atzina FIBA
un 1935. gadā Ženēvā risinājās
pirmās Eiropas meistarsacīkstes,
kuŗās uzvarēja Latvijas vienība.
Pašlaik FIBA rindās ir 213 nacionālās federācijas. Pirms neilga laika FIBA saņēmusi pozitīvas ziņas, jo Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) pavēstījusi, ka 2020.gada Tokijas Olimpisko spēļu programmā būs
iekļauts arī 3x3 basketbols. Savukārt septembrī 85 gadu jubilejas noskaņās tiks uzņemti jauni
iemītnieki FIBA Slavas zālē.

Anžejs Pasečņiks
NBA draftā
Vēl viena priecīga ziņa Latvijas
basketbola draugiem saņemta
no Ņujorkas. Centra spēlētājs
Anžejs Pasečņiks pēc notikušā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta jeb jauno
spēlētāju izvēles konkursa nonācis Filadelfijas 76ers komandā. Pasečņiku vispirms pirmajā
kārtā ar 25. numuru izvēlējās
Orlando Magic, kas darījumā ar
76ers Pasečņiku aizmainīja.

Anžejs Pasečņiks un NBA koVai Aijai Brumermanei izdosies misārs Adams Silvers // FOTO:
kavēt Turcijas basketbolistes Scanpix/USA Today Sports
metienu?
Tā kā Pasečņiku izvēlējās
Šoreiz zaudējums nebija sā- drafta pirmajā kārtā, 216 centipīgs. Izcīnīta sestā vieta Eiropas metrus garajam basketbolistam
meistarsacīkstēs ir atkārtots Lat- ir garantēts sākuma līmeņa līvijas izlases otrais labākais sa- gums ar NBA klubu. Iepriekš
sniegums, jo šāda pozīcija tika drafta prognozēs Pasečņikam
izcīnīta arī 2007. gadā. Savukārt bija atvēlēta apmēram 24. līdz
2005. gadā komanda iekļuva 25. vieta. Līdz ar to 21 gadu vepusfinālā un turnīru beidza ce- cais Pasečņiks kļuvis par vēsturē
turtajā pozicijā. Latvijas izlases piekto Latvijas basketbolistu,
rindās rezultatīvākās bija Štein- kuŗš izraudzīts NBA draftā.
berga – 16, Laksa – 15, Baško(Turpināts 20. lpp.)
Melnbārde – 11 punkti.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Maestro Raimonds Pauls
apbalvots ar
Gruzijas Goda ordeni
27. jūnijā Gruzijas vēstniecībā
Rīgā notika svinīgs sarīkojums,
kuŗā Gruzijas vēstnieks Latvijā Teimurazs Džandžalija pasniedza maestro Raimondam Paulam Gruzijas prezidenta Giorgija Margvelašvili rīkojumu "Par Ojāra Raimonda Paula apbalvošanu ar Goda
ordeni".

kārtmēru un ar ko aizvietot mērlenti, ja tāda nav paņemta līdzi,
taču ceļā satikts krāšņs un varens
koks.
***
Aicina diasporas jauniešus
piedalīties Latvijas Simtgades
ceļa kartes izveidē
Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi aicina diasporas jauniešus
iesaistīties Latvijas Simtgades ceļa
kartes izveidē, piesakoties bezmaksas dalībai Eiropas Latviešu
kongresā un jauniešu sagatavošanas mininometnē Liepājā – Latvijas 2017. gada Jaunatnes pilsētā.

Rīkojumā teikts, ka augstais apbalvojums maestro Raimondam
Paulam piešķirts "ar mērķi padziļināt attiecības kultūras jomā starp
Gruziju un Latvijas Republiku, kā
arī lai atbalstītu Gruzijas jaunos
izpildītājus, par īpašiem nopelniem un ieguldījumu mūzikas
mākslas attīstībā un par ilglaicīgu
auglīgu radošo darbību".
Maestro bija dziļi pateicīgs un
uzaicināja Gruzijas vēstnieku Latvijā Teimurazu Džandžaliju uz
savu gaidāmo koncertu 17. jūlijā
Dzintaru koncertzālē, kuŗu vēstnieks ar prieku piekrita apmeklēt.
Plānots, ka ordenis Raimondam
Paulam tiks pasniegts klātienē,
maestro vizītes laikā Gruzijā šī
gada septembrī.
Gruzijas Goda ordenis tika ieviests ar 1992. gada 24. decembŗa
Gruzijas Parlamenta lēmumu, un
to piešķir cilvēkiem, kuŗi devuši
ieguldījumu Gruzijas neatkarīgās
valsts veidošanā, stiprināšanā, kā
arī sekmējuši sasniegumus tādās
jomās kā valsts pārvalde, aizsardzība, likuma vara un tiesiskums,
zinātne un kultūra.

Pateicoties Izglītības un zinātnes
ministrijas un Liepājas domes atbalstam, divdesmit ārvalstīs mītoši jaunieši vecumā no 16 līdz
25 gadiem jūlija nogalē varēs iepazīt Latvijas jaunatnes aktīvākos
pārstāvjus, apgūt brīvprātīgā darba prasmes un kopā ar citiem Eiropas Latviešu kongresa dalībniekiem iesaistīties domu apmaiņā
par Latvijas nākotnei nozīmīgām
temām, piedaloties Simtgades ceļa
kartes izveidē. Jaunatnes delegāti
24. – 27. jūlijā tiks uzņemti Liepājā, kur notiks aktīvitātes komandas veidošanai, brīvprātīgā darba prasmju apguvei un diskusijas
par nākotnei aktuālām temām.
Šī programma ir jauna iniciātīva
ELA pastāvīgajā darbā, kas ar Izglītības un zinātnes ministrijas un
Ārlietu ministrijas atbalstu vērsts
uz diasporas jauniešu latviskās
identitātes stiprināšanu un viņu
plašāku iesaisti Latvijas dzīvē un
***
tās reģionu ekonomikā, kultūrā
Aicina saskaitīt Latvijas dižkokus un izglītībā. ELA ir gandarīta par
Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti Latvijas pašvaldību augošo intevairāk nekā 8000 dižkoku, taču resi un iesaisti šajos centienos.
speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā
daļa no visiem Latvijas dižko***
kiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas
Deboras Lagrasas izstāde
valsts simtgadei, Kultūras minis“Kur tie lieli dūmi kūp:
trijas Latvijas valsts simtgades bilatviešu tautasdziesmu
rojs un Dabas aizsardzības pāriedvesmota māksla”
valde uzsāk iniciātīvu “LV100 DiLīdz 30. septembrim Latvijas
žošanās”. Tās ietvaros ikvienu ai- Nacionālās bibliotēkas Džona Ficcina doties dabā un atrast vēl ne- džeralda Kenedija lasītavā (3. stāapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša vā) skatāma amerikāņu mākslinietesta palīdzību noskaidrot savai ces Deboras Lagrasas (Deborah La
personībai visatbilstošāko dižkoku. Grasse) izstāde “Kur tie lieli dūmi
kūp: latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla”.

dizainu vairāk nekā 30 gadu, Lagrasas darbi bijuši pārstāvēti izstādēs un kollekcijās gan pašas valstī,
gan ārzemēs. Viņas interese par
kultūru dialoga veidošanu aizvedusi viņu kā mācībspēku uz citām
universitātēm, ļāvusi kā organizātorei iesaistīties semināru un konferenču rīkošanā, kā arī piedalīties
mākslinieku kopprojektos Latvijā,
Bosnijā un Hercegovinā, Peru, Indijā un Apvienotajā Karalistē.
Māksliniece Debora Lagrasa par
izstādes tapšanu stāsta: “Pavadot
2013. un 2014. gada vasaru Latvijā, kļuvu par liecinieci šīs valsts
pastāvīgajām pūlēm veicināt un
apliecināt tās unikālo identitāti,
saglabājot un godinot tās neparastos artefaktus. 2013. gadā piedalījos pasākumā “SERDE”, vienu
nedēļu ilgā nometnē Aizputē, veidojot lieta čuguna skulptūru, kas
vēlāk tika izstādīta grupas izstādē
Talsu novada mākslas mūzejā.
Nākamajā gadā kā kultūras programmas koordinātore 2014. gada
Starptautiskajā mūsdienu čuguna
liešanas mākslas konferencē es
organizēju ekskursiju, kas ļāva iepazīt Rīgas architektūru, organizēju stāstu vakaru ar piecu latviešu
stāstnieku piedalīšanos un vadīju
latviešu stāstniecības paneļdiskusiju. Šo sarīkojumu gaitā man bija
iespēja novērtēt Latvijas bagāto
mākslas, mūzikas un valodas tradiciju dziļumu. Tādējādi stimuls
šai izstādei bija starpnozaru projekts, kas pētīja, kā simbolisms,
mīts un teika Latvijas dainu un
jūgendstila architektūras bagātajās tradicijās var dot iedvesmu
radošai domāšanai un mākslinieciskai jaunradei mūsdienās.”
***
Vašingtonā saņem ASV
apliecinājumu NATO saistībām
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece no 26. līdz 29. jūnijam kopā
ar Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu spīkeriem uzturējās vizītē
ASV. Vašingtonā, tiekoties ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa
Pārstāvju palātas spīkeru Polu
Raienu, Mūrniece pateicās par
ASV militāro klātbūtni Eiropā un
uzsvēra spēcīgas NATO alianses
nozīmi.

apliecināja, ka izprot mūsu bažas.
Viņš apstiprināja, ka ASV turpinās
bruņoto spēku klātbūtni Eiropā
un Kongress to atbalstīs, palielinot
ASV aizsardzības budžetu.
Valstu spīkeri sarunā ar ASV
Kongresa Pārstāvju palātas demokratu mazākuma līderi Nensiju
Pelosi uzsvēra transatlantiskās saites svarīgumu un ASV līdera lomas nozīmi Eiropā un mūsu reģionā. Pelosi apliecināja, ka Kongresā ir ļoti spēcīgs republikāņu
un demokratu partiju atbalsts
NATO saistību izpildei.
Tiekoties ar senātoru Robertu
Menendezu, Mūrniece teica, ka
ASV, Baltijas un Ziemeļvalstīm jāturpina cieši sadarboties, lai atvairītu Kremļa agresiju. Ļoti būtiski ir turpināt stiprināt arī sadabību hibrīdapdraudējumu novēršanai, tostarp kiberdrošību, informātīvo telpu un stratēģisko komūnikāciju.
Tiekoties ar Nacionālās drošības padomes vadību, NB8 spīkeri
uzsvēra arī ASV un Eiropas konsekventu atbalstu Ukrainai. Spīkeri pauda stingru atbalstu līdzšinējai sankciju polītikai pret Krieviju, secinot, ka ir svarīgi tās
paturēt spēkā.
Mūrniece savā uzrunā NB8 valstu spīkeŗu kopīgajā seminārā
“Izaicinājumi Ziemeļeiropā” uzsvēra: “ASV, Baltijas un Ziemeļvalstis ir cieši partneŗi. Mūs vieno
kopīgas vērtības. Visas mūsu valstis dod būtisku ieguldījumu
transatlantiskās saites stiprināšanai. Šodien, kad saskaramies ar kopīgiem izaicinājumiem, svarīgāk
nekā jebkad turēties kopā. Kad
turamies kopā, esam spēcīgi.”
NB8 spīkeri tikās Valsts departamentā ar Eiropas un Eirāzijas
lietu valsts sekretāra vietnieku
Džonu Hefernu un direktoru Bendžaminu Zifu, un Tirdzniecības
departamentā ar valsts sekretāra
vietnieku Izraēlu Hernandezu.
ASV Kongresā NB8 spīkeŗi kopā
ar Džonsa Hopkinsa universitātes
pārstāvjiem diskutēja par kopīgajiem drošības un ekonomikas
izaicinājumiem.

***
Piemiņas brīdis Baltajos krustos
6. jūlijā Rīgas 1. Meža kapu Balto
krustu kapulaukā notika piemiņas
brīdis Baigajā gadā un GULAGA
nometnēs nogalināto Latvijas iedzīvotāju piemiņai. Pēdējo gadu
laikā Okupācijas mūzejā veiktās
***
pētniecības rezultātā ir precīzēts
Latvijas delegācija Sietlā
Baigā gada upuŗu skaits un iegūtas
tiekas ar Microsoft
līdz šim nepētītas dokumentālās
Korporācijas pārstāvjiem
29. jūnijā Sietlā, ASV, Latvijas liecības.
delegācija tikās ar Microsoft Korporācijas vadības pārstāvjiem, lai
stiprinātu sadarbību eksporta potenciāla attīstīšanā un innovāciju
ieviešanā Latvijā.

Ināra Mūrniece ar Ziemeļu un
Baltijas valstu spīkeriem vizītē
ASV

27. jūnijā iniciātīvas “LV100
Dižošanās” organizātori, dižkoku
meklēšanas entuziasti un radošās
personības tikās Ēbelmuižas parkā Rīgā, kur vienuviet aug četri
dižkoki – liepa un trīs ozoli, tostarp Pārdaugavas dižākais ozols.
Pie viena no dižozoliem dabas
aizsardzības speciālisti demonstrēja, kā pareizi nomērīt koka ap-

Debora Lagrasa ir dzimusi
Geinsvilā, Floridas pavalstī ASV,
un ieguvusi mākslas bakalaura
gradu zīmēšanā un gleznošanā
Floridas universitātē, bet mākslas
un tēlniecības maģistra gradu ‒
Ilinoisas universitātē. Viņa pasniedz tēlniecību un architektūras

Raiens apliecināja Baltijas un
Ziemeļvalstu spīkeriem stingru
ASV un nelokāmu NATO saistību izpildi. To ASV Kongress īpaši
apstiprinājis, iepriekšējā dienā
gandrīz vienbalsīgi pieņemot rezolūciju par uzticību NATO 5.
pantam. Mūrniece apsveica NATO
spēku nosūtīšanu uz mūsu reģionu. Tas ir ļoti spēcīgs atturēšanas
solis. Vienlaikus mēs esam noraizējušies par Krievijas militārajām
aktivitātēm Baltijas robežu tuvumā, tostarp plašajām bruņoto spēku mācībām Zapad-2017. Raiens

dzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un valsts
sekretāra vietnieks informācijas
un komūnikācijas technoloģiju
jautājumos Edmunds Beļskis. Delegācijā bija arī pārstāvji no Ministru prezidenta biroja, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Universitātes, Tilde, Datorzinību centra
un citām iestādēm. Latvijas delegācija ar Timu Turito, Microsoft
Korporācijas vadītāju un publiskā
sektora klientiem pārrunāja datos
balstītas sabiedrības un valsts attīstības plānus. Par Latvijas innovācijas platformu Latvijas pārstāvji
runāja ar Trūdiju Norisu-Greju,
Microsoft Korporācijas biznesa
attīstības vadītāju publiskā sektora
klientiem. Tika pārrunātas arī digitālās sabiedrības un publiskā
sektora nākotne, lielo datu potenciāls, dažādo iestāžu efektivitātes
iespējas.
***
Kurzemes cietokšņa
atcere Hamiltonā
Šogad 5. maija lietainā vakarā
Hamiltonas Latviešu biedrības
namā notika Daugavas Vanagu
Hamiltonas nodaļas rīkotais Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums. Kaut gan ir aizritējuši 72
gadi kopš 1945. g. 8. maija, ir svarīgi un aktuāli vēl joprojām atcerēties varonīgās cīņas, kuŗas notika Kurzemes cietoksnī. Daudzi
latvieši izglābās no nežēlīgās Sarkanās armijas uzbrukuma, pateicoties Kurzemes katla varonīgajiem cīnītājiem.
Sarīkojumu ievadīja māc. Dāvis
Kaņeps ar īsu svētbrīdi. Sekoja
nodaļas priekšsēdes Astrīdes Sīles
uzruna. Vijolīte Alksnis noskaitīja
aizkustinošu deklamāciju, kas bija
ļoti labs ievads šī vakara galvenajai
temai. Šogad dzirdējām lasījumus
no Edgara Jēgeŗa atmiņu grāmatas
par viņa kaŗa gaitām.

Latvijas delegācija vizītes laikā
Microsoft Campus Redmondā,
Sietlā, pārrunāja līdz šim paveikto
e-pārvaldes jomā un valsts pārvaldes izaicinājumus attīstībai digitālajā laikmetā. Tikšanās laikā
abas puses dalīsies digitālās transformācijas pieredzē publiskajā
sektorā un izvērtēja innovāciju attīstīšanas potenciālu Latvijā. Latvijas pusi pārstāvēja vides aizsar-

Kapulauks Baltie krusti ir piemiņas vieta, kuŗā guldīti 1940./
1941. gada komūnistiskā režīma
upuri. Lielākā daļa apbedīto ir no
tā saucamajiem “Šustina” un “Vēvera” sarakstiem. Tajos minētos
cilvēkus padomju represīvās iestādes apcietināja laikā no 1941. gada 22. līdz 26. jūnijam. 99 cilvēku
mirstīgās atliekas atrada pēc vācu
kaŗaspēka ienākšanas, apraktus
Centrālcietuma 4. korpusa pagalmā. Pirmos upurus Balto krustu
kapulaukā Meža kapos guldīja
1941. gada 6. jūlijā. Tepat tika apbedīti arī citi padomju režīma
upuŗi, kuŗus atrada līdz 1944. gadam.
(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.)
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Rīgas ev. lut. Augšāmcelšanās
draudzes mācītājs Guntis Kalme,
Rīgas polītiski represēto biedrības
priekšsēdis Jānis Lapiņš, Latvijas
Okupācijas mūzeja vēsturnieki
Inese Dreimane un Richards Pētersons. Sarīkojuma laikā bija apskatāma arī Okupācijas mūzeja
veidotā ceļojošā izstāde “Pēc mums
vēl ilgi zeme skums”.
***
Nacionālais teātris devies
viesizrādēs uz Baltimoru
Latvijas Nacionālā teātŗa izrādes “Ceļā uz mājām” trupa bija
devusies uz viesizrādēm ASV, lai
piedalītos XIV Vispārējos Latviešu
dziesmu un deju svētkos, kas no
29. jūnija līdz 3. jūlijam notiek
Baltimorā.

Eliota Heiza luga “Ceļā uz mājām” asprātīgā formātā piedāvāja
mūsdienu ģimenes problēmu
koncentrātu: autoritātes trūkums,
dzimuma lomu (ne)sadalījums,
“skeleti skapjos”, bojāto telefonu
komūnikācija, mīlestības trūkums,
aizvainojums, dalījums mīļajos/
nemīļajos utt. Iepriekš Nacionālā
teātŗa aktieŗi no ASV Tēvzemes
drošības departamenta bija saņēmuši darba vīzu atteikumu, kas
bija pamatots ar to, ka izrāde, kuŗu
tie bija plānojuši spēlēt vasarā
Baltimorā ASV latviešu dziesmu
svētkos, – Eliota Heiza komēdiju
“Ceļā uz mājām” – nav latviešu
autora darbs, līdz ar to tās izrādīšanai Amerikā nav kultūrvēsturiskas nozīmes. Vēlāk, atkārtoti
izskatot pieteikumus, ASV Tēvzemes drošības departaments aktieŗiem tomēr piešķīra darba vīzas.
***
Dikļos skan simtgades
Dziesmusvētku nobeiguma
koncerta programma
Ar koncertu Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē, 1. jūlijā
beidzās XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku ieskandināšana, kuŗā izskanēja simtgades svētku nobeiguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” repertuārs.

Dikļos pulcējās 75 Vidzemes
reģiona koŗi, Vidzemes pūtēju orķestŗi, deju kopas, Pavadošā grupa
Raimonda Macata vadībā trešajā
ieskaņas koncertā atskaņoja visu
nobeiguma koncerta repertuāru.
“Koncertā, kuŗš ilgst trīs stundas, mērķis ir sniegt skatītājiem
izjūtas, kādas sagaidāmas gadu
vēlāk Mežaparka estrādē. Tas ir
satraucošs brīdis, sava veida pirm-

izrāde, kad dzirdam, kā lielajā kopkorī un brīvdabā skan viss koncerts, veidojas tā drāmaturģija,
dabiskie akcenti un kulminācija.
Neraugoties uz to, ka mums,
radošai komandai, šie koncerti ir
darba process, skatītājus sagaida
pilnvērtīgs koncerts. Dikļos, Dziesmusvētku tradicijai tik būtiskā
vietā, pirmo reizi publikas uzmanībai piedāvājām pilnu koncerta
programmu, iekļaujot tajā arī nobeiguma koncertā paredzētās dejas,” stāstīja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nobeiguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” mākslinieciskais vadītājs
Mārtiņš Klišāns.
***
2ANNAS iekļauts
Eiropas 27 aizraujošāko filmu
festivālu sarakstā

Viena no lielākajām Kanadas
ceļojumu aģentūrām Flight Network, kas īpašu uzmanību veltī
tieši neaizmirstamas ceļojumu
pieredzes radīšanai, ir izveidojusi
sarakstu ar 27 Eiropas filmu
festivāliem, kuŗus noteikti nevajadzētu palaist garām 2017. gadā.
Līdzās tādiem augstu novērtētiem
festivāliem kā Hamburgas filmu
festivāls (Filmfest Hamburg) un
Igaunijas filmu festivāls Black
Nights sarakstā ir iekļauts arī 22.
Rīgas Starptautiskais filmu festivāls 2ANNAS.
Šogad Rīgas Starptautiskais filmu festivāls 2ANNAS pulcēs kino
gardēžus no 28. novembra līdz
3. decembrim. Jau šobrīd vērtēšanai ir iesniegts vairāk nekā 3500
filmu, tāpēc festivāla konkursa
filmu programma solās būt īpaši
aizraujoša.
***
Latvijas simtgadei veltītā
spēlfima Paradīze ‘89
Filma Paradīze ‘89 visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem
balstīts stāsts par deviņgadīgās
Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz
neatkarības atgūšanu.
Filmas režisore un scēnāriste ir
Madara Dišlere. Filmas pirmizrāde Latvijā plānota 2018. gada
23. februārī.
***
Top filmas par Vīķi-Freibergu
un klaida latviešiem
Šā gada nogalē pirmizrādi piedzīvos divas jaunas Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas. Šobrīd Latvijas Televīzijas paspārnē
top divas filmas par klaida latviešu likteņstāstiem. Viena no
tām iedziļināsies stāstos, kas aizsākušies Eslingenā – lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijā. Latvijā nav daudz cilvēku, kuŗi zina,
kas ir “dīpīši’’ un kas ir Eslingena –
tā režisors Juris Sējāns pamato ieceri veidot šo filmu. Turklāt tas
būs arī stāsts par tā laika latviešu
kultūras evakuāciju uz Rietumiem.
Plānots, ka Eslingenas stāsti pie

Latvijas Televīzijas skatītājiem nonāks šī gada novembrī. Savukārt
otra filma būs par vienu no spožākajām Latvijas sabiedrības un
polītikas personībām – Vairu
Vīķi-Freibergu. Filmas režisore
Kristīne Želve uzsver – stāsts pavisam nebūs par polītiku.
***
Rīgā ievērojamā lietuviešu
mākslinieka izstāde
Galerijā Māksla XO sadarbībā
ar Kauņas galeriju Meno parkas
līdz 25. jūlijam skatāma ievērojamā savas paaudzes lietuviešu mūsdienu gleznotāja Jona Gasjūna
(Jonas Gasiūnas) darbu izstāde
“Neliela retrospekcija par apsēstību”.

2017. gada 8. jūlijs – 14. jūlijs

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. No 19. līdz 21. jūnijam, pēc Latvijas vēstniecības
Kanadā ielūguma, notika bijušā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
komandieŗa ģenerālleitnanta Raimonda Graubes tikšanās un intervijas Otavā. Graube uzstājās ar vairākām uzrunām, t. sk. Karltonas
universitātes Normana Patersona Starptautisko attiecību skolā (The
Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University)
ar uzrunu: “Canada Steps up to the Plate: Launch of the NATO Mission
in Latvia”; piedalījās domnīcas Macdonald-Laurier Institute apaļā
galda diskusijā Defending NATO’s New Frontier: Canada, Latvia, and
the New Russian Threat, kā arī sniedza intervijas The Globe and Mail,
CBC Power&Politics, CBC Radio, CTV, Upnorth un citiem medijiem.
VĀCIJA. 3. jūlijā Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma vēstniecībā uzņēma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas delegāciju un tās priekšsēdi Saeimas deputātu Sergeju Dolgopolovu, kā
arī Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjus un domes priekšsēdi
Gintu Kukaini. Vēstniece ar delegācijas pārstāvjiem pārrunāja Latvijas-Vācijas divpusējo attiecību un pašvaldību sadraudzības aktuālitātes, kā arī Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumus.

NĪDERLANDE. 21. jūnijā Leuvardenas Gaisa spēku bazē
Baltijas valstu vēstnieki simboliski pasniedza medaļas aptuveni
100 Nīderlandes gaisa patrulēšanas dalībniekiem Baltijas valstīs.
Latvijas vārdā vēstniece Ilze Rūse pateicās Nīderlandes Karaliskajai
Gaisa spēku virspavēlniecībai, koordinējošam sastāvam un gaisa
patrulēšanas dalībniekiem, kas nodrošinājuši Baltijas gaisa telpas
uzraudzību NATO operācijas ietvaros. Svinīgajā ceremonijā, kas beidza Nīderlandes 2017. gada rotāciju gaisa patrulēšanas ietvaros, bija
uzaicināti piedalīties trīs Baltijas valstu vēstnieki. Nīderlande jau
trešo reizi pēc kārtas nodrošināja Baltijas gaisa telpas patrulēšanas
misiju. Iepriekš tas noticis 2005. gadā un 2014. gadā. 2017. gadā NīŠī ir mākslinieka pirmā izstāde derlande pārņēma rotāciju no Francijas, nodrošinot Baltijas valstu
Rīgā. Izstādes atklāšanā 28. jūnijā gaisa telpas uzraudzību NATO ietvaros no janvāra līdz jūnijam.
piedalījās arī pats mākslinieks.
Jona Gasjūna darbus izceļ īpaša
• Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse 17. jūnijā apmeklēja Latautortechnika – pāri gleznām viešu bērnu skolas Diegabiksis 10 gadu jubilejas svinības un skolas
mākslinieks zīmē ar kvēpiem un izlaidumu Tilburgā, sveicot aptuveni 30 skolas audzēkņus, skolotājus
dūmiem no sveces liesmas, uz au- un vecākus. Svinībās vēstniece uzsvēra latviešu skolas nozīmi latvisdekla velkot it kā gaistošas, trīsu- kās identitātes veidošanā un stiprināšanā, uzturot saikni ar Latviju
ļojošas līnijas. Viņa tēmu loks ir un Latvijas kultūru un valodu. Īpaši vēstniece pateicās skolotājām –
“laiks” – individuālais un vēsturis- Aijai Miškinei (van Hooff) un Helgai van Slogterenai, – kas orgakais; aizmiršana un atcerēšanās.
nizē un vada skoliņas nodarbības jau no pašiem tās pirmsākumiem
2007. gadā. Rūse abām skolotājām pasniedza vēstnieces atzinības
***
rakstus par nozīmīgu ieguldījumu latviskās identitātes uzturēšanā,
Japānā demonstrē
organizējot Latviešu bērnu skolu Diegabiksis Nīderlandē. Vēstniece
Māŗa Martinsona filmu
un Latvijas vēstniecības Nīderlandē diplomātes Dace Dobrāja un
“Oki – okeana vidū”
Aelita Čākure noskatījās bērnu sagatavotos priekšnesumus, kā arī
neformālā gaisotnē tikās ar klātesošajiem.

22. jūnijā Eiropas filmu dienās
Tokijā īpašā seansā tika demonstrēta režisora Māra Martinsona
veidotā filma “Oki – okeana vidū”,
kuŗā vienu no galvenajām lomām
atveido arī slavenā japāņu aktrise
Kaori Momoi. Pēc filmas demonstrēšanas notika režisora Māra
Martinsona un aktrises Kaori Momoi tikšanās ar skatītājiem. Šogad
Eiropas filmu dienu apmeklētājiem tika sniegtas iespējas iepazīties arī ar latviešu animācijas filmu
izlasi bērniem, kuŗā tika iekļautas
tādas filmas kā J. Cimermaņa
“Tīģeris”, K. Vītola “Mīnotaurs”,
D. Rīdūzes “Ruksīša ceļojums”,
E. Lāča “Jaunā suga”, N. Skapāna
“Burvīgā diena”, “Puslācis” un
“Raganas poga”.

IGAUNIJA. 26. jūnijā vēstnieks Raimonds Jansons tikās ar
Igaunijas premjērministru Jiri Ratasu. Sarunas laikā tika apspriestas
Igaunijas ES Padomes prezidentūras prioritātes un prezidentūras
laikā gaidāmo Austrumu partnerības samita un Digitālā samita sagatavošana un nozīme ES vienotās ārpolītikas un vienotā tirgus tālākā
stiprināšanā. Tikšanās laikā premjērministrs uzsvēra, ka Igaunijas un
Latvijas attiecības ir siltas un draudzīgas, Latvija ir nozīmīgs Igaunijas
partneris un sabiedrotais. Ratass pauda atzinību, ka Latvijas Saeima
ir ratificējusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību savstarpējo
vienošanos par dzelzceļa savienojumu attīstības projektu Rail Baltic.
“Šī ir būtiska Baltijas valstu sadarbības sadaļa – projekts ir izdevīgs
visām pusēm, turklāt apliecina mūsu reģiona vienotību un sadarbību
visas pasaules priekšā,” teica Ratass un piebilda, ka kopā Baltijas valstis noteikti ir spēcīgākas. Vēstnieks izteica atbalstu Igaunijas centieniem turpināt attīstīt ES kiberdrošības stratēģiju un jaunajai
iniciātīvai datu un digitālās vēstniecības atvēršanā.

***
Izstāde par ievērojamo
latviešu skatuves mākslas
teorētiķi Annu Lācis
Kaselē atklāta gada lielākā un
prestižākā mākslas izstāde Documenta 14. Izstādes pirmā daļa jau
atklāta Atēnās šī gada aprīlī, taču
tieši Kasele ir izstādes vēsturiskā
norises vieta, kur visā pilsētā un
dažādās pagaidu telpās 100 dienu
gaŗumā iespējams aplūkot mākslas skati, kuŗu Vācijas prese dēvē
par “Mākslas olimpiskajām spēlēm”. Anna Lācis

Kaseles mūzeja Grimmwelt telpās, kas ir viena no daudzajām
Documenta 14 norises vietām,
kopā ar Oskara Mazotas, Bruno
Šulca, Roija Rouzena, Sjūzenas
Hileres un Toma Zeidmana Freida darbiem pirmo reizi vienkopus tiek izstādīti arī Annas Lācis
jeb Asjas oriģinālie materiāli no
Rakstniecības un mūzikas mūzeja
krājuma (RMM), Māras Ķimeles
privātās kollekcijas, Valtera Benjamina archīva (Berlīne), Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, Latvijas
Nacionālā archīva Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu archīva.
Izstādi papildina arī tās kurātora
Andra Brinkmaņa uzkrātie materiāli – A. Lācis publikācijas un
pag. gs. 20. gados izdotie konstruktīvisma perioda žurnāli un
grāmatas.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Russkij mir jums nav nekāds "Gētes institūts"
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Vladimirs Putins, kā zināms,
gan Viskrievijas, gan globālā mērogā intensīvi ievieš un propagandē jēdzienu “Krievu pasaule”
(Russkij mir) un šī termina jeb
saukļa vārdā cenšas pakļaut
Kremļa ietekmei un izmantot
Kremļa interesēs it visus krieviski runājošos un, uzmanību,
krieviski domājošos, līdztekus
faktiski diriģējot neatzītos pseudovalstiskos veidojumus – abas
Donbasa “tautas republikas” un
Piedņestru, kuŗas misija ir būt
ķīlim, kas iedzīts starp Ukrainu
un Moldovu.
Bet līdzās “Krievu pasaules”
idejai un lozungam ir un intensīvi darbojas organizācija jeb
fonds Russkij mir, kuŗa desmitā
gadskārta pašlaik tiek svinēta

Maskavā. Tīri formāli, oficiāli
tiek apgalvots, ka šis fonds labi
salīdzināms ar tādiem iestādījumiem kā “Gētes institūts” Berlīnē vai British Council Londonā,
kas populārizē vācu vai angļu
valodu un kultūru.
Par to, ka te ir principiāla atšķirība, liecina kaut vai raksts,
ko Russkij mir 10 gadu jubilejai
veltījis Džuljeto Kjeza ‒ jau pavecs vīrs, bijis ilggadējs Italijas
komūnistu laikraksta L’Unita korespondents Maskavā, lieliski pārvalda krievu valodu un savulaik
aktīvi jaucies Latvijas iekšējās
darīšanās, piedaloties Ždanokas
partijas PCTVL Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņā ‒ kā
kandidāts. Drudžainās prokremliskās aktīvitātes ziņā viņu var

salīdzināt ar Somijā mītošo odiozo Johanu Bekmanu.
Kjeza sūrojas, ka Rietumi šo
fondu Russkij mir ierindojuši kā
bīstamu un graujošu līdzās TV,
radio un tīmekļa konglomerātam Russia Today (RT) un ziņu
aģentūrai Sputnik. Nu ko, te Rietumu bažas un aizdomīgums ir
pilnīgi vietā.
Kjeza mūs lepni informē, ka
fonda Russkij mir paspārnē darbojas pāri par 250 “krievu kultūras centru” 73 valstīs. Ja nemaldos, “Maskavas nams” Rīgā ietilpst tai pašā katēgorijā. Pretēji
Kjezas apgalvojumam, ārvalstu
krievu skolās un kursos, ko uztur Russkij mir, tiek populārizēti
ne tikai Tolstojs, Dostojevskis,
Čechovs, bet arī intensīvi iepotēts

T.s. krievu kultūras centrs Telaviva cenšas darīt visu, lai arī jaunā paaudze cieši turētos pie krievestības. Un gadmijai tuvojoties,
simtiem jau Izraēlā dzimuši neseno ebrēju ieceļotāju bērni tiek
ielūgti sarīkojumos, lai iegūtu
priekšstatu, ka šajā svelmainajā
palmu, ciprešu un olīvkoku zemē
īstu svētlaimi dod tikšanās ar
Sala vecīti un Sniegbaltīti.
Tā nu tā indoktrinācija sākas...
Tomēr vairums Izraēlas krievvalodīgo nevēlas, lai rusifikācija
traucētu viņu ieaugšanu Izraēlas
ivrita dzīvē, sadzīvē un kultūrā.
Nē, Russkij mir nav nekāds,
teiksim “Gētes institūts”, kas gan
Rīgā, gan Telavivā dara svētīgu
darbu kultūras jomā, neiejaucoties šo valstu iekšējā dzīvē.

Par pašnoteikšanos

KĀRLIS
STREIPS
Būdams latvietis, es neizbēgami izprotu jebkuras tautas vēlmi
sev nodrošināt pašnoteikšanos
un suverēnitāti. Mūsu tauta gandrīz pirms simt gadiem nodrošināja Latvijas valsts neatkarību
pēc daudziem gadu desmitiem,
kuŗu laikā tautieši apzināja savas
vajadzības un savu statusu. Pirms
apmēram 30 gadiem notika latviešu (un ne tikai) nacionālā Atmoda, kuŗas rezultātā sabruka
pēdējā pasaules imperija, un mēs
savu neatkarību atguvām no jauna. Kā esmu rakstījis citreiz, nu
jau pirms laba laiciņa pienāca
diena, kuŗā Latvijas Republika
bija neatkarīga ilgāk nekā pirmajā
neatkarības posmā pagājušā gadsimta sākumā. Abos gadījumos
tas bija tiesiskuma jautājums, un
abos gadījumos nebūt sākumā
nebija skaidrs, ka kaut kas izdosies. Taču izdevās. Divreiz izdevās, un lai Dievs dod, ka nebūs
nepieciešamības tā kaut ko darīt
trešo reizi. Saules mūžu neatkarīgajai Latvijai!
Par to šonedēļ rakstu tāpēc, ka
pagājušajā sestdienā man bija iespēja piedalīties paneļa diskusijā
par citu tautu, kuŗa patlaban pieprasa savas tiesības veidot neatkarīgu un suverēnu valsti. Runa
ir par kataloņiem, kuŗi patlaban
dzīvo Spānijas ietvaros. Saruna
notika festivālā Lampa Cēsīs, kur
šogad bija vairāk nekā 200 dažādu diskusiju, priekšnesumu un
sarīkojumu. Te blakus piezīme.
Mani uz Cēsīm aizveda jau piektdienas vakarā, un nakti pavadīju
Kārļamuižas viesnīcā, kas atrodas Kārļos, turklāt numurs, kuŗā
pavadīju nakti, bija ar nosaukumu “Karl.” Kārlis Kārļa numuriņā
Kārļamuižas viesnīcā un Kārļos!
Tas bija tāds mazs uzmundrinājums man un manam vārdam.
Taču ne par to šis stāsts. Katalonijas intereses festivālā pārstāvēja kataloņu “diplomāts” Jordi
Arufats Argamunds, kuŗš sarīko-

priekšstats par mūsdienu Krieviju kā dižvalsti ar unikālu civīlizāciju, kas piesātināta ar garīgumu (duhovnost) un cieņu pret
tradicionālajām vērtībām, īpaši
ģimenes aspektā.
Raksta autors atgādina, ka nepieciešams stiprināt krievestību
pēcpadomju telpā, un norāda, ka
Ukrainā krieviski runājošo īpatsvars ir 29,6%, Baltkrievijā veseli
70%, Kazachstānā 23,7%. Pieminēta arī Igaunija (29,6%).
Džuljeto Kjeza īpaši uzsver, ka
1 155 960 Izraēlas pilsoņu, t.i.,
15% no valsts iedzīvotāju kopskaita, “runā krieviski”. Viņš liek
saprast, ka tas esot potenciāls
rezervuārs, kas būtu maksimāli
izmantojams.
Te nu pats piesakos pie vārda.

jumā teica īsu ievada uzrunu.
Vārdiņu “diplomāts” lieku pēdiņās tāpēc, ka vismaz pagaidām
Katalonija nav īsta valsts, tā ir
territorija plašākā valstī, lai arī ar
visai ievērojamu autonomijas
pakāpi. Katalonijai ir savs prezidents, savs parlaments, sava no
spāņu valodas visai atšķirīga valoda, savs karogs, sava policija,
sava himna. Vārdu sakot, būtībā
gandrīz vai visa neatkarības atribūtika, izņemot neatkarību kā
tādu. Autonomija Katalonijai bijusi jau kopš pagājušā gadsimta
70. gadu beigām, kad Spānijas
valdība pieņēma likumu, kuŗā
Katalonija, Basku zemes un Galīcija tika atzītas kā “nacionālitātes”
ar visu no tā izrietošo. Laika gaitā
Spānijas Konstitūcionālā tiesa ir
noraidījusi atsevišķus autonomijas elementus, turklāt citās
Spānijas territorijās bijusi rūkšana par to, ka kataloņiem šāda
autonomija pienākas, bet citiem
ne – kāpēc gan tā?
Taču kataloņi, cik var spriest,
jautājumā par iespējamu neatkarību ir tikuši tālāk nekā pārējie.
Vispār šogad bija paredzēts referendums par neatkarību, taču minētā tiesa tam pateica nē, tas būtu
valsts suverēnitātes un neaizskaramības pārkāpums. J. Arufats
Argamunds sarīkojumā teica ‒
nav nekādu garantiju, ka referenduma gadījumā vairākums Katalonijas iedzīvotāju atbalstītu neatkarību. Galu galā savulaik skoti
balsoja pret atdalīšanos no Lielbritanijas, kvebekieši – no Kanadas. Taču tas neesot godīgi, kataloniešiem šādu iespēju liegt
pavisam.
Spānijas valdības attieksme
pret kataloniešu centieniem laika
gaitā bijusi dažāda. Diktātora
Franko laikā kataloņu valoda bija
pilnībā aizliegta, cilvēki tika konkrēti sodīti par tās lietošanu. Tas
daudz neatšķiras no rusifikācijas
procesa mūsu valstī visā gaŗajā

Padomju okupācijas laikā. Gluži
sodīts par latviešu valodas lietošanu, cik man zināms, neviens
netika, taču krievu valoda pietiekami smagi tika uzspiesta visās
dzīves jomās pēc kārtas. Pirmajā
gadā, kad dzīvoju Latvijā, man
atkārtoti nācās krievu valodā
pateikt vārdus “piedodiet, esmu
latvietis no Amerikas, krievu valodu neprotu”, un vienā gadījumā es tāpēc tiku izsēdināts no
taksometra uz tilta, jo cilvēks
vienkārši nevarēja iedomāties kādu, kas prot latviešu, bet neprot
krievu valodu.
Arī tagad Spānijas valdība uz
kataloņu prasībām skatās ar visai
skābu aci. Jau minēju Konstitūcionālās tiesas spriedumu, taču
arī valdība kā tāda nav gatava
riskēt ar visai plašas territorijas
zaudēšanu. Katalonija territorijas
ziņā ir sestā lielākā Spānijas province, taču iedzīvotāju skaita ziņā
tā ir otrā vietā aiz Andalūzijas.
Tur dzīvo 7,4 miljoni iedzīvotāju, lielākā pilsēta Katalonijā ir
skaistā Barselona ar ievērojamu
ostu. Madrides acīs tā tomēr ir un
paliek Spānijas sastāvdaļa.
Minētās territorijas un iedzīvotāju skaita ziņā no Katalonijas
noteikti sanāktu “īsta” valsts. Taču
ir pāris iemeslu, kāpēc doma par
territorijas neatkarību tomēr ir
diskutabla, ja arī ne noraidāma
kā tāda.
Pirmkārt, laikā kopš Otrā pasaules kaŗa Eiropā robežas ir
mainījušās tikai divreiz, vienreiz
vardarbīgi (bijušās Dienvidslavijas sabrukums astoņās dažādās
valstīs) un vienreiz miermīlīgi
(bijušās Čehoslovakijas tā dēvētā
“samta šķiršanās” Čechijā un
Slovakijā). Robežu neaizskaramība, par spīti šiem diviem gadījumiem, tomēr ir visai svēts princips.
Otrkārt, kataloņiem būtu jāsaprot, ka izstāšanās gadījumā no
Spānijas viņi arī izstātos no Eiropas Savienības, NATO un ci-

tām starptautiskām organizācijām. Abos gadījumos iestāšanās
process būtu jāsāk no jauna, un
ES gadījumā lēmums par Katalonijas uzņemšanu būtu jāapstiprina visām pārējām dalībvalstīm
pēc kārtas, tajā skaitā droši vien
tādām, kuŗām minētā robežu
grozīšana varētu likties visai bīstama. Par to pēc brīža, bet NATO
gadījumā Katalonijai ir policija,
bet bruņoto spēku kā tādu nav
vispār. Ko tādai iesākt pasaules
varenākajā militārajā aliansē? Jā,
NATO ir arī Luksemburga, kuŗai
savas armijas vispār nav, taču tā
ir mazītiņa valstiņa, Katalonija
tomēr ir krietni apjomīgāka. Vienādi vai otrādi, neatkarības gadījumā būtu vismaz daži, ja ne
krietni daudzi gadi, kuŗu laikā
Katalonija ir ārpus Eiropas Savienības un tās koptirgus, kā arī no
NATO kopējās aizsardzības sistēmas. No tā, protams, neizriet, ka
valsts momentā sabruktu, bet
nopietns tas jautājums ir vienalga. Patlaban Eiropa risina šķiršanos ar Lielbritaniju, un tas ir
tāds klupšus, krišus process, jo
savienības dibinātājiem nekad

mūžā neienāca prātā doma, ka
kāds no klubiņa kādreiz gribēs
izstāties. Tā ir izstāšanās no organizācijas. Izstāšanās no esošas
dalībvalsts – tas būtu kaut kas
pavisam jauns.
Un attiecībā uz nervozumu
par lēmuma ietekmi citur.
Mūspusē pasaulē ir divas tautas,
kuŗām ir pretenzijas uz neatkarību un suverēnitāti, bet abos gadījumos nav territorijas, kuŗu tās
varētu uzskatīt par savu valsti.
Vieni ir jau minēti baski, kuri
dzīvo ne tikai Spānijā, bet arī
Francijā. Otri ir kurdi, kuŗi
apdzīvo vairākas valstis Tuvajos
Austrumos. Katalonijas izstāšanās no Spānijas varētu būt grūdiens abu tautu gadījumā, kā arī,
ja kas, attiecībā uz tiem pašiem
skotiem un ziemeļīriem, kuŗi
lielākoties pret savu gribu tiek
izvesti no Eiropas Savienības.
Kataloņiem vēlu visu to labāko.
Kā jau minēju, kā latvietis es
nevaru pretoties citas tautas vēlmei ‒ dzīvot savā valstī ar visu no
tā izrietošo. Taču minēto iemeslu
dēļ te tomēr būs tas gadījums,
kad septiņreiz mērīt, pirms griezt.
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Savdabīga trimdas daļa

Piemini Uldi Ģērmani! Ulža Ģērmaņa 100. dzimšanas dienas piemiņas rakstu krājums,
redaktori Agris Auce un Jānis Amols,
EDUARDS
izdevējs "Fraternitas Livonica" Filistru biedrība, Rīgā 2017. g., 160 lpp.
SILKALNS

Tik smaidīgu kā uz viņa piemiņai veltītā rakstu krājuma vāka
Uldi Ģērmani (1915 – 1997) dzīvē laikam gan izdevās redzēt reti.
Biju stipri attāls Ģērmaņa paziņa, vairāk viņu pazinu no rakstiem, tomēr reizes trīs četras iznāca tikties arī dzīvē. Allaž Ģērmaņa iegareno seju redzēju nopietnu, it kā pārdomu pilnu, bet
viegli bija atskārst, ka aiz šīs
ārējās nopietnības slēpjas iekšējs
smaids, smīns vai pat smiekls.
Ģērmanis sabiedrībā bija nepārspējams ik situācijai atbilstīgu
teicienu citētājs, jociņu izstāstītājs, un ir taču labi zināms, ka
tādās reizēs efekts ir lielāks, ja
stāstītāja sejas vaibsti palika kā
sastinguši.
Kad pirmoreiz tikāmies Stokholmā pag. gs. 60. gados, sapazīstoties konstatējām, ka esam
amatbrāļi, skolotāji: Ģērmanis
mācīja vēsturi zviedru Solnas
ģimnazijā, bet es, tobrīd angļu
valodu Minsteres Latviešu ģimnazijā. Tūdaļ no Ģērmaņa mutes
bez vaibstu palīdzības atskanēja
pirmā asprātība: skološana jau
citādi būtu laba lieta, tikai tā

traucējot darbam. Šī traucēšana
darbam tagad, daudzus gadus
vēlāk, uzaust atmiņā, lasot rakstu
krājumā Gērmaņa meitas Gunas
Frostas atmiņās teikto: "Kaut tēvs
labprāt strādāja par skolotāju, viņš
tik drīz, cik vien valsts likums
atļāva, aizgāja pensijā, lai pilnībā
varētu nodoties savam galvenajam uzdevumam un vēlmei –
rakstīt, skaidrot un cīnīties par
latviešu lietām". (28. lpp.) Patīk
iztēloties, ar kādu sfinksai līdzīgi
nekustīgu seju, bet ar kādu zobgalīgu dvēseli Ģērmanis, okupācijas gados Rīgā ciemodamies,
sevi ar turienes amatpersonām
būs iepazīstinājis kā "biedrs Ģērmanis no Stokholmas". Reizē
skumji un priecīgi būtu paklausīties droši vien neeksistējošus
skaņu ierakstus no Ģērmaņa tikšanās reizēm ar čekistiem no Latvijas viņa Stokholmas dzīvoklī.
Cilvēkus, ar kuŗiem viņam idejiski nebija pa ceļam, Ģērmanis
kā rakstos, tā arī runā prata
"iznest cauri" visai smalki.
Rakstu krājuma dzenulis un
pirmavots ir sakarā ar Ģērmaņa
100. dzimšanas dienu aizpērn
3. oktobrī Rīgā rīkotā piemiņas
konference. Tās izkārtotāji bija
Latvijas Kaŗa mūzejs un studentu
korporācija Fraternitas Livonica
Filistru biedrība. Krājuma kodolu veido šajā konferencē teikti
referāti, kaut uzņemti nav visi.
Ir arī daži raksti, kas kā referāti
konferencē nav tikuši sniegti.
Viens tāds ir plašākais raksts, kas
Ģērmaņa personībā un darbā
ieskatās visdziļāk: tas ir krājuma
redaktora mag. hist. Jāņa Amola
raksts "Ulža Ģērmaņa garaspēka
straumes un avoti" (77. – 115.)
Tas ir īsti akadēmiskā garā veidots, ar daudzām vērēm nodrošināts apcerējums, kas noteikti
izrādīsies izpelnījies atsauces, ja
vien kāds pētījums par Ģērmani

Izriet, ka Ģērmanis bija agnostiķis, kam ticības dzīve bijusi
stipri periferiāla: viņš gan laulājies baznīcā un arī izvadīts mūžībā no baznīcas latviešu luterāņu mācītāja vadībā. Savos rakstos Ģērmanis reizēm ietvēris pa
citātam no Bībeles, īpaši Vecās
Derības. Vairākkārt piesaukts
Ģērmaņa izvēlētais Svēto Rakstu
pants: „Esi uzticīgs līdz nāvei, tad
es tev došu to dzīvības kroni.”
Šaubos tomēr, vai tas dod pamatu pierakstīt Ģērmanim reliģiozitāti. Pirmkārt, kāpēc citātam
bija jāizvēlas senlaicīgs tulkojums ar vācisko artikulu un ģermānismu – "to kroni"? Vai ne tādēļ, lai arī pašai reliģijai liktu
izskatīties mazliet archaiskai?
Otrkārt, rodas jautājums, kas tad
tas bija, kam Ģērmanis ar Bībeles
vārdiem lika palikt uzticīgam
līdz nāvei: Dievs vai tēvija? Jānis
Amols beigās sveŗas uz otra varianta pusi: "Varbūt, ka ticība Dievam Tēvam Ulža dvēselē bija īpašā veidā sasaistīta ar ticību Mātei
Latvijai – Mūžīgajai Latvijai? Uldis Ģērmanis ticēja Latvijai, un
šī ticība bija pilnīgi nešaubīga."
(93.) Kā kuriozs jāatzīmē vēl, ka
vienīgajā zināmajā reizē, kad
U. Ģērmanis skaitīja tēvreizi
(viņš saka – pātarus), viņš to
briesmu brīdī 1945. gadā darījis
latīņu valodā, pat nebūdams katolis. Vai paticami?
Uldis Ģērmanis bija savdabīga
trimdas personība. Tie, kas saglabāja savu latvietību un nepazuda pa vieglo asimilācijas taku,
mēdza būt vai nu karsti nacionālisti, kas vēlējās totāli norobežoties no jebkādām darīšanām
ar okupācijas varu (tādi kā dzejnieks Andrejs Eglītis turpat
Zviedrijā, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā ilggadējais valdes priekšsēdis Tālivaldis Kronbergs, komponists Longins Ap-

kalns Vācijā udc.), vai arī cilvēki
ar vairāk prāgmatisku ievirzi,
kam pareizās nacionālās stājas
ieturēšanas vietā svarīgāka šķita
saikņu uzturēšana un atjaunošana ar Latvijā palikušajiem radiem un pastaigāšanās, cik jau
nu drīkstēja, pa savām tagad jau
aizaugušajām sendienu takām.
Ģērmanis labi neiekļāvās ne
vienā, ne otrā no šiem grupējumiem. Kultūrsakaru attīstības
pirmajā gadu desmitā, no apmēram 1959. līdz 1968. gadam,
pati trimdas sabiedrība lāga nezināja, ko iesākt ar šo divdabi,
kas sevi prezentēja gan kā vēsturnieks, gan arī – ar segvārdu –
Ulafs Jāņsons – kā satīrisks sociokritiķis. Viņš taču tikās savā
dzīvoklī Solnā ar latviešu tautības darbiniekiem no PSRS vēstniecības Stokholmā, cienāja viņus ar ķiploku šņabi... Tematam
par Ģērmaņa sakariem ar padomju funkcionāriem pieskārusies, bet nav to izskatījusi, kā
saka "izsmeļoši" Dr. philol. Eva
Eglāja Kristsone (71. – 75.) Līdz,
kamēr gadu gaitā trimdas latviešu sabiedrība un tie Latvijas
latvieši, kuŗu uzdevums bija nodarīt trimdai pāri, Uldi Ģērmani
labāk iepazina, nevieni nevarēja
būt droši, vai apstrīdētais ir
"mūsējais" vai "viņējo".
Rakstu krājumā vēl nepieminētie autori ir Dr. theol. Guntis
Kalme, Jānis un Didzis Liepiņi,
Franks Gordons, Pēteris Alberts,
Lilita Zaļkalne, Dr. Agris Auce,
Gunta Jaunmuktāne, Ieva Lešinska un Atis Lejiņš. Grāmatā lasāmi arī 2015. gada Ģērmaņa
piemiņas konferencei piesūtītie
12. Saeimas priekšsēdes Ināras
Mūrnieces un kultūras ministres
Daces Melbārdes apsveikumi.
16 lappusēs uz krīta papīra grāmatā iestarpināts prāvs krāsu un
dažu melnbaltu fotoattēlu klāsts.

Austras Skujiņas jaunā dzīve

GUNDEGA
SAULĪTE
Latviešu dzejnieces Austras
Skujiņas īsais traģiskais mūžs
(1909 – l932) un spilgtais dzejas
mantojums jau vairāku paaudžu
gaŗumā piedzīvo neredzētu populāritāti. Jaunas meitenes liriskie un pat drāmatiskie pārdzīvojumi pilsētas vidē, sapņi par mīlestību, rindas par izmisumu un
vientulību arvien lasītājos uzjundījušas dzīvu līdzjūtību un neatkārtojama mirklīga skaistuma
apjausmu. Ik pa brīdim mūsu aktrises iedzīvina A. Skujiņas dzejas programmas, bet kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem
gadiem populāras ir Raimonda
Paula dziesmas ar dzejnieces
tekstiem.
Tagad tieši ar Raimonda Paula
līdzdalību teātŗa un dzejas vārda
cienītājus aizsniedzis jauns piedāvājums – M. Čehova Rīgas krievu drāmas teātrī kopš maija pēdējām dienām pilnas zāles pulcē
izrāde "Meitene kafejnīcā", kas

parādīsies nākotnē. Pāris piebildes tieši šim rakstam.
Amols par Ģērmani raksta:
"Ģērmanim bija sveša primitīva
nacionālā aprobežotība... Viņš
cienīja arī Latvijas krievus un
nenoniecināja viņu kultūru, prata krievu valodu." (85.) Varu sniegt
šim uzskatam šķietami pretēju
liecību. Kad pag. gs. 70. gados
Minsteres Latviešu ģimnazijā
vecāko klašu audzēkņiem ik gadu
rīkojām pa polītiskam semināram, kuŗā referātu reiz sniegt bija
uzaicināts arī Uldis Ģērmanis,
viņš, laikam jau jūtu uzplūdu brīdī, starp citu teica: "Krievs neko
nevar, neko nemāk, viņš neprot
sev pat dibenu noslaucīt.” Neņemos apgalvot, ka Amols izrakstījies aplam: var jau būt, ka nupat
atstāstītais krāšņais teiciens bija
neparasts, Ģērmanim netipisks
izņēmums. Jāņem arī vērā, ka tagad ir citi laiki, kad polītkorekti
ir diferencēt starp padomju varu
un "vienkāršo krievu cilvēku”.
70. gados trimda tik pedantiski
vienu no otra neatšķīra: krievs
bija un palika okupants, tāpēc
savu tautu un savu izcelsmes
zemi mīlošam trimdiniekam bija
nacionāls pienākums par krievu
domāt tikai visu sliktu. Varbūt
Amola nosauktā Latvijas krievu
cienīšana attiecināma tieši uz
Ģērmaņa mūža nogali, uz 1997.
gadu, nevis uz 70. gadiem? No
konteksta grūti spriest.
Dažam lasītājam varētu likties
savādi, ka divas prāvas sadaļas
savā rakstā ("Ulža Ģērmaņa attiecības ar Dievu" un "Uldis Ģērmanis par grēku piedošanu”,
89. – 96.) Jānis Amols atvēlējis
jautājumu skaidrošanai, vai Uldis Ģērmanis ticējis Dievam un
vai viņš uzskatāms par kristieti.
Tomēr tā nu reiz ir, ka ticība vai
neticība izsaka kaut ko pavisam
būtisku par cilvēka personību.

pieteikta kā "Raimonda Paula
mūzikālās fantazijas ar Austras
Skujiņas dzeju".
Ir ļoti daudz iemeslu apmeklēt
šo izrādi. Vispirms, protams, tā ir
iestudējuma nevainojamā mākslinieciskā kvalitāte, kas vienā
daļā izveidoto izrādi ļauj uztvert
kā vienotu stāstu par jaunu, neparasti talantīgu un impulsīvu
būtni. Meitene, kas uz skatuves
kāpj tieši no skatītāju zāles, trausla un jūtīga aktrises Janas Herbstas atveidā, starp dziesmām no
atsevišķām piezīmju lapiņām
mums pauž Austras atziņas un
pārdomas, kas izteiktas vēstulēs
un dienasgrāmatās. Glāze vīna
pie papīriem apkrautā kafejnīcas galdiņa, cigarešu dūmu mākonis un bezgalīgas ilgas… Taču
galvenais šīs "runājošās būtnes"
uzdevums ir vest klausītājus no
dziesmas uz dziesmu. Lakoniski
iekārtotā skatuvē (scenografs
A. Freibergs) pie baltām klavie-

Skats no izrādes "Meitene kafejnīcā". Pie klavierēm Raimonds
Pauls, centrā Veronika Plotņikova, sēž Jana Herbsta

rēm pats Maestro, kuŗam pieder
gan pati iestudējuma ideja, gan visu
piecpadsmit dziesmu autorība.
Dziesmas dzied aktrise Veronika Plotņikova, skatuves tēlā atgādinot eleganti ieturētu kabarē

dziedātāju, vokālajā priekšnesumā viņa ir lieliska un daudzveidīga, ne mirkli nezaudējot vieglas
smeldzes iekrāsotu zemtekstu.
Pirmo reizi Austras Skujiņas
dzeja mūzikā skan krievu valo-

dā. Par to jāpateicas Olgas Pētersones labskanīgajiem atdzejojumiem. Nav šaubu, ka šādā veidā dzejnieces cienītāju loks tiek
paplašināts. Tomēr taisnības labad jāpiebilst – Krievu drāmas
teātrī arvien, arī visjaunākajos
laikos, skatītāju zālē liela daļa ir
tieši latviešu publikas, kam valodas prasme neliedz baudīt izrādes māksliniecisko vērtību. Bet
šoreiz, kad izrāda "Meiteni kafejnīcā”, ko prasmīgi un šķietami
nepretenciozi režisējis populārais aktieris Jakovs Rafalsons,
abu valodu skatītājus "apvieno"
balts ekrāns, uz kuŗa neredzama
roka ar rakstāmmašīnas burtiem
"drukā" dziedātās dziesmas teksta oriģinālo latvisko variantu.
Tā pusotra stunda, ko pavadām kafejnīcā tik izcilā kompānijā, tiešām uzbuŗ priekšstatu
par Austras Skujiņas dzejas dzīves jaunu posmu – skanīgu, melodisku un emocijām piepildītu.
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Un atkal – "Eslingena"

LIGITA KOVTUNA
Pirms diviem gadiem Vācijas
latviešu, precīzāk – jaunās diasporas tautiešu – galvās dzima
gluži neiedomājama ideja – sarīkot svētkus, atceroties Eslingenas Dziesmu svētku 70. gadadienu, turklāt tieši Eslingenā pašā.
Šo tautiešu vidū gadījies būt arī
Laurai Putānei, "spridzeklim", kam
nekas neliekas neiespējams un
kuŗas charizma spēj pievilkt domubiedrus. Atzīmēšu, ka Laura
arī ieguva šā gada Ziedoņa balvu, ko Latvijas fonds "Viegli", sijājot caur smalku sietu, piešķiŗ
cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu
ieguldījumu latviskuma glabāšanā un celšanā. Vācijas latviešu
kultūras biedrība "Saime", kas
pulcējusi tādus pašus "dullos", sarosījās, uzrunāja režisoru Jāni
Mūrnieku, vokālo pedagoģi Ilzi
Atardo un choreografi Lienu Stepenu, sāka pulcēt aktieŗu ansambli, lai iestudētu zināmo
Alberta Legzdiņa, Lolitas Ritmanes un Andŗa Ritmaņa dziesmuspēli "Eslingena", kas pirmizrādi piedzīvoja latviešu Dziesmu
svētkos Toronto 2004. gadā, bet
pirms 12 gadiem triumfēja pārpildītajās zālēs Rīgā, Nacionālajā
teātrī. Piekrišanu iestudējumam
jau bija devuši mūzikla autori.
Vēl vairāk – uz šo notikumu no
visas sirds vēlējās ierasties leģendārais Čikāgas Piecīšu Alberts
Legzdiņš. Liktenis lēma citādi...
Eslingenas svētkos bija ieradusies mīļā un gaidītā viešņa, latviešu slavenība Amerikā, komponiste Lolita Ritmane, kuŗa, kā
citkārt patiesi izcili cilvēki, ikreiz
uzsvēra Alberta lomu "Eslingenas" idejas tapšanā. Par cilvēku
runā viņa darbi, tā tas tiešām ir,
un Lolitas mūzika dziesmuspēles
rakstā ir augstākās raudzes vērtība. Jo īpaši patīkami, ka šā mūzikālā materiāla iedzīvināšanai
uz skatuves atrastas lieliskas, profesionālas vokālistes – Sabīne
Soida Ilzes Kramēnas lomā un
Ilona Popova Lailas Ozolas lomā.
Sabīne mīt Dānijā, Kopenhāgenā, un vada latviešu kori In Corde
Meo, Ilona mīt Ķelnē, un arī
viņas profesija ir mūziķe. Mūsu
lasītāji, kas skatījuši "Eslingenas"
izrādes Toronto un Rīgā, atminēsies "galveno pāri", Andreju un
Ilzi vecumdienās, teicējus, ko atveidoja mūsu trimdas teātŗa profesionāļi Brigita un Laimonis
Siliņi no Sanfrancisko. Ar prieku
varu apgalvot – Vācijas Inta un
Pēteris Vīganti arī bija "desmitniekā" – abi vizuāli pievilcīgi,
savās lomās iejutušies ar izpratni
un sirdi, svarīgos tēlus "iznesa"
godam. Arī komiskais un mīļais
Augšpēdu pāris bija "augstumos";
šai izrādē to kolorīti atveidoja
Inese un Āris Aveni, Freiburgas
"Bērzaines” saimnieki. Te vietā pastāstīt, ka Āris ir slavenā latviešu
filmaktieŗa Harija Avena dēls,
no tēva mantojis stalto augumu,
aktieriskās dotības un labu dikciju, savukārt Inese ir no tām
dāmām, ko mēdz saukt par "dzīves aktrisēm" – ar "krampi", izmaņu un dzirkstošu humoru.
Abi to visu lika lietā izrādē.
Īstenībā ikviens no aktieŗiem
ir ar savu "rozīnīti", azarts, piedzīvojums un – galvenais – izpratne par darāmo, vēstāmo,
spēlējamo katru no viņiem ļauj
izcelt un raksturot. Bet aktieŗu
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Uz skatuves kuplais mūzikla "Eslingena" tēlotāju ansamblis // Foto: Nīls Ebdens

Pēc izrādes beigām cildinājums mūzikas autorei Lolitai Ritmanei
// Foto: Nīls Ebdens
jā, arī patriotismam, lai mestos
šajā piedzīvojumā – iestudēt un
nospēlēt izrādi ar tik dziļām un
sazarotām saknēm. Un ja ir, tad
izdodas – kā šī mūzikla "Eslingena" izrāde.
Un vēl – izrādes māksliniecisko
līmeni katrā ziņā paaugstināja
dažādu paaudžu piedalīšanās: ja
skolasbērni, tad skolasbērni, latviešu atvases no vismaz trim valstīm; ja iesvētāmie, tad attiecīgā
vecumā, jauni un skaisti. Ja
"kaucmindietes", tad pilnasinīgas
un pārliecinošas.
Bet pāri visam – ārpus Latvijas
Eiropā mītošie tautieši ir sapratuši un gluži reāli dara to, ko
pirms 70 gadiem "mazajā Latvijā"
Eslingenā iesāka mūsu dīpīši –
sargā un kopj latviešu kultūru,
latviskumu. Raitis Grigalis, galvenās, Andreja Bērziņa lomas atveidotājs, Bāzeles (Šveice) Jaunās
Izrādes "Eslingena" panākumus kaldināja vairāku paaudžu aktieŗu kopdarbs // Foto: Nīls Ebdens
operas diriģents par savu moto
izvirzījis: "Nesapņo savu dzīvi –
ir 60... Kā neizcelsi atraktīvos un iespaidīgu izstādi. Karīna Cīg- ka gribas viņiem piepulcēties.
dzīvo savu sapni", un tā var paspekulantus Miku (Eduards Grie- lere, Lauras vietniece un "labā
Patiesums, izpratne, dziesmu- teikt tikai cilvēks, kuŗš zina, ko
tiņš) un Fredi (Linards Kalniņš), roka", kopā ar Daci Skudru pār- spēles žanra izjūta, nepiespies- dara. Zina, ka pavisam konkrēti
komiski "pareizo" Apses kundzi tapušas krievu komisārēs, līdz ar tība, mūzikas un choreografijas ir jāsēžas mašīnā, lai mērotu tālu
(Indra Jēkabsone), Lido meitenes viņām – Corrado Cescon no Švei- profesionālā pienesuma prasmī- ceļu uz turieni, kur tobrīd tiekas
ar krāšņo Lolu (Laima Spanhei- ces (izpilda krievu komisāra un ga izmantošana – tas ir šīs izrādes latvieši kādai kopīgai lietai. Un
mere) priekšgalā. Laura Putāne bārmeņa lomas), kuŗš vaļsirdīgi panākumu pamatā. Aktieŗu an- jādara labākais, ko proti un vari.
pārtapusi palaidnīgā dejotājā, atzīstas: "Turning Latvian, I think samblis mēģinājumos pulcējies
"Eslingenas" izrāde patiešām bija
arī Liene Poriete, kuŗa uz šiem I`m turning Latvian, I really think vien četras reizes, dalībnieki – no svētku panākums un kulmināsvētkiem Eslingenas pilsētas mū- so..." Tā notiek! Latvieši laikam septiņām (!) valstīm. Ir jābūt ļoti cija. Ļoti gribētos to redzēt vēlzejā iekārtojusi neticami bagātu patiesi ir tik interesanti ļaudis, lielai pašaizliedzībai, degsmei, reiz...
Spilgtās un košās bārdāmas // Foto: Nīls Ebdens

LAIKS

14

2017. gada 8. jūlijs – 14. jūlijs

Skaņākalna lietus blūzs

LĀSMA
GAITNIECE

UZZIŅAI
Skaņākalna klints ir viens no Latvijā populārākajiem
ģeoloģiskajiem veidojumiem. Visgludākā lielā klints mūsu
valstī; aptuveni 12 metru augsta, 90 metru plata. Kopējais
kraujas augstums ir 19 metru.
Skaņākalna gludā un nedaudz ieliektā virsma nodrošina
unikālu akustisko efektu. Runātāja balss vislabāk atbalsojas nevis pašam runātājam, bet gan klausītājam, kas atrodas dažus desmitus metru atstatu. Skaņas viļņa atstarošanās josla aizņem aptuveni 300 x 80 metru lielu laukumu. Katrā no šīs joslas punktiem skaņa mainās (izteikti
interesanti ir deviņi punkti).

Skaņākalna klints Salacas upes kreisajā krastā nepilnus piecus kilometrus aiz Mazsalacas. Nokļūstot
pie tās, pēkšņi parādījās saules stari, kaut gan diena bija lietaina // Foto: Lāsma Gaitniece

Pagājušā gada tūrisma sezona šo
rindu autores atmiņā paliks kā
Vidzemes – galvenokārt tās ziemeļdaļas un dienviddaļas – iepazīšana. Par vairākiem no šiem braucieniem esmu vēstījusi saviem lasītājiem, cenzdamās iedvesmot īsākai vai garākai ekskursijai ar mērķi iepazīt kādu no šīm vietām.
Iekams šī gada tūrisma sezona
vēl īsti nav sākusies, vēlējos lasītājiem pastāstīt par kādu pavisam
īpašu vietu Latvijā, ko pati pirmoreiz apmeklēju vien 2016. gada
vasaras nogalē. Salacas upes ielejā
pie Ziemeļvidzemes pilsētas Mazsalacas atrodas Skaņākalna dabas
parks ar slaveno Skaņākalna klinti,
kas slejas 20 metru augstumā. Šī
vieta ir slavena ar to, ka klints dod
spēcīgāko atbalsi Latvijā, ja nostājas noteiktā vietā Salacas labajā
krastā tai iepretī. Tad var skaļā balsī uzdot jautājumu: "Ādam, kas ir
tava sieva?" un saņemt skaidru
atbildi. Uzreiz gan jāpiemin, ka

bez iecienītās Skaņākalna klints
dabas parkā ir arī daudz citu pavisam neparastu objektu, ko noteikti vērts apskatīt.
Braucienam uz Mazsalacas novadu, precīzāk, tā lepnumu –
Skaņokalnu, gatavojāmies ilgāk
un nopietnāk nekā parasti. Iemesls bija prozaisks: lai tiktu uz
Mazsalacu no Staiceles puses, jārēķinās ar sliktas kvalitātes grants
ceļu, ko pavasaros un rudeņos izbraukt varētu būt nedaudz problemātiski. Šī iemesla dēļ labāk turp
doties sausā laikā – tad būs tikai
putekļi, bet galā nokļūsiet, nesalaužot spēkratu.
Uz Mazsalacu devāmies no Salacgrīvas puses caur Rozēniem un
Staiceli. Tā kā bija dienasvidus,
mulsināja, ka braucot neredzējām
tikpat kā neviena cilvēka. Rozēnos
skatam pavērās dramatiska aina –
ceļmalā pie vietējā veikala sasēduši veči, kas no divlitru plastmasas
pudelēm sūca alu un par kaut ko

tērgāja. Ceļš tukšs, ganību pļavas
arī. Diemžēl arī lielākā daļa māju,
ko garāmbraucot vērojām pa mašīnas logu, bija pa pusei sabrukušas, varbūt pat huligānu izdemolētas. Dzīvošanai tādas noteikti
vairs neder.
Iebraucot Staicelē, bija vēl nepatīkamāk, jo arī šai vietā nesastapām nevienas dzīvas dvēseles. Ja
vēlētos pajautāt ceļu, tas nebūtu
iespējams, jo nebija jau, kam jautāt. Tas kontrastēja ar šīs vietas sakoptību, piemēram, ziedošu puķu
dobēm un labi koptām namu
fasādēm Staiceles centrā.
Mazsalacā iebraucām tieši pusdienlaikā. Mūsu vienīgā interese
bija apmeklēt Skaņokalnu – vienu
no visplašāk zināmajiem Latvijas
ģeoloģiskajiem veidojumiem. Tā
ir stāva klints siena Salacas upes
kreisajā krastā nepilnus piecus
kilometrus aiz Mazsalacas.
Tā kā nezinājām ceļu, bija jāuzmeklē Mazsalacas tūrisma infor-

Pa ceļam uz Skaņākalna klinti apskatāmi dažādi kokgriezumi.
Šajā attēloti četri Latvijas kultūrvēsturiskie novadi // Foto: Lāsma
Gaitniece

mācijas centrs, taču tas nezināmu
iemeslu dēļ bija slēgts. Turpat, uz
ielas, mūs ievēroja pāris vecu kungu. Viens no viņiem apjautājās, vai
mēs ko meklējam, un smalki
izstāstīja ceļu.
Kad nokļuvām pie Skaņākalna
dabas parka ieejas, sāka līt. Uzreiz
bija skaidrs, ka lietus tik ātri nepārstās, bet, ja ir mērots tik garš
ceļš, būtu muļķīgi griezties atpakaļ, parku un klinti tā arī neapskatot. Ieejas biļešu pārdevēja ieteica parku izbraukt ar mašīnu,
piestājot pie svarīgākajiem objektiem, kuŗu nudien ir daudz: Bezdelīgu klintis, Vilkaču priede, Velnakmens, Sapņu trepes, Velnala,
Skābuma baļļa, Velna kancele,
Rūķu taka, Neļķu klintis un visbeidzot arī pats Skaņaiskalns, kas,
ja secīgi izstaigā pārējos objektus,
skatam atklājas vien pašā nobeigumā. Kopā ar ieejas biļeti tikām
arī pie Skaņākalna parka kartes,
kas izrādījās ļoti noderīga.
No parka ieejas līdz klintij gar
Salacas krastu ved taka, kur pa
ceļam var aplūkot skaistus kokgriezumus, visvairāk no tiem ir
dažādas koka putnu skulptūras. Ik
pa posmam no takas iespējams
novirzīties, lai nokļūtu pašā Salacas krastā un vērotu tās ūdeņu
rāmo plūdumu. Sāka līt aizvien
stiprāk. Nelabvēlīgie laika apstākļi
spēja radīt īpašu noskaņu, it sevišķi upes krastā, kur neskaitāmie
Kokiem apaugušās klintis atspoguļojas Salacas ūdeņos. Smalkā lietus sijāšana radīja īpašu gaisotni, lietus pilieni saskārās ar Salacas
ūdens virsmu, veidojot tajā mazus
gandrīz kā mākslas filmā Lietus blūzs // Foto: Lāsma Gaitniece

aplīšus, kas pēc sekundes jau izzūd. Par spīti saules trūkumam,
upes ūdeņos spoguļojās klintīm
apaugušie koki, veidojot skaidru
un asu atspulgu. Šī savdabīgā noskaņa neviļus atsauca atmiņā mākslas filmas "Lietus blūzs" sākuma
kadrus ar fantastisko Raimonda
Paula mūziku.
Braucot uz Skaņākalna klintīm,
mans dzīvesbiedrs vairākkārt pieminēja Skābuma baļļu, kas viņam
palikusi atmiņā no iepriekšējā
brauciena uz Mazsalacu pirms
daudziem gadiem. Dabas parkā ir
vairākas alas, piemēram, Velnala
pat 14 metrus gara. Arī Skābuma
baļļa ir ala, kas atrodas Salacas
krastā un no kā iztek avotiņš ar
stindzinoši aukstu ūdeni. Nav
slikti, ja līdzi paņemts kāds trauks,
kur šo ūdeni ieliet. Iepildot avotiņa ūdeni līdzpaņemtā pudelē,
krietni nosaldējām rokas.
Bez Skābuma baļļas vēl atmiņā
palikusi Vilkaču priede. Koks kā
koks, taču atsegtie sakņu vijumi
izdomas bagātos indivīdos radījuši
impulsu izdomāt nostāstus par cilvēku pārvēršanos par vilkačiem.
Klejojot pa Skaņākalna dabas parku, nelika mieru doma, kāpēc
cilvēkiem bijusi tik nabadzīga fantāzija nosaukumu izgudrošanā, ka
vārda velns vietā neatradās nekas
labāks. Par to liecina tādi Skaņākalna parka dabas objekti kā Velna kancele, Velnala un Velnakmens. Savukārt nosaukums Neļķu
klintis skan ievērojami labāk.
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KATRAM SAVA ESLINGENA

VALDA
LIEPIŅA
Eslingena. Šī mazā pilsēta Nekāras upes krastā, netālu no lielās
Štutgartes, kalnu un lielo Porsche
un Mercedes Benz uzņēmumu ieskauta, iegājusi Latvijas vēsturē.
Pasaki latvietim vārdu “Eslingena”,
un tas iedomājas par “Mazo Latviju”. Tāpat kā pieminot Pinebergu, iedomājamies studentu kustību un, pieminot Mērbeku, ar apbrīnu atceramies ceļojošo Mērbekas latviešu teātri. Eslingena ieņem īpašu vietu latviešu bēgļu un
dīpīšu (un viņu pēcteču) kopīgā
atmiņā. Pēc Otrā pasaules kaŗa
Eslingenas bēgļu nometne bija
lielākā latviešu apmešanās vieta,
pulcējot nozīmīgu daļu Latvijas inteliģences, tai skaitā teātŗa darbiniekus, mūziķus, komponistus,
māksliniekus un izglītības darbiniekus. Tāpat kā citās bēgļu nometnēs, daudz brīvā laika tika
veltīts izglītībai un kultūrai – tika
dibinātas skolas, koŗi, deju kolektīvi, teātŗi, opera, baleta studija un
dažādi pulciņi, plauka sabiedriskā,
mākslinieciskā un reliģiskā dzīve.
No tā tagad palikušas lielākoties
atmiņas, un vienīgā īstā liecība par
dzīves ritumu pirms 70 gadiem
bija izstāde Pilsētas mūzejā, kur
varēja apskatīties vairākus oficiālus dokumentus, kā arī plašu fotografiju klāstu.
Šī mazā viduslaiku pilsētiņa
kaŗa laikā bija gandrīz neskarta,
un tādēļ to izvēlējās par vienu no
bēgļu nometņu vietām. Viena liela
atšķirība no citām bēgļu nometnēm bija amerikāņu lēmums bēgļus Eslingenā izvietot vāciešu dzīvokļos. Nežēlīgs lēmums no amerikāņu puses, jo mēs saprotam, cik
tas pašiem vāciešiem varēja būt
sāpīgs. Kā bijušais archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis mums stāstīja,
vācieši no šiem dzīvokļiem tika
izlikti, nepalīdzot viņiem sameklēt
citu dzīvesvietu. Nežēlīgi. Esot pastāvējis uzskats, ka Vācija bija zaudējusi kaŗu un līdz ar to pašiem
vāciešiem par to jāmaksā… Kā
zinām, aina nekad nav tik vienkārša… Kā var iedomāties, šāda
rīcība izraisīja dusmas vietējos iedzīvotājos un arī dziesmu spēlē
“Eslingena”, redzam ainu, kur vācieši izsaka savu sašutumu pret
iebraucējiem. Rozītis stāstīja, ka
zināmas bažas esot bijušas par šā
gada Dziesmu svētku saukli “Latvieši nāk!”. Laimīgā kārtā pretreakcijas nebija. Tas varētu arī būt
sakarā ar to, ka Eslingenas demografija šķiet stipri izmainījusies.
Te tagad ir manāms savs aziātu
kvartāls, grieķu un itaļu restorāni
un ēdnīcas, taču man bija spēcīga
sajūta, ka esam Vācijā. Pilsētiņa
šķiet diezgan saliedēta.
Nenoliegšu gan, ka daudz šajās
dienās pilsētā varēja dzirdēt latviešu valodu. Skaisti. Manā viesnīcā apmetās vairāki mana Luksemburgas koŗa koristi, latvieši no
citām valstīm, kā arī Lolita Ritmane.
Gaisotne Eslingenā šajās jūnija
dienās man mazliet atgādināja
1979. gada jūniju Gotlandes Dziesmu svētkos. Protams, atšķirību
droši vien ir vairāk nekā līdzību,
taču tas, ka latvieši no visas pasaules sabraukuši atzīmēt kādu
nozīmīgu notikumu savā vēsturē,
radīja savdabīgu svētku sajūtu. Un
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te tiešām bija sabraukuši no visas
pasaules! Lai gan mūs visus vienoja viens kopsaucējs – 70 gadu
kopš lielākajiem un plašākajiem
Dziesmu svētkiem Vācijas bēgļu
nometņu laikā, katram laikam ir
sava Eslingena.
Mani vecāki bija nometnēs
angļu zonā – Lībekā un Icehojā
(Itzehoe), taču manā atmiņā iespiedušies daudzi stāsti par gadiem nometnēs. Tādēļ man nebija divas reizes jādomā par to, vai
braukšu uz šiem Dziesmu svētkiem Eslingenā. Svētku laikā satiku
Aiju Grosu no Melburnas. Viņa
bija atbraukusi ar savu dēlu Arni
un ģimeni, lai trīs paaudzes varētu
kopīgi pārstaigāt takas, pa kuŗām
viņa skraidījusi, būdama meitene.
Negaidot satiku draudzeni no
Latvijas – viņai rokā bija Eslingenas dziesmu krājums, ko viņa aicināja parakstīt. Izrādījās, ka viņas
vectēvs bijis Eslingenas nometnē.
Atklāšanas dievkalpojumā man
blakus sēdēja latviešu režisors
Jānis Streičs – viņa tēvs bija leģionārs, kuŗš nonāca Eslingenā. Vācijas draugs no “mičotāju laikiem”,
izrādās, dzimis Eslingenā. Mana
koŗa līdzgaitniece, arī alts, dziļi
pārdzīvoja šīs dienas, jo viņas vecvectēvs bijis nometnē Augsburgā.
Dziesmu spēles izrādē negaidīti
satiku Melburnas Brigitu Muški –
mēs jau trešo reizi kopā skatījāmies “Eslingenu”. Viņai noteikti
arī bija spilgtas atmiņas par dzīvi
Vācijas bēgļu nometnēs. Satiku
citus Eiropas latviešus, ko ik pa
laikam satieku, kuŗus pirmo reizi
iepazinu pirms gadiem četrdesmit. Londonas koris, kuŗš, dziedot Alberta Jēruma komponēto
“Ej, saulīte, drīz pie Dieva”, pieminēja Eiropas Dziesmu svētku
iedvesmotāju. Stokholmas koris –
vecākais trimdas koris, kuŗš kopā
dzied jau kopš 1944. gada. Jaunā
diaspora, kas tagad viegli iekļaujas
ārpus Latvijas Dziesmu svētku
tradicijā un, protams, koŗi un diriģenti no Latvijas. Katram bija un
paliks sava Eslingena.
Eslingenā bija sabraukuši septiņi simti dalībnieku no 13 valstīm, kas pēc atklāšanas dievkalpojuma devās svētku gājienā no
Dienvidu baznīcas līdz tirgus laukumam. Mēs bijām no Vācijas,
Beļģijas, Dānijas, Anglijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Italijas, Latvijas, Luksemburgas, Norvēģijas,
Zviedrijas un Šveices! Svētki sākās
piektdien, 16. jūnijā, ar atklāšanas
dievkalpojumu Dienvidu baznīcā. Kā stāstīja Rozītis vēlākajā ekskursijā, eslingenieši šo krastu
saukuši par Pārdaugavu. Dienvidu
baznīca ir kalnā, un tepat lejā bija
iepriekšminētās mājas, kuŗās mitinājās latvieši. Svētdienas rītos
zvans esot sācis zvanīt 20 minūtes
pirms dievkalpojuma, lai visi varētu paspēt kalnā uzkāpt un apmeklēt dievkalpojumu.
Atklāšanas dievkalpojums manā atmiņā laikam paliks kā spilgtākais šo dziesmu svētku brīdis.
Baznīca pati ir neparasta, maza
un mīlīga. Ievadā dzirdējām bijušo adelaidieti, tagad alta profesori Štutgartes mūzikas augstskolā, Andru Dārziņu spēlējam
Pēteŗa Vaska “Mazās vasaras skaņas”, kam sekoja LU Vīru koris

Dziedonis, dziedot Ilzes Arnes
“Gloria” un “Kyrie” no “Missa Dolente”, pie sintezatora Mārtiņš
Brauns. Pēc ievada liturģijas draudze vienojās vēl vienā dziesmā, tā
skanēja valša ritmā un to dejoja
deju kopu vadītāji tautastērpos.
Tiešām kaut kas neparasts latviešu baznīcā! Sprediķi šoreiz
teica Lolita Ritmane un Mārtiņš
Brauns, to moderēja Elmāram
Ernstam Rozītim. Viņš jautāja, kā
Dievs uzrunā šos mūsu komponistus ikdienas un radošajā dzīvē.
Kopīgā lūgšana beidzās, visiem
kopīgi dziedot Lūcijas Garūtas
“Mūsu Tēvs debesīs” no kantātes
“Dievs, Tava zeme deg!”. Tā kā
baznīcā bija prāvs skaits koristu,
tad skanējums bija vienlaikus varens un izjusts. Jēkaba Mediņa Improvizācijas no svītas altam un klavierēm atskaņoja Andra Dārziņa

Tad visi dalībnieki vienojās līgo
dziesmās un pamazām izklīda
pa pilsētu, lai baudītu svētku norisi.
Vakarā zālē Neckar forum vairāk nekā 900 cilvēku noskatījās
dziesmu spēli “Eslingena”.
Dziesmu svētku laikā piedzīvojām dažas no šajā reģionā karstākajām dienām. Ik dienas turējās
ap 28 – 32 gradiem. Koŗa mēģinājumi bija notikuši jau ceturtdienas vakarā, piektdien pirms
dziesmu spēles un tad sestdienas
rītā mums visiem bija jāpulcējas
uz ģeneŗālmēģinājumu, lai koncerts “Skanēt skan” sāktos plkst. 12.
Izrādījās, ka koristu ir tik daudz,
ka uz skatuves nevarējām savietoties. Divu koŗu sieviešu balsīm
bija jādzied no balkona.
Lai gan sestdienas vakarā notika svētku balle, nākamajā rītā

zemes dārgās”, Jāzepa Vītola/
Andreja Pumpura “Mana tēvija”,
Alfrēda Kalniņa/Jāņa Poruka “Biķeris miroņu salā”. No jaunākas
vīru koŗu klasikas koris dziedāja
Valtera Kaminska/Imanta Ziedoņa “Mūžu mūžos būs dziesma”.
Šī koncerta daļa beidzās ar Mārtiņa Brauna/Jāņa Petera “Mīla ir
kā uguns”.
Koncerta pirmajā daļā bija kāds
amizants starpgadījums. Sēdēju
zāles pēdējās rindās, un man blakus bija brīva vieta. Ienāca Mārtiņš Brauns un apsēdās man blakus (esam veci paziņas no Austrālijas apciemojuma laika). Mums
priekšā sēdēja divas vecākas dāmas, kuŗas nevarēja saprast, ko
Cinkuss no skatuves stāsta. Mārtiņš paliecās uz priekšu un viņām
pārtulkoja vāciski. Viena no dāmām pagriezās un parādīja Mār-

visiem bija jābūt “uz strīpas”. Pa
visu Eslingenas pilsētu varēja
dzirdēt latviešu folkloristu dziesmas, bet vēlāk notika LU vīru
koŗa Dziedonis un RTU vīru koŗa
Gaudeamus koncerts. Bet pirms
tam vēl gribējās paspēt uz ekskursiju pa Eslingenu, ko vadīja Elmārs Ernsts Rozītis. Tā bija vienreizēja izdevība no Eslingenā uzauguša zēna uzzināt vairāk par
dzīvi toreiz un tagad. Viņš mums
uzbūra ainu, kādas izskatījās ieliņas, kuŗās dzīvoja latvieši pirms
70 gadiem. Pa šo ieliņu viņš gājis
pēc piena. Tur tālāk bija kino…
Apmeklējām arī Eslingenas kapus, kur goda vietu pilsētas valde
ir atvēlējusi archibīskapam Teodoram Grīnbergam. Bērnu dēvēto
Bitīšu onkuli (jo viņam vienmēr
bijis žurnāla “Bitīte” eksemplārs,
ko iedot bērniem) Teodoru Grīnbergu raksturo kā labestīgu un
dzīves gudru. Raitā solī no Eslingenas “Pārdaugavas” devāmies atpakaļ uz centru, lai vēl paspētu uz
pēdējo koncertu.
Biju ļoti iepriecināta dzirdēt
Gaudeamus Ivara Cinkusa vadībā dziedam Jāzepa Vītola/Kārļa
Skalbes “Kaļam rotas Latvijai”.
No trimdas gados iemīļotajām
dziesmām vēl skanēja Emīla Dārziņa/Ausekļa (F. Šillera) “Pie tēvu

tiņam programmu un teica, ka
viņai interesējot, lūk, šī nākamā
daļa ar komponistu Mārtiņu
Braunu. Viņš teica, ka tas esot
viņš pats, un tas būs drīz. Varēja
redzēt, ka kundze īsti nenoticēja.
Noticēja tikai tad, kad viņš pievienojās korim Gaudeamus uz
skatuves. Ja nu Braunam bija vajadzīgi vēl kādi “fani”, tad viņš tās
ieguva šajā pēcpusdienā. Ar kādu
sajūsmu viņas aplaudēja! Ne jau
katrā koncertā komponists nodarbojas kā privātais tulks!
Eslingenas dziesmu svētki izskanēja ar Mārtiņa Brauna/Raiņa
mesu “Daugava”, ko Brauns pērn
pārveidojis tieši vīru korim. Mesas kulminācija ir un paliek “Saule.
Pērkons. Daugava”. Pēc koncerta
izskaņas notika kaut kas īpašs,
teju brīnumains, kas var notikt
tikai šādos salīdzinoši mazos
svētkos, kad tauta var ļauties emocijām, programmas vadītāji nesteidzina un neierobežo, jo, lūk,
visu rādīs televīzijā, un televīzijai
ir ierobežots laiks. Klausītāji cēlās
kājās, aplaudēja, prasīja atkārtot.
Mārtiņš Brauns un diriģents aicināja visus pievienoties. Svētki,
kas daudzināja tautiešu spēku
pirms 70 gadiem, un svētki, kas
daudzināja to, ka, kaut izkaisīti, –
mēs esam!

Foto: Nīls Ebdens

un Dmitrijs Hotčenko. Sveicienu
vārdus vāciski mums teica Eslingenas dekāns Bernds Veisenborns,
un vienojāmies kopīgā Jāzepa Vītola dziesmā “Cēli kā dzimtenes
dievnami”. Skaistu tiltu no rīta uz
vakarā gaidāmo izrādi meta koŗa
iesvētību dziesma no izrādes “Eslingena”. Šim dievkalpojumam
piemita kaut kas tik ļoti latvisks,
pacilājošs, stilistiski izturēts un
tīrs, ka tas ilgi paliks atmiņā.
Sākās sastāšanās gājienam. Mans
koris bija 34. pēc kārtas, tātad nekas cits neatlika kā kāpt vēl augstāk kalnā – un tad, gājienam sākoties, doties atpakaļ pa tām pašām
takām uz leju. Divu kilometru
gaŗajā gājienā mūsu tērpus un lielo skaitu apbrīnoja vietējie eslingenieši. Nonākot vecpilsētas tirgus laukumā, sākās svētku atklāšana, kur skanēja dziesma no dziesmu spēles “Eslingena”, “Gatves
deju” dejoja Dancītis no Latvijas,
dziedāja vīru koŗi Gaudeamus un
Dziedonis, arī folkloras kopas.
Uzrunas teica Eslingenas pilsētas
mērs Dr. Markuss Rābs, svētku
patronese Vaira Vīķe-Freiberga,
Bādenes-Virtembergas federālās
zemes parlamenta deputāts Volfgangs Drekslers, Latvijas vēstniece
Vācijā Elita Kuzma un Latvijas
kultūras ministre Dace Melbārde.
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PĻAVIŅĀM ‒ 90

VALIJA BERKINA
Pļaviņu pilsētā no 27. jūnija
līdz 1. jūlijam ar lielu vērienu
tika svinēti Pilsētas svētki, kas
veltīti tās 90 gadu jubilejai.
Tiesa, tie notika zem lietus debesīm, bet tik un tā svētki noritēja
augstā līmenī. Bija krāšņs svētku
gājiens – ar krāsainiem baloniem
un lietussargu cepurēm, skanīgs
koncerts, tika izsniegtas Pļaviņu
pilsētas "pases", saimnieces lepojās ar kulinārijas gardumiem un
svētki beidzās ar balli.
Pļaviņas pilsētas tiesības ieguva 1927. gada 26. aprīlī. 1956. gadā
tai pievienoja Gostiņu pilsētu.
2009. gadā Pļaviņas kļuva par
jaunizveidotā Pļaviņu novada
(3 435 iedzīvotāji) centru, kas
lepojas ar saviem novadniekiem,
kas nesuši tās vārdu tālu aiz
Latvijas robežām.
"Kas Pļaviņas paceļ pāri daudzām citām pilsētām, ir skaistā
kalnainā apkārtne un jo sevišķi
Daugava ar tās krācēm un klinšu
rakstiem. Nekur citur nav tādas
varenības ne ūdens plūdumā, ne
krastu veidojumā. Daugavas krastos lielā vairumā zied tik krāšņas
un dižciltīgas puķes kā anemones, vijolītes un maija zvaniņi. …
Daugava ir diža un dziļi nopietna
upe," tik liriski pilsētu, vēlāk dzīvodams Vācijā, raksturoja rakstnieks un gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš (Kopotie raksti, 1984.
gads), kurš Pļaviņās (Kalna ielā
11) ar pārtraukumiem dzīvojis
no 1913. līdz 1935. gadam. Šeit
viņš sarakstījis stāstu krājumus
"Dzīve" un "Debess vārti", romāna "Aija" 2. daļu un citus literāros
darbus.
Pļaviņās dzimusi tautiete, ievērojamā sabiedriskā darbiniece
Aija Ebdene no Vācijas. Aijas

Tautietes Aijas Pakules Amerikā atbalstītajai Gostiņu ev. lut. 2016. gada maijā kordiriģente Vizma Maksiņa no Toronto Kanadā
baznīcai šogad aprit 187 gadi // Foto: Valija Berkina
ciemojās Pļaviņu Mūzikas skolā un pasniedza savu pirmo stipendiju skolas koŗa dalībniecei, 4. vijoles spēles klases audzēknei
kundze stāsta: "Man bija trīsar- mātes Aijas Pakules dzimtā sēta Unai Bērziņai // Pļaviņu Mūzikas skolas archīva foto
pus gadiņi, kad vecāki, vecvecāki ir Pūķi pie Glāzniekiem, bet
1944. gada rudenī no mīļajām diemžēl tagad tur ir drupas..."
Pļaviņu Mūzikas skolai šogad dzīve Kanadā, Toronto, ir saistīta
Produ salas Modriņu mājām dePļaviņu pilsētas svētkos viena 1. septembrī apritēs 60 gadu. ar koŗu vadīšanu, latvisko travās bēgļu gaitās ‒ kājām uz Lie- diena bija veltīta Gostiņiem, kas Tās direktore Dita Ārgule un diciju kopšanu, kultūras sakaru
pāju... un tad ģimene nonāca līdz pievienošanai Pļaviņām visu darbinieku kopa pateicas veidošanu. Tāpēc 2016. gada
Vācijā ‒ Minstrerē. Māte stāstīja 1956. gadā bija atsevišķa pilsēta kordiriģentei no Toronto Kanadā 17. aprīlī Saeimas priekšsēde
(mirusi 1982. gadā Minsterē), ka ar savu bagāto vēsturi. Tās cen- Vizmai Maksiņai, kuŗa ir iedibi- Ināra Mūrniece oficiālās vizītes
kādu reizi varējusi braukt tēvam trālā ass ir Gostiņu evaņģeliski nājusi stipendiju (100 eiro). Dita Kanadā laikā Vizmai Maksiņai,
līdzi ar plostiem. Vismīļākā vieta luteriskā baznīca. Tā, pateicoties Ārgule skaidro: "Stipendiju var svinot 60 dzīves un 45 diriģēšabijusi "Zaļais mežs" pie Pērses tautietes Aijas Pakules kundzes saņemt audzēknis, kurš Mūzikas nas gadu jubileju, pasniedza
upes ‒ kā tajā dziesmā "Šalc za- Amerikā financiālajam atbals- skolā dzied korī vai ansamblī, Saeimas Pateicības rakstu. Par to
ļais mežs, kur lakstīgalas dzied..." tam, sagaidot savu 187. gada- jābūt labiem un teicamiem sa- bija liels prieks arī Pļaviņu MūziPļaviņas ir skaista vieta pie Dau- dienu, ir uzturēta labā stāvoklī. sniegumiem ikdienas mācību kas skolas skolotājiem.
Pļaviņu novada dome (priekšgavas. Vairākkārt esmu bijusi Tāpēc dievnama draudze sūta darbā, aktīvi jāpiedalās skolas
Pļaviņās – apmeklēju Pļaviņu no- vienmēr vissirsnīgākos sveicie- radošajā dzīvē. Stipendija pare- sēdis Aigars Lukss) ar laikrakstu
vada ģimnaziju un Jauniešu cen- nus savai labdarei un mecenātei. dzēta audzēkņu mūzikas izglītī- Brīvā Latvija un Laiks starpniecību izsaka vissirsnīgāko pateitru, kuŗu vada rosīga dāma – ma- Pati Aija Pakules kundze šogad bas atbalstam.
nas radinieces Dainas Rapas 10. jūnijā nosvinēja 101. dzim2016. gadā Vizma Maksiņa cību visiem novadniekiem plakaimiņiene. Ļoti patīk pilsētas šanas dienu un ar meitu Rudītes ciemojās skolā un pasniedza šajā pasaulē par sniegto atbalstu
Daugavmala, gar kuŗu var ga- Aleksanderes un Sarmītes Dāvid- savu pirmo stipendiju Mūzikas un mecenātismu. Priecājas par
balu labi staigāt un priecāties par sones un krustmeitas Aijas Ebde- skolas koŗa dalībniecei, 4. vijoles katru tautieti, kurš par savu paLatvijas varenāko upi ‒ ar tik nes atbalstu arī jūtas moža un ir spēles klases audzēknei Unai stāvīgo dzīvesvietu vai vasaras
daudz "likteņstāstiem"... Krust- pie labas veselības.
Bērziņai. Visa Vizmas Maksiņas mītni izvēlējies Pļaviņu novadu.
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Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)
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2017. gada 8. jūlijs – 14. jūlijs

31

30
35

32
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nais kaviārs. 2. Krievu gleznotājs
(1844-1930). 3. Pirmā latviešu
opera. 4. Zemes bites. 6. Austriešu
rakstnieks un dzejnieks (18751926). 7. Godāt, respektēt. 8. Nenovēlēt. 10. Kukaiņu aizsargorgans. 15. Senču ticības turētāji. 17.
Lielākā Skotijas pilsēta. 18. Mājlopu uzraudzītājas. 19. Strīds. 20.
Zemu slīgt uz priekšu. 21. Sengrieķu filozofijā ‒ gaisa augšējais
mirdzošais slānis. 24. Vērība. 27.
Iedomāts biedēklis. 28. Latvijas ev.
lut. Baznīcas archibīskaps. 29.
Kubas galvaspilsēta. 31. Operas
„Vilkaču mantiniece” komponists.
32. Sevišķi tuvs. 33. Nonāvēt. 35.
Mudināt kādu uz peļamu rīcību.

37
39

38
40
41

Līmeniski. 1. Slepkava, kuŗu Pilāts atbrīvoja Jēzus vietā. 5. Ražojumi. 9. Spāņu architekts (1852 –
1926), kuŗš pazīstams ar savu īpatnējo mākslas stilu. 11. Latviešu
rakstnieks, publicists (1885-1941).
12. Makšķernieka tārps. 13. Teknes. 14. Rupji lamāt. 15. Baleta
"Kopēlija" komponists. 16. Uzbrucēji. 22. Dzēriens, sviesta ražošanas blakus produkts. 23. Pielūgt.
25. Turcijas prezidents. 26. Latvie-
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šu eposa "Lāčplēsis’" autors. 30.
Auka. 34. ASV lielākā pavalsts.
36. Upe Centrālafrikā. 37. Sasalis
ūdens. 38. Sievietes vārds (okt.).
39. "........ Madigana". Zviedru kinofilma, kuŗas mūzikālā tema
bija Mocarta klavieŗkoncerts. 40.
I. Indrānes bērnu grāmata "Tipsis,
Topsis un ...". 41. Starptautiska
jauniešu kustība. 42. Lietot stieni
ar kāsi galā.
Stateniski. 1. Stores zivs, mel-

Krustvārdu mīklas
(Nr. 24) atrisinājums
Līmeniski. 1. Penss. 4. Kvass. 6.
Kolombo. 7. "Salambo". 8. Raktuve. 10. Ciklamena. 13. Abatija. 15.
Erotika. 17. Mazda. 19. Tarantuls.
20. Asteroīdi. 22. Amats. 23. Aspekts. 26. Sutanas. 29. Brigadere.
30. Svitene. 31. Uztvere. 32. Launags. 33. Spēle. 34. Sesks.
Stateniski. 1. Palanga. 2. Skotija.
3. Koksagīzs. 4. Korinte. 5. Skuteri.
7. Sauna. 9. Eseja. 11. Miesnieks.
12. Tolerants. 14. Barakas. 16.
Kandava. 17. Mulla. 18. Apses. 21.
Sanmarīno. 23. Ariks. 24. Persiks.
25. Sardele. 26. Sīriuss. 27. Nansens. 28. Skone.

Latvijā no 1. jūlija daudzbērnu ģimenēm reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos braukšanas biļete būs par 25% lētāka. Tāds ir
valdības 27. jūnija lēmums, apstiprinot jaunus Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumus. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kuŗas ir valsts īstenotās atbalsta programmas Latvijas Goda
ģimene dalībnieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti Sabiedrības
integrācijas fondā. Informācija: www.godagimene.lv.
Liepājas mūzejs saņēmis tautietes Gundegas Zēhaus Vācijā vērtīgu dāvinājumu par architektu Frīdrichu Šefelu, kuŗš 1862. gadā
dzimis Liepājā. Dāvinājumu veido vairāk nekā 50 priekšmetu. 19.
un 20. gs. mijā Rīgā tika izveidots architekta Heinricha Šēla (1829 –
1909) un architekta ‒ techniķa Frīdricha Šefela (1862 – 1913) birojs
Scheel&Scheffel. Viņa jūgendstilā veidotie, greznie architektūras
pieminekļi joprojām rotā Rīgas vecpilsētas ielas.
Ikšķilē 14. un 15. jūlijā risināsies II Operetes festivāls, ko rīko
Latvijas Operetes fonds. 14. jūlijā Ikšķiles tautas namā un 15. jūlijā
Ikšķiles novada pašvaldības zālē godinās operetes simtgadniekus
Hariju Misiņu un Kārli Pamši. Ikšķiles ev. lut. Baznīcā labdarības
koncerts "Dvēseles stīgas" ar Sonoras Vaices un jauno operetes solistu
piedalīšanos. Tīnūžu tautas namā bērnus iepriecinās mūzikālā izrāde
"Karlsons". Pēc tam Ikšķiles estrādē notiks Operetes festivāla GALĀ
koncerts.
Rundāles pilī 15. jūlijā plkst.13 Baltajā zālē notiks pirmais Latvijas
simtgadnieku salidojums. Viscienījamākā ir Fanija Budovska (103)
no Dundagas novada. Būs ekskursijas, iepazīstot mākslas vērtības
pils mūzejā, pastaiga pa pils dārziem, mākslinieku un aktieru koncerts, svētku mielasts pēc Latvijas valsts sākuma gados izdoto recepšu
grāmatām. Bet pāri visam ‒ sirdi pilda lepnums par tik dižiem cilvēkiem!
Cēsīs sestdien, 15. jūlijā, atklās Mākslas festivālu ar sitaminstrumentālistu ansambļa Perpetuum ritmico koncertu pie Ērgļu klintīm.
Mūziķi būs uz speciāli izbūvētas platformas Gaujas vidū, bet skatītāju
sēdvietas atradīsies upes krastā. Otrā daļā būs dokumentālās filmas
Gauja (1934) projekcija uz klintīm. Tā ir unikāls kultūrvēsturisks
dokuments, kur ir nacionālās pašapziņas pacēlums un Latvijas kultūrā izcilās personības – Jāzeps Vītols, Kārlis Skalbe, Edvards Treimanis-Zvārgulis, gan arī fiksēti daudzi nu jau izzuduši objekti. Festivāls ilgs līdz augusta vidum. Informācija: www.cesufestivals.lv/program
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Iespaidi Rutas Krumovičas
kamermūzikas koncertā

RASA ZELTIŅA
Skaistā 7. maija pēcpusdienā
latviešu baznīcā Minesotas latviešu koncertapvienības rīkotā
koncertā uzstājās vijolnieki Ruta
Krumoviča un Alvaro Gomezs
un koncermeistars Rūdolfs Ozoliņš. Publikas bija maz, varbūt
brīnišķīgā pavasaŗa laika dēļ, bet
koncerts bija iespaidīgs, un klausītāji bija ļoti iepriecināti un
apmierināti.
Krumoviča dzimusi Rīgā, kur
beigusi Latvijas Mūzikas akadēmiju, vēlāk mācījusies Čaikovska
Valsts Konservatorijā Maskavā.
Tur viņa satikusi savu nākamo
vīru čīlieti Alvaro Gomezu, arī
vijolnieku. No Krievijas pāris
izceļojis uz Čīli, kur Ruta
pabeigusi savu mūzikālo izglītību
Santjago
universitātē.
Čīlē
dzīvodami, viņi daudz spēlējuši
– gan kopā, gan solo, gan ar
vairākiem
ansambļiem
uz
daudzām pasaules skatuvēm.
1987. gādā ģimene izceļojusi uz
ASV, kur dzīvo joprojām. Abi,
Ruta
un
Alvaro,
māca
universitātēs Floridā un bieži koncertē un piedalās dažādos starptautiskos mūzikas festivālos.
Rūdolfs Ozoliņš arī dzimis Rīgā,
klavieres sācis spēlēt jau no piecu
gada vecuma. Viņš apmeklējis
Latvijas Mūzikas akadēmiju, un
vēlāk turpinājis izglītību ASV,
Indianas un tad Mičiganas Valsts
Universitātēs. Ozoliņš ir piedalījies daudzos starptautiskos
konkursos un festivālos un bieži
koncertē Eiropā, Āfrikā un ASV.
Programmā desmit skaņdarbi –

liela dažādība – gan daudz dzirdēti darbi no klasiskās vijoles
kanona, gan mazāk pazīstamas,
modernas 20. un 21. gadsimteņa
latviešu komponistu kompozici-

daļa – Rondo – jautra, moža melodija, kas atkārtojās vairākas
reizes tipiskā rondo formā.
Pirmais no vairākiem latviešu
komponistu skaņdarbiem, Tāli-

2017. gada 7. maijā Mineapolē koncertē vijolnieki R. Krumoviča
un A. Gomezs, pie klavierēm R. Ozoliņš
valža Ķeniņa Concertino Barocco
jas. Katram klausītājam bija kaut for two violins noslēdza koncerta
kas tāds, kas varēja patikt.
pirmo daļu. Ķeniņš bija Latvijā
Koncertu ievadīja J.S. Baha dzimis komponists, kuŗš pēc
Sonāte divām vijolēm un klavesī- Otrā pasaules kaŗa izceļojis uz
nam do mažorā. Šis bija viens no Kanadu. Viņš strādājis kā mūzidiviem skaņdarbiem, kur spēlēja kas profesors Toronto universipilns trio. Skaņdarbam ir četras tātē, bijis arī ērģelnieks un koŗa
daļas, un cauri tām visām varēja diriģents latviešu Svētā Andreja
saklausīt, kā vijoles spēlēja skais- draudzē Toronto. Ja pēc nosautas melodijas, harmonijas un kuma Concertino Barocco izklaukontrapunktus, kamēr klavieres sās, ka tas varētu būt baroka stila
deva vienkāršu pavadījumu, kas darbs, ievadā Krumoviča stāstīja,
sākotnēji bija rakstīts klavesīnam. ka tā ir moderna kompozicija un
Sekoja Mocarta Sonāte divām ka viņai un Alvaro bijis krietni
vijolēm K. 378, op. 70. Pirmā daļa – jāpūlas, lai atšifrētu tās neparasto
Allegro Moderato – sākās ar Mo- mūzikālo valodu. Klausoties viņu
cartam raksturīgu vienkāršu, dzie- izpildījumu, bija skaidrs, ka Krudošu melodiju. Sonātes pēdējā moviča un Gomezs šo darbu ir

Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv
Eiropas latviešu laikrakstu
Escape from Latvia: My Father's Diary
This is the story of Erika and Nikolajs Garais, young
Latvians who see escape as their only choice in fleeing
Soviet invaders. On September 7, 1944, they board a
Belgian cargo ship to begin their journey that takes
them through the end of the war and beyond. Learn of
their struggles, described vividly in first person diary
entries by both. Read about their background and their
families as told by their younger daughter, Ingrid. This
is a revealing and thoughtful addition to the history of DP
camp survivors in Germany. Available at Amazon.

spēlējuši daudz. Viņu intonācija,
frazējums un mūzikalitāte bija
brīnišķīgi saskaņoti.
Koncerta otrā daļā bija iespēja
paklausīties katru mūziķi solo
priekšnesumā. Pirmais solists bija
Rūdolfs Ozoliņš, kuŗš atskaņoja
divus latviešu komponistu klavieŗu skaņdarbus. Pirmais – Pēteŗa Vaska Vasaras vakara mūzika. Pirms sākt, Ozoliņš stāstīja,
ka Vaskam patīkot vasara. Paša
autora vārdiem: “Tā ir mierīgas
vasaras dienas novakare, riet saulīte, viss ir lēns un kluss. Tuvāk
beigām, atskan kas līdzīgs tautasdziesmai, bet pašas beigas ir
rāmas, visi devušies pie miera.”
Vasks lieto lēni plūstošas harmonijas, lai parādītu šo klusumu
un rāmumu. Man tas atgādināja
impresionistiskus komponistus
kā, piemēram, Klodu Debisī.
Otrais klavieŗu solo bija Marģera Zariņa Tokāta. Ozoliņš paskaidroja, ka šinī gabalā jūtamas
ietekmes gan no tautasdejas ritmiem, gan no džeza. Pianists to
izpildīja ar lielu enerģiju, un tas
skanēja drāmatiski.
Pēc tam Ruta Krumoviča atskaņoja Kamila Sensānsa slaveno
Introdukciju un rondo kapričozo
la minorā, op. 28 ar klavieŗu pavadījumu. Šis skaņdarbs ir neticami virtuozs un drāmatisks, un
man bija jāapbrīno vijolniece –
cik mierīga viņa izskatījās, to
spēlējot. Nelikās, ka viņa pārāk
pūlētos, lai gan darbs ir ļoti
prasīgs.
Pēdējais solists bija Alvaro, kuŗš

izpildīja divus skaņdarbus ar
klavieŗu pavadījumu. Pirmais –
K. V. Gluka Melodija, kas, kā pēc
tālākas pētīšana uzzināju, nāk no
Gluka operas „Orfejs un Eiridike”.
Melodija ir ļoti lirisks skaņdarbs.
Alvaro ir brīņišķīgi bagāts tonis,
un šis darbs to sevišķi izcēla. Kā
otro solo Alvaro spēlēja A. Bacīni
Rūķīšu deju. Bacīni bija ne tikai
komponists, bet arī virtuozs vijolnieks, un es varu iedomāties,
kā viņš pats, 19. gadsimtā, koncertējot pa Eiropu, bieži spēlējis
šo gabalu. Rūķīšu deja ir virtuozs,
trakulīgs darbs, skerco stilā, un
likās, ka bija ļoti piemērots
Alvaro raksturam.
Koncertu noslēdza ar Pablo de
Sarasates Navāra divām vijolēm
un klavierēm, op.33. Ievadot to,
Ruta uzsvēra, kā Sarasates dzimtās Spānijas tautas mūzika ietekmējusi šo gabalu. Navāra iesākas
ar īsu vijoļu ievadu, pievienojas
klavieres ar pavadījumu, un tad
abas vijoles sāk spēlēt galveno
tēmu, kas tiešām atgādināja
spāņu tautasdziesmu.
Publikas atsaucība koncerta
laikā bija varena, un vijolnieki
atbildēja ar divām piedevām.
Pirmā – kāds tango, īss un jautrs.
Pēdējā piedevā Krumoviča un
Gomezs pārsteidza un iepriecināja klausītājus ar latviešu tautasdziesmu aranžējumiem. Starp
citām skanēja iemīļotās dziesmas
„Pūt vējiņi”, „Seši mazi bundzinieki”, „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Tas tiešām bija piemērots nobeigums
brīnišķīgam koncertam!
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 7. lpp.)
• Mineapoles – St. Paulas
latv.ev.lut.dr.:9.jūlijā Dievk. ar
Sv.vak. 16.jūlijā Dievk. 23.jūlijā
Dievk. ar Sv.vak. 30.jūlijā
Dievk. 6.augustā Dievk. 13.augustā Dievk. ar Sv.vak. 20.augustā Kapu svētki Crystal Lake
kapsētā. 27.augustā Dievk.
3.septembrī Dievk. 10.septembrī
Dievk.
• 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.
10.septembrī Dievk. Centrā.
24.septembrī 15:00 Dievk.
Centrā ar māc. Zvirgzdi. 1.oktobrī Kapu svētki Mount Royal.
22.oktobrī Dievk. Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlut h e r an c hu rc h @ g m ai l . c om
30.jūlijā Dievk. ar dievg.
13.augustā 10:00 Kapu svētki
Van Liew kapsētā, North
Brunswick. Lietus gadījumā
baznīcā 13:30. 27.augustā 13:30
Dievk. ar dievg.
• 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).
Katskiļu nometne.
9.jūlijā 19:00 Katskiļu nometnē Dievk. Māc. Saivars.
16.jūlijā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Māc. Saliņš.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
ar dievg. Māc. Saliņš.
11:00 Katskiļu nom. Dievk.
Māc. Saivars.
23.jūlijā 10:30 Salas bazn.
Dievk. Māc. Saliņš.
11:00 Katskiļu nom. Dievk.
Māc. Saivars.
30.jūlijā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Māc. Saivars.
19:00 Katskiļu nom. Dievk.
Māc. Saliņš.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14450). Dievk. notiek
14:00. Diakone Linda SniedzeTaggart. 9.jūlijā Dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
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,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• 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 9.jūlijā Dievk. ar
dievg. 23.jūlijā Dievk. Kristības.
6.augustā Dievk. ar dievg.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart. 16.jūlijā 14:00 Dievk.,
dz.grām.
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, FL 33707), kā arī
Biedrības namā. 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.
9.jūlijā Bībeles stunda. 16.jūlijā
Dievk. Biedrības namā. 23.jūlijā Bībeles stunda. 30.jūlijā
Bībeles stunda. 6.augustā Bībeles stunda. 13.augustā Dievk.
Biedrības namā. 20.augustā Bībeles stunda. 27.augustā Bībeles stunda. 3.septembrī Bībeles stunda. 10.septembrī
Dievk. Biedrības namā. 17.septembrī Bībeles stunda. 24.septembrī Bībeles stunda. 1.oktobrī Biedrības namā Pļaujas
svētku svētbrīdis ar pašu nestām
brokastīm. Visi mīļi gaidīti!
8.oktobrī 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.: 416221-4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-3023270, 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.: 860-6443268.
(Turpināts 19. lpp.)

No mums šķīries mūsu mīļais vīrs, tēvs,
vectēvs un vecvectēvs

EDMUNDS JĀNIS PULCIŅŠ
Dzimis 1927. gada 25. augustā Tirzā, Latvijā,
miris 2017. gada 5. jūnijā Hamiltonā
Tev, mūžībā ejot, Paldies mēs gribam Tev teikt
Par kopā ietiem gadiem,
Par prieku kopējo un bēdām,
Par mīlestību un rūpību Tavu.

Mīlestībā viņu piemiņā patur
SIEVA NORA, DĒLS ANDRIS AR LINDU
MAZDĒLI UN MAZMAZBĒRNI
MEITAS VĪRS ĒRIKS
UN RADI, DRAUGI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Ņem mūsu mīlestību un pateicību sev zvaigžņu ceļā līdz!

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālēns, onkulis un krusttēvs

VALDIS ABIKS
Dzimis 1929. gada 2. septembrī Valgundē,
miris 2017. gada 11. jūnijā Manheimā, Vācijā

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Par viņu sēro
OJĀRS UN RUTA RAMANI
RAIMONDS, RITA, RAITA, ROTA AR ĢIMENĒM
KRUSTMEITA ALEKSANDRA MALINOVKSA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

VALDIS LĪVIŅŠ
Dzimis 1922. gada 20. novembrī Alūksnē, Latvijā,
miris 2017. gada 20. februārī Longview, WA
Mazs bij` tēva novadiņis,
bet diženi turējās...

Par viņu sēro
DĒLS PĒTERIS, MAZDĒLS ALEKSANDRS
MĀSAS MEITAS VALDA UN GAIDA
SIEVAS BRĀLIS UN MĀSA AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizgājis ir mūsu mīļais vīrs un brālis

MĀRCIS (MARTY) UPESLĀCIS
Dzimis 1950. gada 18. janvārī Hanoverā, Vācijā,
miris 2016. gada 12. novembrī Linkolnā, Nebraskā, ASV
Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami;
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Viņu mīlestībā piemin:
PAULA SCHRADER
AGNES UN ŪDO UPESLĀCIS
VELTA UN JĀNIS UPESLĀCIS
VIŅA BRĀĻADĒLI UN BRĀĻAMEITAS, UN VIŅU ĢIMENES
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Vilimantikas latv. ev. lut.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
dr.: 15.jūlijā 11:00 Dievk. Dia- lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
kone Linda Sniedze-Taggart. Francisco).
Kafijas galds.

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

Tautsaimnieks

ULDIS NIKLĀVS BROŠS
Dzimis 1930. gada 30.martā Rīgā,
miris 2017. gada 21. jūnijā Klīvlandē
Sērojot viņu piemin
BRĀLIS ANDREJS UN ANDREJA BĒRNI:
INGRĪDA, KRUSTDĒLS NĪLS UN BEATRISE AR ĢIMENĒM

...Bija nemiers.
Atpūta nu būs.
Lai dus.
/Fr. Bārda/

Aizgājusi mūžībā
mūsu mīļā

RITA MIESNIEKS,
dzim. CAUNE

Dzimusi 1925. gada 25. septembrī Dolē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 5. maijā East Brunswick, ASV
Ir sāpes, ko nespējam dalīt,
Nav vārdu, kas mierināt spētu.

Skumjās un mīlestībā piemin
KRUSTDĒLS FILIPS KĻAVIŅŠ AR ĢIMENI
JĀNIS UN MINJONA KĻAVIŅI AR ĢIMENI

Mūsu mīļais filistrs

ULDIS MEDNIS, B.A.

Aizsaules ceļā devies

Dzimis 1944. gada 17. oktobrī Liepājā,
miris 2017. gada 19. jūnijā South Lyon, MI, ASV

DAINIS RUDZĪTIS
Dzimis 1921. gada 22. jūnijā Rīgā,
miris 2017. gada 20. jūnijā Detroitā, ASV

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājis
mūsu dibinātājs un goda priekšsēdis

DAINIS RUDZĪTIS
Dzimis 1921. gada 22. jūnijā Rīgas pilī,
miris 2017. gada 20. jūnijā West Bloomfield, MI

Latvijas patriots,
trimdas latviešu organizāciju pārstāvis,
Latvijas Republikas Valsts kancelejas pirmā direktora
Dāvida Rudzīša dēls.
Skumjās esam kopā ar Baibu Rudzītes-Pinnes kundzi un visiem,
kam bija gods Daini Rudzīti pazīt.
LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KANCELEJA

Laimīgs, kas tic savam sapnim;
Arī nomirstot,
Rādās tam nākotnes krasti,
Par viņu sēro
Aizsaulē ieejot.
LATVIEŠU
APVIENĪBA
DETROITĀ
/K. Skalbe/

Darbinieks, vadonis, dzīves veicinātājs un mūsu mīļais tēvs

ILMĀRS LŪSIS
DAINIS RUDZĪTIS
Dzimis 1921. gada 22. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2017. gada 20. jūnijā West Bloomfield, Michigan
Kad mana dvēsle šķirsies
no dziesmu lejas šīs, —
tā mīlestības dziesmu
sev līdzi aiznesīs.
/Fricis Bārda/

Mīļā atmiņā paturēs
MEITA BAIBA
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Dzimis 1929. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,
aizsaulē 2017. gada 22. jūnijā, Kirklandē, Vašingtonā
Mīlestībā viņu atceras
DĒLS ARNIS AR DAINU, MEITA INTA AR MARI, DĒLS ANDRIS, DĒLS ALDIS AR INGRIDU
MAZBĒRNI AINA, LIJA, KRIŠJĀNIS, NILS UN STEFANS

Padziedami nu, bāliņi,
Nu mēs vienā vietiņā;
Dievs to zina, debess tēvs,
Kur mēs būsim citugad.

LAIKS
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2017. gada 8. jūlijs – 14. jūlijs

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
(Turpināts no 8. lpp.)

Latvijas vieglatlēti
izcīna 23 medaļas
jauniešu spartakiādē
Polijā
27. jūnijā Polijas pilsētā Lovicā notika 11. starptautiskā
jauniešu spartakiāde, kuŗā jaunie vieglatlēti no 9 Eiropas
valstīm sacentās tādās vieglatlētikas programmās, kā skriešana, tāllēkšana, augstlēkšana
un kriketa bumbiņas mešana.

priekš Andris Treimanis divarpus gadu gaŗumā bija UEFA
otrās katēgorijas sarakstā, šajā
laikā veiksmīgi sevi apliecinot
gan UEFA Eiropas līgas grupu
turnīra, gan nacionālo izlašu
spēlēs.

Svara katēgorijā līdz 53 kilogramiem Tarvida cīņā par vietu
finālā ar 5:11 piekāpās Krievijas
cīkstonei Tatjanai Kudašovai,
kuŗa ir šā brīža Eiropas čempione gan junioru, gan pieaugušo konkurencē. Pašlaik pasaules rangā Tarvida ieņem desmito vietu.

Rebeka Kocha atkal
paceļ zeltu Anete Kociņa – 63,37
Latvijas svarcēlāja Rebeka

Kocha Tokijā pasaules meisSavu personīgo rekordu vēltarsacīkstēs junioriem izcīnīja reiz šosezon labojusi Latvijas
zelta medaļu svara katēgorijā vieglatlēte Anete Kociņa, kas
līdz 58 kilogramiem. Kocha starptautiskās sacensībās Nansī,
Francijā, raidīja šķēpu 63,37
metru tālumā, izcīnot uzvaru.

Anete Kociņa

Jaunie Latvijas pārstāvji (U14
vecuma grupa – dz. 2004., 2005.
un 2006. g.) vairākkārt kāpa
goda pjedestalā, saņemot 23 medaļas, no kurām 4 ir zelta, 5 sudraba un 14 bronzas. Komandu
kopvērtējumā Latvijas izlase izcīnīja trešo vietu. Zelta medaļu
īpašnieki: Alise Smilte 300 m
skriešanā; Sandra Brikmane
kriketa bumbiņas mešanā; Nikola Brauenaua tāllēkšanā un
Ņikita Kaseckis augstlēkšanā.
Vieglatlētikas sacensības no
Polijas puses nodrošināja organizācija “Bērnu un jauniešu
sports”, savukārt Latvijas dalību
spartakiādē organizēja Latvijas
Vieglatlētikas savienība. Spartakiādē piedalījās jaunieši no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Čechijas, Slovakijas, Ukrainas un Krievijas.

Latvijas futbola
tiesnesis –
Čempionu līgā
Latvijas futbola tiesnesis Andris Treimanis un viņa tiesnešu brigāde iekļauti Eiropas
Futbola asociāciju savienības
(UEFA) pirmās katēgorijas sarakstā 2017./2018. gada sezonas
pirmajai pusei.

labākajā piegājienā raušanā pacēla 99, bet grūšanā pieveica
120 kilogramus smagu svara
stieni. Summā viņas rezultāts
(219) bija bija labākais rādītājs
starp dalībniecēm.

Sacensību galvenā favorīte
bija ķīniete Čunjaņa Jana, taču
viņa šoreiz raušanā tika galā ar
100 kilogramiem, bet grūšanā
apstājās pie 118 kilogramiem.
Teešajā vietā palika Taizemes
pārstāve Ratanapona Pakarata,
kuŗas rezultāts bija 213 kilogrami (92+121).

Līna Mūze savukārt ar 58,34m
šajās sacensībās ieguva ceturto
vietu.
Anete Kociņa jau otrajā mēģinājumā pārsniedza 60 metru
atzīmi, raidot šķēpu 60,23 metru tālumā. Pēc tam viņa divreiz
meta 60 metru tuvumā (59,15
un 58,47) un saglabāja līderpozīcijas arī pirms sava pēdējā
metiena, kad jau bija skaidrs, ka
DAŽOS VĀRDOS
viņa uzvarējusi šajās sacensībās,
Latvijas hokeja izlase ar
jo tuvākajai sekotājai labākais
skrituļslidām piedalījās Inline
rezultāts bija 60,05.
pasaules meistarsacīkstēs Bratipirmajā līgā. Treneŗa
Grūtais slavā
Oļega Sorokina vadītā komanpārbaudījums Italijas da nokļuva līdz finālam, kur
Slovēnijas hokejistiem
dolomītu kalnos zaudēja
(3:6), neiegūstot ceļazīmi uz
11. reizi Itālijas dolomītu kal- augstāko līgu.
nos risinājās 120 kilometru
skrējiens Lavaredo Ultra Trail ar
5800 augstummetru summu.
Stundu pirms pusnakts Kortīnā
uz starta līnijas pulcējās pasaules labākie kalnu taku skrējēji,
jo šīs sacensības iekļautas pasaules kalnu tūrē UTWT (UltraTrail World Tour).

Teikvondo
bronza Tarvidai

Dienvidkorejas apgabalā, Mudžu notika pasaules meistarsacīkstes Teikvondo olimpiskajā
versijā. Teicamu panākumu
guva Latvijas pārstāve. Pasaules
ranga desmitais numurs Inese
Tarvida (53 kg) pusfināla pēdējā
raundā piekāpās krievietei Tatjanai Kudašovai, līdz ar to finišēja trešajā vietā, kas ir lielākais panākums Latvijas teikvondo vēsturē.

Andris Treimanis

Iekļūšana UEFA pirmās kategorijas tiesnešu sarakstā Andrim Treimanim un viņa kollēgām jaunajā sezonā ļaus pretendēt uz UEFA Čempionu līgas grupu turnīra un nacionālo
izlašu spēļu apkalpošanu. Ie- Inese Tarvida

tās dūšas dēļ sporta pārtika
palikusi neaiztikta. Pēdējos posmos Ronimoiss apdzina vairākus skrējējus un pēdējā noskrējienā nosargāja devīto pozīciju,
iegūstot 816 ITRA punktus, kas
atbilst kalnu taku skrējēja starptautiskajam reitingam. UTWT
kopvērtējumā Latvijas skrējējs
ieņem 11. vietu priekšā pērnā
gada tūres uzvarētājam Ģedeminam Grinjum no Lietuvas.
Lavaredo Ultra Trail startēja
arī citi Latvijas skrējēji. Teicams
starts Italijas ziemeļos pēc ilgāka laika padevās vēl vienam
Cēsu puses skrējējam – Artūram Vadzim no Drustiem –
izcīnīta 20. vieta. 120 kilometru
garajā distancē piedalījās vēl
divi Latvijas skrējēji. Aigars
Bundzinieks (21:53:43) distancē
pavadīja nepilnas 22 stundas un
ieņēma 374. vietu, bet Sanita
Goba izstājās pēc trasē pavadītajām piecām stundām, kuŗu
laikā veica aptuveni trešdaļu
distances.
Satelītdistancē Cortina Trail
48 kilometrus ar 2600 augstummetriem skrēja četri Latvijas pārstāvji. Didzis Rupainis
(06:15:47) izcīnīja 88. vietu,
Mārtiņš Vadzis (06:58:08) un
Imants Vadzis (07:06:26) ierindojās attiecīgi 223. un 251.
vietā. Ilmāra Zirņa rezultāts –
8.41:12, kas deva 724. vietu.

Andris Ronimoiss

Latvijas vadošais kalnu taku
skrējējs Andris Ronimoiss Jāņos izcīnīja augsto 9. vietu,
pārspējot virkni izlikto atlētu
un apliecinot, ka viņa vieta TOP
10 pasaules ultratūres kopvērtējumā nav nejauša. Artūrs Vadzis šajā skrējienā ierindojās
augstajā 22. vietā starp 1500
dalībniekiem. Ronimoiss distanci veica veica 13 stundās 42
minūtēs un 48 sekundēs. Pēc
grūtā pārbaudījuma Andris
stāstīja, ka pirmās četras stundas juties komfortabli, taču pēc
tam nav spējis uzņemt pārtiku
ogļhidrātu veidā un kontrolpunktos varējis ieēst tikai brīvprātīgo pasniegto buljonu. Slik-

Starptautiskās Basketbola
federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas valde nolēmusi, ka Latvija
ieguvusi tiesības rīkot 2019.
gada sieviešu basketbola Eiropas meistarsacīkšu finālturnīra divu apakšgrupu spēles un
divas astotdaļfināla spēles, kamēr sacensību galvenā rīkotāja
būs Serbija, Uz sacensību rīkošanu pretendēja arī Izraēla un
Krievija, taču šo valstu kandidātūras aizklātā balsošanā saņēma mazāku atbalstu.
Basketbola kluba VEF Skola
galvenais treneris Raimonds
Feldmanis devies uz ASV, kur
gaidāmajā NBA Vasaras līgā
būs viens no Pelicans komandas
treneriem. Feldmanis ir pirmais

latviešu treneris, kurš darbosies
NBA Vasaras līgā. Spēles notiks
jūlijā Lasvegasā.
Latvijas sieviešu izlase savas
pirmās pasaules pludmales
frisbija meistarsacīkstes beidza ar vienu uzvaru un vienu
zaudējumu, kas kopumā deva
vietu labāko desmitniekā. Latvijas izlase izcīnīja sešas uzvaras
un cieta septiņus zaudējumus.
Latviešu izcelsmes ASV
golfa spēlētāja Natālija Gulbis
pēdējā laikā nav tik aktīva
sportiste un varētu pievērsties
polītikai. Kā vēstī ASV plašsaziņas līdzekļi, Gulbis varētu kandidēt uz vietu ASV Kongresā.

Rīgā notika pasaules strādājošo un amatieŗu sporta
spēles, kuŗās piedalījās gandrīz
četri tūkstoši sportistu no 36
valstīm. Spēļu programmā bija
iekļauta arī cīņa par Ginesa rekorda sasniegšanu mamanetā –
volejbola paveidā, kur spēlētāji
nevis sit bumbu, bet gan to met.
Lucavsalā iekārtotajos 50 mamaneta laukumos spēlēja simt
komandas. Laukumi bija iekārtoti tā, lai tie kopā atgādinātu
Latvijas kartes kontūru.
Latvijas šķēpmetēja Līna
Mūze Somijas pilsētā Turku ar
savu šīs sezonas labāko rezultātu (59,79 m) ieņēma piekto
vietu tradicionālajās somu vieglatlētikas leģendas Pāvo Nurmi
memoriālajās sacensībās, kas
reizē bija arī Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF)
World Challenge serijas sacensības. Līnai neizdevās izpildīt
pasaules meistarsacīkšu kvalifikācijas normu (61,40).

Latvijas kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš Belgradā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas
junioru meistarsacīkstēs 1000
metru distancē.

Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

