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Priecīga tikšanās redakcijā
Kā ik gadu. Laika Rīgas redakciju aizvadītajā nedēļā apciemoja brauciena „Sveika, Latvija!” dalībnieku grupa. Gadu
gaitā braucēji, kuŗi mūs apciemo
jau atkārtoti, ar sajūsmu izlasa
savus ierakstus redakcijas Viesu
grāmatā. Citkārt ierodas jau
„jaunā statusā” – kā audzinātāji.
Šogad tāds bija Jēkabs Hoyes.
Spriegā brauciena programma
jaunos ceļiniekus nenogurdina
nemaz – priecīgi, moži un zinātkāri viņi „sabirst” redakcijā
kā zirņabērni un labprāt klausās
par Laika vēsturi un uzdod jautājumus. Visbiežāk – „Kā jūs dabūjat rakstus?” Te nu aicinām
arī viņus pašus kļūt par Laika
korespondentiem, sūtīt bildes
un savu iespaidu aprakstus. Šai
reizē vairāk pievērsāmies arī
grāmatām, un, redzot bērnu interesi, viņiem tika uzdāvināta
nule klajā nākusī Ievas Auziņas
Szentivanyi grāmata „Celmus
laida mākoņos”, kuŗā vienkārši
un saprotami skaidrotas latviešu
dainas. Šīs grāmatiņas izdošanu,
tāpat kā braucienu „Sveika,
Latvija!” atbalsta arī ALA.

Valodas stūrītis
2. lpp.

Ņujorkā
pošas uz
Valstssvētkiem
3. lpp.

Senču prieki
Katskiļos
4. lpp.

Puiši: Viktors Allen, Olafs Alversons, Ingmārs Ast, Michael Byron, Dāvids Jansons, Pēteris Lipacis,
Kristaps Priede, Edvards Ruszczyk, Lukas Subačs. Meitenes: Anna Carver, Naomi Eglītis, Elisa
Ģērmane, Austra Kārkliņa, Kaija Lazda, Selga Lazda, Kristīne Pāža, Laila Priede, Krista Rumpēters,
Sofija Ryan, Aina Sēja, Tija Sīpols, Selina Lotte Torstere, Marisa Tums. Audzinātāji: Kārlis Alversons,
Jēkabs Hayes, Amanda Lipacis, Jana Plēsums. Brauciena koordinatore: Anita Ozola

Labu ceļavēju, Gaŗezera absolventi!
Gaŗezera Vasaras vidusskolā
3. augustā notika izlaidums.
Amerikas Latviešu apvienības
vārdā absolventus apsveica
priekšsēdis Pēteris Blumbergs,
uz gadu absolventiem dāvinot
ALA biedru kartes un cerot, ka
jauniešu interese par latviešu
sabiedrības aktīvitātēm ASV
nebeigsies ar Vasaras vidusskolas absolvēšanu. Savā apsveikuma uzrunā absolventiem, kuŗi
dzīvo “globālās latvietības laikā”,
Pēteris Blumbergs teica: “Jums
ir tik daudz iespēju strādāt kopā
ar latviešiem, dzīvot Latvijā un
paveikt kaut ko nozīmīgu vai,
paliekot uz dzīvi ASV, turpināt
uzturēt latvietību šeit. Amerikas
Latviešu apvienība jūs ir atbalstījusi visos latviskās izglītības ceļa posmos. Liela daļa no
jums esat piedalījušies mūsu
“Sveika, Latvija!” ceļojumu programmā, daudzi no jums saņēmuši apvienības stipendijas
mācībām Gaŗezerā. Nākotnē
jums ir iespēja piedalīties ALA
prakses programmā Pavadi vasaru Latvijā!”
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Franka Gordona
un
Kārļa Streipa
komentāri
11. lpp.

Numura
intervijā –
Valda Liepiņa
13. lpp.

Ukrainas
neatkarības
pīlāri
14. lpp.

Z. Sapieša
Sibirijas krusti
Sunākstē
15. lpp.
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Latvian newspaper

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
5 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us
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VA L O D A S S T Ū R Ī T I S
“Kā jūs attaisnojiet “aicinām” ar gaŗumzīmi”?
Tā redakcijai vaicā mūsu uzticamais lasītājs U. Roze, vienlaikus gan piebilstot, ka “mana
latviešu valodas izglītība beidzās 7. klasē Vācijā.” Mīļuprāt
paskaidrojam, jo šāds jautājums
pavīdējis ne reizi vien. Tātad –
saskaņā ar likumu, ja darbības
vārdiem nenoteiksmē ir izskaņa
-īt, -ināt, -īties, -ināties, tad
īstenības izteiksmes daudzskaitļa pirmajā personā jāliek

gaŗumzīme, piemēram,
aicināt – aicinām
rosināt – rosinām
lasīt – lasām
kasīties – kasāmies
pielabināties – pielabināmies
Un vēl – kļūme iezagusies arī
mūsu lasītāja vēstules virsrakstā,
proti, izskaņa –iet lietojama
vien pavēles/vēlējuma izteiksmē, īstenības izteiksmē jālieto
-at. Ja Rozes kungs rakstītu:

“Lūdzu, attaisnojiet gaŗumzīmes lietojumu!”, tad viss būtu
pareizi, bet viņš uzdod jautājumu – “kā jūs attaisnojat?”.
Tātad izskaņai jābūt nevis -iet,
bet -at. Piemēri – “Jūs lasāt laikrakstu Laiks”; “Vai jūs lasāt laikrakstu Laiks?”; “Lasiet laikrakstu Laiks!” Turpināsim izkopt
savu mīļo valodu!
Red.

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.

L A S Ī TĀ JA BA L S S

Baltijas ceļš iedvesmo

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

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
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

I am a ‘lapsed’ journalist
(NYDaily News and Reuters)
and the daughter of Latvian
immigrants to the USA. I feel
very fortunate and grateful that
my parents were able to flee
Communism and the Soviet
„Union“ – a coalition of the
unwilling – after World War 2.
More than 20 years ago I translated a book I found on our
family’s bookshelf.
„The Red Fog“ is the first person account of Dr. Lilija Zariņa,
who was a teenager when Latvia
was forcibly annexed by the
Russians. The Foreword ends
with this warning: „Whether
the principal players are called
Josif, Nikita, Mao, or by any

other name (Fidel could be
added to that list today), the
ideology of Communism itself
does not change. Whether they
use their guile or military might
to bury the Free World, the goal
of Communism is – and will
forever remain – to destroy
freedom. That is the message I
want you to take from my
story.“
Over the years, without success, I have tried informally
approaching people (speakers,
authors and journalists from
countries such as Cuba and
Cyprus) who may share the
experience of having suffered
for generations under oppressive and inhumane rule. The

countries are usually small, and
therefore easier to conquer, and
leave forever altered.
Now, as the 30th anniversary
of the Baltic Way approaches,
Hong Kong has ‘joined’ with
the Baltics in expressing a similar desire. This is a significant
event.
Isn’t it time for like-minded
people from all over the world
to stand together? To form a
coalition against Communism
to empower small countries
unable to defend themselves
against those who would overpower them.
It may be later than we think...

GUNNA DICKSON

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
5 mēnešiem.......ASV $ 80.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 5 mēneši $115.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 5 mēneši $115.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 5 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 5 mēneši $155.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

ALA valdes sēde Atlantā
No 7. līdz 8. septembrim Atlantā notiks ALA valdes sēde,
kuŗā piedalīsies arī jaunieceltais
Latvijas vēstnieks ASV Māris
Selga un viņa vietnieks Juris
Pēkalis. Atlantas Latviešu organizācija, kas uzņems valdes
sēdes dalībniekus, ir nesen dibināta organizācija, atzīst viena
no organizācijas vadītājām Inese
Stravelli. 2018. gada martā lietuvieši organizēja Baltijas valstu
simtgades pasākumu Baltic 100
Atlanta, aicinot tajā piedalīties
visus vietējo baltiešu kopienas

pārstāvjus. Latvieši uz to ieradās
kuplā skaitā – 60 cilvēku no dažādām emigrantu paaudzēm.
Redzot to, ka Atlantā ir daudz
latviešu, entuziastu grupa nolēma, ka jāsāk kaut kas darīt arī
pašiem. Pēc 18. novembŗa Valsts
svētku svinībām, ko apmeklēja
gandrīz 100 cilvēku, tika nodibināta Atlantas Latviešu organizācija. Amerikas Latviešu apvienības valde un vēstniecības
pārstāvji ar interesi gaida tikšanos ar vietējo latviešu kopienu Atlantā.

Adrese: _____________________________________________

Laika pirmais redaktors
Kārlis Rabācs mēdza jokot:
„Ja par notikumu nav
rakstīts Laikā, tad šī
notikuma vispār nav bijis!”
Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto
par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to
darīs zināmu un
saglabās vēsturei!

Sūtiet: Inesei Zaķis

rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg,
Florida 33715

____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

vai uz redakciju Rīgā,
Ģertrūdes ielā 27,
Latvia, LV – 1011;
e-pasts:
redakcijas @laiks.us
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Latvijas skauti un gaidas
Pasaules skautu džamborejā

vad. MAIJA
ŠĶINĶE

Skautu īpašumā Summit
Bechtel Reserve, Mount Hope
Rietumu Virdžīnijā (West Virginia) ASV no 22. jūlija līdz 2.
augustam notika 24. Pasaules
skautu džamboreja. Tur no
169 reģistrētām skautu organizācijām tika pārstāvētas 159
organizācijas ar apmēram
40 000 dalībniekiem. Starp
viņiem bija desmit no Latvijas
Skautu un gaidu organizācijas.
Latvijas kontingentu vadīja
vad. Mārcis Akmeņkalns no
155. skautu vienības Rīgā.
Alise Viķele no 3. Jūras Latvijas skauti un gaidas Džamborejā
skautu un gaidu vienības šo
džamboreju apraksta šādi:
Pasaules Džamboreja bija
vienreizīga. Man ļoti patika
kultūras dažādība, jo katru
dienu ieguvu jaunu pieredzi un
uzzināju ko jaunu. Cilvēki bija
draudzīgi un izpalīdzīgi. Likās,
ka viņus jau sen pazīstu. Mani
pārsteidza, ka bija diezgan
ekstrēmas aktīvitātes kā, piemēram, kalnu riteņbraukšana,
kāpšana klintīs, niršana. Gandrīz katru vakaru apakšnometnēs bija vakara ballītes,
kuŗas vienmēr bija dzīvelīgas
un jautras, kā arī ar labu gaisotni. Gandrīz katru reizi tika Gaidas un skauti ar vēstnieka vietas izpildītāju Juri Pēkali Vēstniecībā Vašingtonā

ILZE PĒTERSONE
Jaunais Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, pirmo reizi
uzrunādams Saeimu vasaras sākumā, nosauca sevi par „visas
Latvijas tautas prezidentu“ un
aicināja latviešus, „lai kur viņi
būtu“, pielikt roku celt modernu,
ilgtspējīgu valsti. Valsti, kas var
turēt līdzi citām valstīm strauji
mainīgajā pasaulē. Uzsvērdams,
ka Latvijai, ir milzīgs potenciāls,
Levits citēja Raiņa saukli „pastāvēs, kas pārvērtīsies“ kā atslēgu latvietības attīstībai. Bet
pašreizējos apstākļos – dzīvojot
globālā digitālā gaisotnē un ņemot vērā, ka teju 400 000 latviešu
dzīvo ārpus Latvijas valsts, primārais jautājums mums varētu
būt ne tas, kā mēs pārvērtīsimies,
bet kas mūs tur kopā.
Šo jautājumu pārrunāja Kultūras ministrs Nauris Puntulis
jūlija beigās Rīga Jūrmala festivālā, angļu avīzes Guardian
intervijā. Ministrs uzsvēra mūzikas nozīmi latviskās identitātes saglabāšanā padomju laikos
un otrās republikas veidošanā.
Guardian žurnalists secina, „...ka
Latvijas valstij tās dibināšanas
brīdī kultūra bija centrālais elements, savā ziņā daudz nozīmī-

dziedāta „Old country road”
kas kļuva par sava veida
nometnes dziesmu.
Vad. Ilze Saltā no Rīgas 7.
skautu un gaidu vienības stāsta:
Lieliskākais, ko es džamborejā piedzīvoju, bija iespēja
redzēt, satikt un iepazīt tik
daudz dažādu tautu skautus,
iepazīt viņu kultūru un reliģiju.
Nometnē bija iespēja piedalīties
visdažādākajās aktīvitātēs –
gan ekstrēmos sporta veidos,
gan arī piedalīties lekcijās un
sarunās par mūsdienu skautismā aktuālām tēmām.
Pēc džamborejas latviešu
skauti ciemojās Vašingtonā,
kur tos uzņēma Knuts un
Baiba Ozoli. Tur viņi apmeklēja Latvijas vēstniecību, tikās
ar Juri Pēkali, vēstnieka vietas
izpildītāju, apskatīja Vašingtonas mūzejus un pieminekļus.
Tālāk viņu ceļš veda uz Ņujorku, kur viņiem pievienojās
vēl 21skauts un gaidas no
Latvijas, kuŗi visi tika uzņemti
ģimenēs, apskatīja Ņujorku un
tad devās tālāk uz Adirondaka
kalniem Ņujorkas pavalsts
ziemeļos, lai piedalītos Latviešu skautu un gaidu 12. Lielā
nometnē Solījums.

Vienotība, balsis un ejot laikiem līdzi –
mūzika un latvietība
gāka nekā polītiskās struktūras“.
Mēs nupat 23. augustā nosvinējām Baltijas ceļa 30. jubileju.
Šo „zibakciju“ tāpat kā miermīlīgo pretestību pret PSR nosauca
par „dziesmoto revolūciju“. Mūziķa un komponista Jāņa Šipkēvica vārdiem „tas ir bijis visjaudīgākais un visspēcīgākais
ierocis mūsu rokās: tās ir mūsu
balsis” (lsm.lv - Latvijas Televīzija
– 16. augustā). Ja var ticēt tvitera
un feisbuka liecībām, (un kā
rakstīts Hong Kong Free Press 19.
augustā), Hongkongas iedzīvotāji, savā protestā pret tagadējo
komūnististiko Ķīnu, šī gada 23.
augustā nolēma izveidot tādu
pašu dzīvu ķēdi caur savu pilsētu
un territoriju. Pirms trīsdesmit
gadiem Gorbačovs, redzot 650
km gaŗumā trīs Baltijas zemju
iedzīvotajus roku rokā, esot teicis: „Mēs vairs viņus nedabūsim
atpakaļ“. Arī honkongieši cer, ka
„viņu balsis“ – viņu vienotība –
stiprinās viņu demokrātiskās vēlmes, kā bija latviešiem un viņu
kaimiņiem.
Vienotība, balsis un ejot laikiem līdzi – nesens piemērs tam
ir pēdējie Toronto dziesmu un
deju svētki. Valsts Akadēmiskā

koŗa LATVIJA vadītājs Māris
Sirmais atceras lielo kopkoŗa
koncertu neparasto notikumu
„...tādi dziesmu svētki nav bijuši
un nebūs... Tieši, kad diriģēju
Raimonda Tigula „Lec, saulīte“,
...izslēdzās visas gaismas, bet mēs
neapstājamies. Tā bija mūsu
uzvara.“ (LSM Ziņās 2019.g. 19.
augusts) Un šī raksta autore pie-

dziedātāji tur rokās šūpojošas
svecītes! Bija ļoti skaisti un aizkustinoši, pat kad mēs sapratām,
ka technoloģija ir atvietojusi senu
paražu. Guardian žurnālists Stephen Moss citē prezidentu Levitu
Rīga Jūrmala festivālā „It is possible to be introverted, to reflect
about ourselves, but at the same
time to be open to the world“... It is

bilst, ka tā bija uzvara Raiņa
sauklim „pastāvēs, kas pārvērtīsies“ – jo momentā pēc tumsas
iestāšanās pazibsnija šur un tur,
un tad vēl un vēl, mazas, baltas
gaismiņas. Koristi māja ar saviem
mobilajiem telefoniem! Vai tas
bija traucējoši? Nemaz nē! No
skatītāju sēdekļiem šķita, ka

possible to strike a balance between cutting-edge digital technology and vast choirs in national
costume...“ (Guardian, July 26,
2019) Vai ne!
Bijušais Latvijas Nacionālās
operas direktors, nelaiķis Andrejs
Žagars vērās modernajā pasaulē
un gāja laikiem līdz. Viņš pacēla

Latvijas Nacionālo operu citā
mākslinieciskā pakāpē. Viņš saredzēja talantu un palīdzēja to
izkopt, un rezultātā mūsu mākslinieki iet tālu pāri Latvijas
robežām. Kā prezidents Egils
Levits izteicās Guardian žurnālistam – „In culture there are no
small countries and big countries... in music Latvia is a big
country“. (Guardian, July 26, 2019)
Andris Nelsons ir viens no
māksliniekiem, kuŗa slava gājusi
tālu pāri Latvijas robežām, viņš
ir pašreizējais Bostonas simfoniskā orķestŗa diriģents. Nelsons
diriģēs Bostona simfonisko orķestri, kas izpildīs Mālera un
Grīga darbus šī gada 18. novembrī Karnegija zālē. Latvijas
Nacionālās operas ģilde aicina
tautiešus apliecināt savu latvisko
identitāti un svinēt Latvijas 101.
gadadienu, apmeklējot Andŗa
Nelsona koncertu un LNOĢ rīkoto pieņemšanu pēc koncerta.
Labdarības sarīkojums tiek rīkots Latvijas Nacionālās operas
un baleta orķestŗa atbalstam.
Biļetes var rezervēt pa e-pastu:
iveta@grava.net
vai tel. 202-506-0055).
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VILNIS
BAUMANIS
Kur gan vēl jaukāk pavadīt
nedēļu svaigā gaisā kā Ņujorkas
ev. lut. draudzes lauku īpašumā
gleznainajos Katskiļu kalnos?
Šai idilliskajā vietā, ko Ņujorkas
draudze 1956. gadā nopirka par
$18 000, katru vasaru pulcējas
dažādu paaudžu nometņotāji,
sākot ar piecgadīgiem “īkšķīšiem” un beidzot ar deviņdesmitgadīgiem “senčiem”.
“Senči”, kā Katskiļos sevi dēvē
latviešu seniorpilsoņi, atbrauca
11. augustā un iekārtojās savās
ierastajās mājās – blakus bērnu
nometnei esošajā “Atpūtas namā” – tieši piemērotā šīs vasaras 25 dalībniekiem. (Varbūt
gan jāsaka – dalībniecēm, jo
kungu bija tikai divi). Senču
atpūtas nedēļu Katskiļos pirms
17 gadiem uzsāka daudzu nometņu vadītāja Ingrīda Mieme,
kas šo svētīgo pasākumu vadīja
arī šogad. Viņai palīdzēja čakla
saimnieču komanda: Krista Liepiņa, Dace Gulbe, Maija Baumane, Maija Braunfelde, Inese
Zaķe un Laila Genserte. Par
“kultūras ministri” dēvētā Māra
Buka šoreiz palika mājās veselības apsvērumu dēļ; viņu aizvietoja Maija Baumane.
Viņas abas bija sarūpējušas
daudzpusīgu programmu, kuŗā
ietilpa filmas (to vidū “Bille”),
referāts par mākslu un literārs
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SENČU PRIEKI KATSKIĻOS
vakars. Tajā savu dzeju lasīja
kādreizējais Ņujorkas “Elles
ķēķa” un tagad senču saimes
dalībnieks Voldemārs Avens.
Par spīti saviem cienījamiem

no latviešu pūra, dziedāšanas
skolotājas Irēnes Jasutas klavieŗu pavadījumā. Pēdējā vakarā,
pie tortēm un vīna glāzes, viņi
bija nobrieduši dziedāšanas maratonam, nodziedādami labu daļu
no latviešu tautasdziesmu un
populāro grāvēju repertuāra, man
piesitot pa klavieŗu akordam.
Senči vingrināja arī rokas un
kājas, dodamies mierīgās pastaigās pa zaļumu ieskautām takām,
kā arī katru dienu veselīgi izstaipīdamies Indras Avenas vadītajās
jogu stundās, vingrotājiem sēžot krēslos. Taču viena no iemīļotākajām senču nodarbībām
bija mielošanās pie galda. Saimnieces viņus lutināja ar latviskiem gardumiem: cūkas cepeti,
asinsdesu, frikadeļu zupu, pankūkām, debess mannu un tortēm. Kopīgie mielasti veicināja
sarunas: senči tērzēja, čaloja un
stāstīja notikumus no veciem
laikiem, mēģinādami saklausīt
citu sacīto un atcerēties seno
paziņu bērnu vārdus. Ārpusē
tikpat omulīgi čerkstēja lauku
īpašuma saimnieku Helēnas un
Roba vistu saime, un rītos gailis
senčus modināja ar septiņreiz
nodziedātu dziesmu.
Senču saime // FOTO: Helēna Puksta
Pie senčiem vairākkārt ciegadiem, Avens dzeju joprojām istaba. / Viss atvilktnēs nobāzts.” priekšlasījumu par agrāk Ņujor- mojās bērnu nometnes dalīblasa meistarīgi, it kā izgaršo- Dzintra Alversone dalījās ar kas apkārtnē dzīvojošiem lat- nieki. Viņi atnāca uz kopīgo
dams un apmīļodams katru dažiem Māras Zālītes jaunības viešu gleznotājiem, kuŗu glez- dievkalpojumu, kā arī citā reizē

Senči jogu pozā // FOTO: Maija Baumane

vārdu. Viņa dzejā, kuŗā netrūkst
humoristisku vērojumu, ieskanas arī smeldzīgi mūža novakares akordi: “Nu esmu tukšs, / no
ierindas ārā – / kā balti krāsota

Voldemārs Avens lasa dzeju
// FOTO: Dzintra Alversone

NĀKUSI KLAJĀ JAUNA GRĀMATA
Astrīda Jansone

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI LATVIJĀ
MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā un ASV
“Arvien esmu gandarīts par savu izvēli –
dzīvot ar savu ģimeni un strādāt Latvijā. Esmu
pateicīgs liktenim, sievai Līgai un vecākiem par
ceļu, ko man parādīja, un par atbalstu. Priecājos,
ka iznākusi šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata
par man līdzīgajiem trimdas bērnu bērniem, kas
arī tic Latvijas nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 25,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

dzejoļiem, un Biruta Sūrmane
lasīja pašas sacerētu pasaku par
putnu kori. Kultūras programmu raženi bagātināja mākslas
vēsturniece Eleonora Šturma ar

Dziesmu vakarā // FOTO: Maija Baumane

nas rotā daudzu pensionāru
mājas. Komentējot ekrānā rādītās gleznas un dzīvi raksturojot
māksliniekus, Eleonora atklāja
arī šo to no mākslinieku sabiedrības aizkulisēm: piemēram, ka iecienītais gleznotājs
Jānis Gailis mēģinājis viņu iebiedēt ar anonīmiem tālruņa
zvaniem un smagu elpošanu
pēc tam, kad viņa nokritizējusi
kādu Gaiļa gleznu.
Mācītājs Laris Saliņš ik rītu
rosināja senčus uz reliģiskām
pārdomām, analizēdams Lūkas
evaņģēliju un bieži aizklīzdams
pa līču loču blakus taciņām, kur
senči viņam labprāt sekoja.
Senču izglītojošā programmā
neiztrūka arī kārtējā “Prāta
rotaļa”. Darbodamies grupās,
viņi centās atbildēt uz jautājumiem par latviešu kultūru un
vēsturi, piemēram: “Kādu pazīstamu Rīgas pieminekli nojauca
1991. gadā?” Katru dienu pensionāri vingrināja balsis: rītos
reliģiskajās apcerēs dziedāja korāļus un pēcpusdienās dziesmas

iztaujāja senčus par bēgšanu no
Latvijas, par DP nometnēm un
pirmajiem soļiem Amerikā. Šie
angliski runājošie “valodas perioda” jaunieši, kas nometnē
iepazīstas ar savu latvisko mantojumu, klausījās “Atpūtas nama” iemītnieku stāstos ar dziļu
cieņu, it kā apzinādamies, ka
senči sevī glabā vēsturi. Vēlāk
viņi iepriecināja senčus, kā arī
savus vecākus nometnes noslēguma koncertā. Kad tas bija
izskanējis ar kopīgi nodziedātu
“Pūt, vējiņi!” un savstarpēju
apkampšanos, jaunieši svinīgi
nolaida karogu, savāca paklīdušās kurpes un devās atceļā uz
savām pilsētas mājām. To pašu
darīja senči: sirsnīgi atvadījās
no saimniecēm un visiem, kas
viņiem bija likuši pasmaidīt.
Bet Katskiļu latviskā vasara vēl
nebeidzās. Kamēr senči māja
ardievas, ar dziesmu pilnām
somām pa vārtiem jau traucās
iekšā 3x3 nometnes dalībnieki.
Kas to būtu varējis iedomāties
1956. gadā...
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Jāņa Jaunsleiņa bērnības atmiņas
un izraksti no dienasgrāmatas

Grāmata, kas drīzumā iznāks „Laika grāmatas” apgādā, ir reti
interesants viena cilvēka novērojumu un domu virknējums, kas
vaļsirdīgi uzticēts „labākajam draugam” – dienasgrāmatai. Autors
dzimis 1900. gadā Liepājā, un stāsts ir par viņa izaugsmi reizē ar
jaundzimušo Latvijas valsti – pēc būtības tas, ko vācu mēlē sauc par
Bildungsroman. Turklāt stāstītājs ir vienkāršs ostas strādnieks, kuŗš
sabiedrību, valsti un valdību vēro no „proletārieša” viedokļa. No viņa
novērojumiem un pārdomām var daudz ko labāk saprast par mūsu
valsts veidošanos un tās sarežģīto un traģisko vēsturi 20. gs. gaitā, kā
arī gūt interesantu ieskatu ikdienas dzīvē Pirmās Latvijas Republikas
laikā Liepājas ostmalā un Kurzemes laukos. (Teksts koriģēts minimāli,
lai saglabātu autora īpašo ortografiju un sintaksi).
„Ik sestdienu rediģējot un
kārtojot Jāņa Jaunsleiņa dienasgrāmatas ierakstus, nebiju pievērsis uzmanību kādai nodzeltējušu lapaspušu piezīmju kladei
melnos dermatīna vākos ‒ „Atmiņu krājums”. Tagad to esmu
izlasījis ‒ kā jaunāko, 21. gadsimtā drukātu bestselleri, tā teikt,
vienā elpas vilcienā. Lai man piedod www.irliepaja sestdienas
lasītāji, taču domāju, ka J. Jaunsleiņa novērotais un atzīmētais
vēl pirms Latvijas valsts dzimšanas te varētu būtu interesantāks un pamācošāks par vēlākajām piezīmēm citu viņa dienasgrāmatu lappusēs.
Maza piezīme. Jāņa Jaunslieņa
dienasgrāmatas piedzīvojušas
raibu mūžu. Savulaik slēptas no
komūnistiem, nacistiem, čekistiem un arī no padomju žurnālistiem. Uzticot dienasgrāmatas pārrakstīšanu ar rakstāmmašīnu, pazaudēti vienā, 1921. gada
burtnīcā fiksētie ieraksti. Bet
brīnumi notiek arī šodien – nupat atradās 1922. gada burtnīca,
kas vēl jāpārraksta publicēšanai.
Tādēļ, manuprāt, arī šoreiz godīgāk būtu mazliet „iepauzēt”,
pirms turpināt 1922. gada J. Jaunsleiņa ierakstus un lasītāju iepazīstināt ar Liepājas dzīvi bērna
un pusaudža acīm pirms Pirmā
pasaules kaŗa.
Gunārs Silakaktiņš,
vēsturnieks

BĒRNĪBAS UN
AGRĀS JAUNĪBAS
ATMIŅAS
Jānim Jaunsleinim ir septiņi
gadi. Laiks sākt skolas gaitas. Par šo tik svarīgo bērna
atmiņā palikušo laiku tad
sākam...
1907. gads.
Iepazīšanās ar ābeci
Tā paša gada rudenī iznāca
mana pirmā iepazīšanās ar ābeci.
Blakus istabā apmetās jauni
īrnieki, tie bija no Pērkones
pagasta. Rāvi bija atnākuši uz
dzīvi pilsētā. Un pirmo „korteli”1
ņēmuši pie mana tēva, kā jau
pašu pagasta cilēka. Pēteris Rāva,
gaŗa auguma večuks, jaunībā
dienējis Pēterburgā Ķeizara gvardijā, apmeties mūsmājā, nodarbojās kā pastalnieks un vīriešu
veļas šuvējs. Sestdienās viņš
Bērzu ielas pirtī izpildīja
1 ”kortelis” ‒ īres dzīvoklis vai dzīvojamās istabas kakts

belzienu pa muguru, un kārtība
atkal bija nodibināta...
Kas attiecas uz mācības programmu, tad vecais skolotājs
mūs sekmīgi iemācīja visās trijās
vietējās valodās lasīt un rakstīt
un arī iepazīstināja ar skaitļiem.
Numurus nelika, un apliecības
neizsniedza. Skola nebija likumīgi atļauta, tātad nelegāla. Kuru
katru brīdi varējusi policija pārtraukt mūsu „iestādes” darbību,
respektīvi, skolmeistaram uzlikt
sodu. Mēs, mazie, toreiz apmek„kurņika” pienākumus. Ik svēt- lēšanas laikā nenojēdzām, cik risdienu gāja ar sievu uz baznīcu. kantā stāvoklī mūsu audzinātājs
Arī mājās skaļi skaitīja pātarus
un peršoja. Tēvs Rāvu bija izraudzījies par manu pirmo skolmeistaru. Sēdēju uz zema ķeblīša
pie krēsla un mēģinājos ābeces
gudrībā. Cik tāļu tiku, vairs neatminos. Pēc Jaungada mani nodeva īstā ābečnieku skolā. Uz mūsu
ielas Dobeļa mājā2 atradās šī
iestāde, kuŗu vadīja vecais Kātiņš.
Vecā Kātiņa skolā.
1908./1909. g.
Māte mani kādu dienu aizveda
pie „skolmeistara”. Esmu jau astoņus gadus vecs, un jāsāk mācīties. Sperot skolā pirmo soli,
paslēpos aiz mātes brunčiem.
Bailīgi metu acis uz nākamo skolotāju, neliela auguma večuku
sirmu, gaŗu bārzdu. Vecais Kātiņš bija ļoti populārs starp mūsu
un tuvākās apkaimes ielu bērniem, kā bargs skolotājs, kuŗš
bieži laiž darbā lineālu. Mazie
knauķi, kuŗi viņa skolu vēl neapmeklēja, jau to zināja. Bija sīki
informēti no lielākiem brāļiem un
māsām. Nu bija pienākusi mana
reize stāvēt bargā skolmeistara
priekšā. Tāpēc ar drebošu sirdi
spēru savu pirmo soli...bet, apmeklējot skolu, izrādījās, ka
vecais Kātiņš ir lāga večuks. Viņa
izdaudzinātā bardzība bija tikai
tukšs bubulis, ar ko mātes mūs,
mazos, allaž baidīja...Vēl tagad
man pirmā skola tēlojas acu
priekšā kā jauka idilliska vietiņa,
kur aizritēja bērnības dienas...
Redzu nelielu istabiņu ar vienīgo
logu uz dārzu. Istabā pāris gultas
ar paprāvu galdu vidū. Apkārt
galdam soli, kur skolniekiem
sēdēt. Pie plīts stāv vecā Kātene
un rīkojas ar pusdienas gatavošanu. Istabiņa pildās garaiņiem,
un tikko var saredzēt pašu skolotāju, kuŗš, zemā gultā iesēdies,
dziļdomīgi nogrimis grāmatas
lasīšanā. Klusums, tik dzirdama
pelēkā runča vienmuļīgā murrāšana, kuŗš omulīgi iegūlies
skolotājienes gultā, un skolēnu
gripeļu3 skrapstēšana rakstot.
Šad un tad vecais skolmeistars,
grāmatu lasīdams, paslepus uzmet acis saviem audzēkņiem.
Un, ja kāds no mums, nebēdņiem,
bija sācis traucēt skolas kārtību,
laizdams darbā kājas un rokas,
tad vainīgais saņēma grāmatas
2 Dobeļa māja. Tagad Klaipēdas iela
35. (GS)
3 Gripele, saukta arī grifele ‒ šīfera
rakstāmirbulis, ar ko uz šīfera plāksnes
‒ tāfeles, rakstīja skolasbērni. (GS)

kapiem. Tēvs gulēja zārkā, ļoti
svešs viņš man izskatījās... Ap
zārku plīvoja sveces, skanēja
bēŗu dziesmas. Es, noliecies pie
krēsliņa, gatavoju savus skolas
uzdevumus. Mani pārtrauca
lūgšanas skaitīšana, nācās stāvēt. Tēvu nesa uz kapiem, gāju
līdzi mātei un māsai, tā raudāšana... Uz kapiem neganti
sāka salt kājas. Gribējās ātrāki
tikt mājās. Kad tēvs bija aprakts,
bērinieki daļa iegriezās mūsmājas un sēdās pie gaŗa, balti
klāta galda, lai „dzertu” bēres.

Jānis Jaunsleinis, foto 1927.
Liepājas muitas jaunākais inspektors

atradās. To tikai uzzinājām jau
pēc gadiem. Skolmeistaram katrs
skolnieks par mācībām mēnesī
atnesa rubli. Tātad ‒ cik mēnešu
mācīts, tik arī rubļu... Skola tad
nebija no lētajām. Ar šo naudiņu
vecais „otstavkā” atlaistais lauku
skolotājs vilka savu eksistenci.
Viņam šai pašā istabiņā bija uzaugusi meita.
1909. gads.
Tēva nāve
Vecā Kātiņa skolu biju apmeklējis dažas nedēļas, kad manā
dzīvē nāca līkums. Nomira tēvs,
piecdesmit sešus gadus vecs, pēc
ilgas un grūtas slimības. Nekādas
ārstu zāles nespēja viņu glābt.
Vienā rītā pamodies, ieraudzīju
viņu pie zemes guļam, ietītu baltā
palagā. Istabā nāca un gāja ļaudis,
mūsmājas iemītnieki un tuvākie
kaimiņi. Tēvu iezārkoja un novietoja līdz apbedīšanas dienai
vāgūzī. Bija auksta ziemas svētdiena, kad mūsmājās pulcējās
daudz ļaužu, lai pavadītu tēvu uz

1910. gads.
Vasara Rokaižu ”Dūkās”
Pēc vecā Kātiņa ābečnieku
skolas beigšanas, kuŗā biju pavadījis pusotra gada, pienākot
atkal ”suņu dienām”, māte mani
nolēmusi izsūtīt uz laukiem pie
radiem. Vasaras svētku priekšvakars. Liela drūzmēšanās aizputnieku stacijā. Vagoni visi jau
pilni, un vēl ļaudis simtiem drūzmējas uz perona. Manam krusttēvam palaimējas ar vecā konduktora labvēlību sadabūt vietas
pasta vāģī. Kā blaktis nu saspiežamies mazajā pasta nodaļas kupejā, cilvēku septiņpadsmit. Lielais vairums esam radinieki, pārējie paziņas, bet visiem kopīgs
ceļa mērķis – Rokaižu „Dūkas”. Vēlā
naktī zaļumnieku vilciens pienāca Aizputē. „Dūku” saimnieks
ar puisi divējos ratos atbraukuši
pretim. Līņāja lietus. Mūs mazos
pārsedza ar līdzpaņemtajām segām. No apkārtnes neko neredzējām. Kad pārbraucām upes
brasli, atradāmies jau ”Dūkās”.

Vasaras svētku rīts. Lietus vairs
nelīst. Agri esmu kājās un apskatu jauno vietu. ”Dūkas” atrodas
upes malā, apaugušas kupliem
kokiem. – Būs lieliska dzīve! Jāapskatās tikai viss pamatīgi. Kad
pagāja Vasaras svētki, liela daļa
viesu aizbrauca uz Liepāju. Palika
tikai īstie zaļumnieki, krustmāte
un mātes māsa ar saviem bērniem. Katra diena mums nesa
jaunus priekus. Zvejojām pa upi
un slapjiem bikšu dibeniem vakaros ienācām istabā pie vakariņām. Dienas vidū, kad mājinieki
gulēja, gājām sirot pa grāvjiem,
tvarstīdami vardes priekš vēžu
ķeselēm. Un kur tad paša vēžošana! Ķeseļu nešana uz upi un
piepalīdzēšana pieaugušajiem tos
ielaist vēžu alās... Ātri gāja dienas.
Bet priekiem sekoja arī bēdas.
Saslimu ar acīm. Uzceļoties no
rītiem, nevarēju viņas atvērt. Bija
piesarkušas un ļoti grauza. Krustmāte ārstēja viņas ar kumelīšu
uzklājumiem. Pēc kāda laika
karstums acīs pazuda un kļuvu
vesels. Otra bēda man uzbruka,
atrodoties uz laidara augšas.
Metu sienā kūleni un pazaudēju
savu cepuri. Izvandīju sienu cik
spēju, cepures kā nav tā nav.
Meklēšanas talkā ņēma dalību
mani rotaļu biedri, tomēr viss
bija velti. Cepures neizdevās atrast. Raudādams sūdzēju bēdas
krustmātei. Tā apmierināja, teikdama gan jau atradīšoties. Iznāca
nēsāt aizlienētu cepuri. Es pavisam nebiju apmierināts, jo piecus
gadus vecā brālēna žokejmicīte
izlikās visai smieklīga uz manas
desmitgadnieka galvas. Man likās, ka visi par mani zobojas un
biju bezgala nelaimīgs. Līdzēt
tomēr nekā nevarēja. Ar viņu pat
nācās pārbraukt mājās un iet pa
pilsētas ielām!
1910./ 1911. g.
Skolas gadi pie Bebru Juŗa
”Suņu dienas” gāja uz beigām.
Mātei nācās rūpēties par manu
tālāko skološanu. Pie vecā Kātiņa
biju pietiekoši sagatavots, lai varētu apmeklēt ”lielo skolu”. Māte,
aprunājusies ar kādu mūsmājas
agrāko īrnieci, kuŗas puika arī
bija manā vecumā, pieteica mūs
abus Ceturtā pilsētas elementārskolā. Tā atradās uz Jaunās
Jūrmalas ielas4, blakus kartonpapīra fabrikai. Viņu vadīja ļoti
cienīts skolotājs Bebru Juris. Abus
mūs, mani un Riežnieku Jāni
abas mātes vienā dienā atveda
skolā. Pirmo reizi ieraudzīdams
skolas plašās telpas un neparastos solus, apmulsu izbrīnā, it
nekas še nebija līdzīgs ar ”bijušo
skolu”. Man ar Riežnieku Jāni
iznāca sēdēt gandrīz pēdējā solā.
Sākās mācības, un dzīve skolā
virzījās savā parastā gaitā.
4 Jaunā Jūrmalas iela, tagad Jūrmalas
iela. 1911. gadā iela sadalījās: no ezera
līdz Siena tirgum – Vecā jūrmalas iela,
no Siena tirgus līdz pludmalei – Jaunā
Jūrmalas iela. (GS)

(Turpinājums sekos)
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Es mācēju danci vest...

Ar tautasdeju lieluzvedumu izskan
XV Latviešu Dziesmu un deju svētki Kanadā

KRISTĪNE LUDIŅA
Svētdienas, 7. jūlija, pēcpusdienā Mattamy Athletic centrs
Toronto kopā pulcēja XV Latviešu Dziesmu un deju svētku
Kanadā dalībniekus, rīkotājus
un viesus, lai ar tautasdeju lieluzvedumu „Latvietība. Draudzība. Dejas prieks” teiktu ardievas Toronto un cits citam.
Droši un lepni izskan Kanadas
un Latvijas himnas gan skatītāju, gan dejotāju pārpildītā
zālē, un tautasdeju lieluzvedums var sākties. Programmas
pieteicējs Emīls Matīss iepazīstina ar grupām – šogad svētkos
piedalās 49 tautasdeju kopas,
kas sabraukušas gan no Latvijas,
gan Amerikas, gan Eiropas un,
protams, no Kanadas, kopskaitā

ap 1000 dejotāju.
Dejotprieks un mīlestība jūtama katrā dejā, katrā solī, ko
aizsāk agrā bērnībā un ritina
līdz pat sirmam vecumam. Uz
dejas grīdas redzami pavisam
maziņi ķipariņi, jaunieši, cilvēki
brieduma gados un sirmgalvji.
Tautasdeju lieluzvedums iesākas ar klasiku – „Es mācēju
danci vest” – un tad kārta pašiem jaunākajiem dejotājiem.
No malas skatoties, liekas, ka
tās ir bērnu rotaļas, bet drīz top
skaidri redzams, ka ikkatrs
solis ir pārdomāts un pat šajā
vecumā jau tiek veidoti vienkārši raksti, zīmējumi. Rotaļīgo
deju „Kur tad tu nu biji, āzīti
manu?” papildina koŗa dziedā-

// FOTO: Maija McManus

jums. Protams, ka jaunie dejotāji saņem nedalītas skatītāju
simpatijas un skaļas ovācijas.
Deju svētki nav iedomājami
bez Zigurda (Ziga) Miezīša.
Kaut Ziga vairs nav mūsu vidū,
viņa mūža veikums paliek. Zigis
bija stūŗakmens latviešu tautasdejas attīstībai Kanadā, pats
piedalījies jau pirmajos Dziesmu un deju svētkos Kanadā,
1961. gadā, noorganizējot pirmo tautasdeju lieluzvedumu
Ziemeļamerikā, ar prasīgumu
pret sevi un dejotājiem audzinot talantīgu jauno maiņu, veidojot jaunas dejas un sekojot
tautasdeju attīstībai Latvijā.
Zigurda Miezīša choreografētais
„Kurzemnieku pērkoņdancis”
ienes deju zālē gan enerģiju, gan
atmiņas par pašu choreografu.
Lieluzveduma virsvadītāji Sandis Apse, Selga Apse, Vineta
Caune, Ēriks Kalviņš un Kristaps Roze ieguldījuši milzīgu
darbu, lai uzvedums ritētu raiti,
programmā iekļaujot gan tautā
iemīļotas un visiem sen zināmas dejas, kā „Audēju deja” un
Z. Miezīša „Kurzemnieka pērkoņdancis”, gan jaunākas Latvijā
un aiz tās robežām radušās
dejas. Gan spraigas, gan līganas;
gan pāŗu, gan meiteņu un puišu
dejas mijas, skatītājus ievedot
deju pasaulē un liekot dzīvot
līdzi katram solim un uz dejas
grīdas veidotam zīmējumam.
Pēc starpbrīža Tija Freimute

nosauc jaundeju skates rezultātus, piebilstot, ka šogad 26
choreografu veidotās 27 dejas
nevērtēja žūrija, bet paši dejotāji, kā arī tiek piešķirta speciāla – skatītāju balva.
Skatītāju balvu ieguvusi Andras Dzintaras un Ariānas Ezeras choreografētā „Svētku sēta”,
tāpēc tā tiek izdejota arī liel-

Vērīgākie skatītāji ievēro, ka
populārā bērnu deja „Čību
čābu” Lilitas Jansone choreografijā liek kustēties līdzi pat
koristiem; sevišķi šīs dejas soļus
iemīļojis un ar izteiksmi izpilda
pats XV Latviešu Dziesmu un
deju svētku Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis Juris Ķeniņš.
Noteikti jāpiemin grupas

koncertā. Sākumā pārsteidz
slāviskā dejas noskaņa, kas īsti
neatbilst skaistajai latgaliešu
mūzikai. Taču Toronto deju
kopas Daugaviņa dejotāju aizrautība un precīzais techniskais
izpildījums aizrauj arī skatītājus.

Raxtu Raxti dzīvās mūzikas
pavadījums, kam atsevišķās
dejās pievienojas arī koris. Aplausi pienākas gan mūziķiem,
gan rīkotājiem par šīs skaistās
tradicijas saglabāšanu!
Dejas grīda ir pilna dejotāju,

// FOTO: Astrīde Silis

NĀKUSI KLAJĀ IEVAS AUZIŅAS SZENTIVANYI GRĀMATA
„CELMUS LAIDU MĀKOŅOS“
Šī grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast,
kā mūsu senči tika galā ar bēdām, likstām un grūto
darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties,
to izsakot tautasdziesmās.

Grāmatas klajā nākšanu
atbalsta

Grāmata noderēs gan jauniešiem, gan arī
nobriedušiem lasītājiem.

Cena: 25,– USD

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

visi sadejojuši kopā, lai noslēgumā vienotos dziesmā „Daugav’s abas malas”.
Pie mikrofona dodas XV Latviešu Dziesmu un deju svētku
Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis, un ar savādu smeldzi
jūtam, ka svētki ir galā. Juris
Ķeniņš pateicas rīcības komitejai, brīvprātīgajiem darbiniekiem, visiem teju 2500 dalībniekiem un viesiem par burvīgiem, grezniem un skaistiem
svētkiem, atgādinot: „Viena dziesma, viena deja, viena tauta!”
Dziesmu svētku karogs tiek
nodots nākamo – XV Vispārējo
ASV Dziesmu un deju svētku
rīkotājiem. Svētki notiks Dvīņu
pilsētās – St. Paulā, Minesotā,
2022. gadā. Ansis Vīksniņš, saņemot karogu, aicina visus
pirms izklīšanas pa visām pasaules malām pateikties Toronto
par varenajiem svētkiem. Liekas, ka aplausu vētra nekad nerimsies. Uz tikšanos Dvīņu
pilsētās!

LAIKS

2019. gada 31. augusts – 6. septembris

7

30 years later, the human chain
that ‘unshackled’ the Baltic nations still matters
INDRA
EKMANIS
Dainius Vaičekonis was a university student in 1989 when he
got in a taxi on Aug. 23 to drive
through heavy traffic to the outskirts of Vilnius, Lithuania. It
was a day that would change his
life, and the lives of millions in
the Soviet-occupied Baltic countries.
“Late ‘80s was a very extraordinary time in the Baltics and certainly in Lithuania,” Dainius
Vaičekonis said. “The idea of
freedom and hopes for freedom
was becoming more and more
believable.”
That August day 30 years ago,
Dainius Vaičekonis joined hands
with almost 2 million people in
what was then the longest human
chain in history, a mass demonstration that brought the Baltic
countries closer to freedom after
50 years of communist rule. Today,
it offers a relevant, nonviolent
template for pro-democracy
groups fighting for human rights.
Celebratory reenactments of
the demonstration took place
across the world on Friday, Aug.
23, which is also recognized as
Black Ribbon Day in the
European Union and elsewhere in remembrance of the
victims of Stalinism and Nazism.
In Hong Kong, where pro-democracy protesters are actively
demonstrating against Chinese
authorities, organizers have
directly drawn on the original
spirit of the Baltic event, calling
for a 20-mile “Hong Kong Way”
demonstration.
“There are still a lot of places
around the world that don’t enjoy
full freedom,” said Artūrs Saburovs, third secretary at the
embassy of Latvia to the US,
which is organizing a remembrance on the west lawn of the
US Capitol. “We want to show
the Baltic example. ... Circumstances are different in different
places, but we think that we did
something unique that everyone
else can learn from.”
Related: Hong Kong protesters challenge surveillance with
apps and umbrellas
From old men to young children, pro-independence protesters in the then-Soviet socialist
republics of Estonia, Latvia and
Lithuania spanned almost 400
miles through the capitals of
Tallinn, Riga and Vilnius. They
stood marking the anniversary
of a bloody crossroads in Baltic
history, when in 1939, the foreign ministers of Adolf Hitler’s
Germany and Joseph Stalin’s
USSR signed the MolotovRibbentrop Nonaggression pact.
A secret protocol in the agreement, denied by the USSR for
decades, condemned the Baltic
countries to illegal annexation
by the Soviet Union and the
repressions that followed.
Fifty years later, bearing the
long-banned flags of their independent states and passing the
words for freedom — vabadus,
brīvība, laisve — up and down

Savā rakstā par Baltijas Ceļu
Indra Ekmane intervē arī vairākus Amerikas un Latvijas latviešus

the line, Baltic people defied
Soviet authorities to demand
their human rights be restored.
“You could literally see that
half the country was out in the
road and holding hands,” said
Juris Kaža, a Latvian American
freelance journalist who filmed
the demonstration over Latvia
from a surreptitiously hired helicopter. “It really, really was practically all three nations holding
hands and saying, ‘We want to
get out of the Soviet Union,
that’s it.’”

assistant professor of music at
Seattle Pacific University, song
was also a meaningful part of his
own Baltic Way experience.
“We sang Lithuanian folk and
patriotic songs that were banned
for decades. Tears could not stop
dropping off my eyes, when we
joined our hands and sang these
songs,” he recalled.
Dainius Vaičekonis will participate in anniversary events in
Vilnius this week with his wife,
Asta Vaičekonis, who also joined
the Baltic Way 30 years ago.

Thousands of people make a human chain from Pikk Hermann in
Tallinn, Estonia, to Gediminas’ Tower in Vilnius, Lithuania, on Aug.
23 in 1989. Credit: Langovitz/ITAR-TASS/Getty

clandestine broadcast services,
like Radio Free Europe, which
beamed information through
Soviet jammers from abroad.
“It was extremely well-organized,” Kaža said. “The local
chapters of the Latvian Popular
Front did a magnificent organizing job of getting all these people
out so that there would be no
gaps anywhere.”
Ieva Ēvalde, from Riga, Latvia,
was 16 in 1989. She participated
in the event with her parents who
heard about the demonstration

when the independence movement leaders showed that their
countries are behind them.”

Reestablished states
Regaining independence took
another two years after the 1989
demonstration. But 50 years
under Soviet occupation left its
mark.
The demographics of the Baltic
states, particularly Latvia and
Estonia, changed dramatically in
the Soviet period, as authorities
deported or killed tens of thou-

Holding Lithuanian flags, demonstrators protest for Baltic freedom from the then-Soviet Union, Aug. 23, 1989. Credit: Kusurija/
Wikimedia Commons

Demonstrators young and old join in the Baltic Way holding Lithuanians stand in a “solidarity chain” on Aug. 23, 1989, to conEstonian flags on Aug. 23, 1989. Credit: Jaan Künnap/Wikimedia demn the Molotov-Ribbentrop Nonaggression Pact signed 50
years earlier, on Aug. 23, 1939.
Commons
Credit: K. Jankauskas; A. Sabaliauskas/TASS/Getty
“When
the
moment
came
to
Peace in the face
hold hands — that was magic,” through the Latvian Popular sands and relocated largely
of violence
Russian-speaking migrants to the
said Asta Vaičekonis. “The ener- Front and work colleagues.
“It wasn’t possible then for me Baltics — partially to “Russify”
The Baltic Way was part of the gy from both directions, right
larger, overarching Baltic free- and left, was incredible. Helicop- to learn about anything via the remaining population. Rusdom movement called the Baltic ters were flying, throwing flow- phone — simply because we sian became dominant, local hisSinging Revolution, where musi- ers. Some people were crying, didn’t have a phone at home,” she tory was repressed and membership in the Communist Party
cal traditions of the region played some just shouting, ‘Lietuva!’ But said via email.
Ēvalde said when she joined was an unwritten requirement
a key role in reestablishing inde- the feeling I felt for the first time
pendence in 1991. Guntis Šmid- was power. I felt so powerful the demonstration on Aug. 23, for many to advance in careers.
chens, head of the Baltic Studies being in that one united chain of she wasn’t afraid of Soviet troops.
“They were really trying to
“I felt that it was safe, because the make us forget what was happrogram at University of Wash- people.”
whole nation was with me,” she pening, but they couldn’t,” said
ington in Seattle, looks at this
said.
Vēsma Puharte, from Dobele,
history in his book, “The Power
A revolution
of Song.”
The demonstration drew the Latvia, whose grandfather died
before
Twitter
“Where does the bravery come
regional and international spot- after being deported to Siberia
Under Mikhail Gorbachev’s light to the Baltic fight for human under Stalin. “The Molotovfrom when people face off with
armed soldiers and tanks? Bra- policies of reform in the 1980s, rights, but it was also a strong Ribbentrop Pact was the culprit
very comes from knowing there leadership organizations for na- signal to Soviet authorities in for so much suffering in each
are people around you; you hear tional independence movements Moscow.
individual family ... and the thing
them singing, you know that emerged in the Baltics. Together,
“The legend goes that at this is, at school you never learned
you’re not alone,” Šmidchens these groups — the Estonian and moment, Mikhail Gorbachev, about it.”
Talking about the history of the
said. “Bravery also comes from Latvian popular fronts and the the head of the Soviet Union,
within you. And singing is one of Lithuanian Sajūdis — planned looked at the news from the free countries — which had dethe human actions that give the where people would stand along Baltic and said, ‘We’ve lost them, clared independence in 1918 —
human self-confidence and the 400-mile Baltic Way. They and we’ll never get them back,’” was forbidden, and only spoken
bravery.”
disseminated information through said Šmidchens. “The Baltic Way of clandestinely.
For Dainius Vaičekonis, an regional organizations and via demonstration was the moment
(Continued on page 8)
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Tērvetes bērnu nometne 2019

MARE ZĪLĀNE
Jau atkal gads ir apkārt un
diemžēl arī Tērvetes bērnu nometne un Kultūras nedēļa ir
noslēgušās. Šogad man atkal bija
dota brīnišķīgā iespēja pavadīt
trīs neaizmirstamas nedēļas ar
visforšākajiem bērniem un audzinātājiem. Man bija patiesi liels
prieks satikt atkal visus un iepazīt
jaunus, fantastiskus cilvēkus. Ir
diezgan grūti visus notikumus
un emocijas cauri trim nedēļām
aprakstīt vienā rakstā, bet piedāvāju nelielu ieskatu mūsu trīs
nedēļās Tērvetē.
Pirmo nedēļu iesākām ar pasu
gatavošanu, kuŗas izmantojām
superskrējienā ap visu pasauli –
no Havaju salām līdz pat Machu
Picchu. Vēlāk arī izvingrinājam
kājas karogu spēlē un tautas
bumbā. Otrdien mežā taisījām
koka māju kādam mītoloģiskam
radījumam, kuŗš klejojot pa Tērvetes apkārtni, kā arī veidojām
gan mītoloģisku, gan īstu dzīvnieku maskas. Pēcpusdienā nometnei bija izbraukums uz kokaudzētavu, kur bērniem tika
stāstīts un rādīts, kā koki no
mazas sēkliņas izaug par īstiem,
lieliem kokiem. Un vakarā mēs
visi kārtīgi izdejojāmies ballē.
Trešdienas šķēršļu gājienā nometņotājiem bija jāpalīdz slavenam
Circus du Rouge vadītājam salabot burvju zizli, lai viņš spētu
atkal vadīt savu cirku. Beztalantu
vakarā bērni pārsteidza ar labi
pārdomātajiem un interesantajiem priekšnesumiem. Ceturtdiena bija ļoti karsta, tāpēc nodarbojāmies ar daudz dažādām
ūdens aktīvitātēm – ūdens stafetēm, “slip and slide”, dambju būvēšanu un vienkārši peldēšanos.
Piektdienu pavadījām plūdmalē,
spēlējoties smiltīs un peldoties
pie Gailīšiem, pirms bērniem bija
iespēja uzvarēt „Tērvetes Dolarus”,
spēlējot dažādas kāršu spēles
kazino vakarā. Noslēdzot pirmo
nedēļu, mums bija fantastiska
zaļumballe kopā ar vecākiem un

draugiem, kas izdevās par visiem
100%! Nedrīkst aizmirst pieminēt, ka visas nedēļas gaŗumā bija
arī dziedāšana un dejošana, kuŗā
bērni un audzinātāji iemācījās
veselu deju kolāžu.
Otrā nedēļa bija piepildīta ar
tikpat aizraujošām nodarbībām
kā pirmā. Nedēļa iesākās ar pašvaldības dienu, kuŗā nometni
“vadīja” vecākie nometņotāji. Viņi

dienā bērni izveidoja paši savus
Tērvetes kreklus, bet pēcpusdienā
nometņotāji iejutās dzīvnieku
lomās, spēlējot “eko spēli”. Ceturtdienā lielākie bērni devās plostot,
savukārt jaunākie nometņotāji
kopā ar tītariņiem spēlēja “Hula
putns” spēli. Piektdiena atkal tika
pavadīta plūdmalē, taču vakarā
bija Sirsniņballe. Pirms noslēguma ugunskura devāmies pa-

jusi savu priekšnesumu, kā arī
meitenes un zēni bija sagatavojuši
katrs savu deju, ko nodejoja. Tika
pasniegta arī arī Nometņotāja
balva un Valodas balva. Pēc ugunskura mūs pārsteidza elektrības
zudums, bet tas mūs neapturēja
jauki pavadīt vakaru visiem kopā.
Kultūras nedēļā lielu uzmanību
veltījām latviešu tradicijām un
valodai. Mācījāmies par latviešu

bija izdomājuši ļoti interesantu
šķēršļu gājienu. Arī mēs, audzinātāji, otrdienā bijām sagatavojuši šķēršļu gājienu, kuŗā bērni
sastapa latviešu dievības. Treš-

staigā pa Tērveti, un tas arī bija
ļoti interesanti, jo daudz kas mainījies sakarā ar lielajiem plūdiem
šī gada pavasarī. Noslēguma ugunskuram katra istaba bija sagatavo-

gadskārtām un tradicijām, izspēlējot tās. Dziedājām latviešu
dziesmas, kā arī katru dienu pie
ēdienreizēm mācījāmies jaunus
latviešu vārdus. Ir patiesi liels

prieks vērot bērnu izrādīto interesi par latviešu valodu un latviešu tradicijām. Arī kultūras
nedēļā bija šķēršļu gājiens, kuŗā
bērniem vajadzēja pierādīt, kāpēc
vajag saudzēt dabu un Tērveti.
Vakarā pat norisinājās tiesas sēde,
kurā nometņotāji varēja iejusties
advokātu lomās, lai argumentētu
savu viedokli par Tērvetes saglabāšanu, lai to nepārvērstu par lielu
grafīta raktuvi. Laimīgā kārtā
viņi uzvarēja šo tiesas sēdi! Bija
arī dažādas sporta nodarbības, kā
piemēram, futbols, vārdu spēle, un
tautasbumba. Bērni arī parādīja
savas varonīgās spējas supervaroņu stafetēs. Viena no iecienītākajām vakara nodarbībām bija
kazino vakars, kā arī nometņotāji
ļoti izbaudīja balles. Bija izbraukums uz “The Seven Sisters rapids”,
kā arī vēl viena saulaina diena
pavadīta pie Gailīšiem. Bijām uz
pastaigām, veidojām nometnes
modeli no māla un baudījām
Tērvetes dabu. Sestdien noslēdzām nometni ar ugunskuru un
kopīgām barbeque vakariņām
kopā ar vecākiem. Caur asarām,
apskāvieniem un smaidiem atvadījāmies no jauniem un veciem
draugiem, no vēsās upes, no kalniem un lejām un no šīs vasaras
nometnes.
Domājot par šīm trim pavadītajām nedēļām Tērvetē, gribas
tūlīt pat tur atgriezties, skriet
basām kājām, dziedāt ar visiem
kopā, apkampt visus nometņotājus un vienkārši būt nometnē,
jo tādas emocijas var iegūt tikai
Tērvetē, un tik fantastiskus cilvēkus var sastapt tikai un vienīgi
Tērvetē. Paliek ļoti skumji, iedomājoties, ka satikšu visus atkal
tikai pēc gada, bet mani mierina
apziņa, ka sirdīs mēs vienmēr
esam kopā, lai arī kuŗā pasaules
malā katrs no mums atrastos. Vēlos
teikt ļoti lielu paldies visiem nometņotājiem – jūs bijāt vislabākie,
kā arī izcilajai audzinātāju komandai un Tērvetes valdei!

30 years later, the human chain
that ‘unshackled’ the Baltic nations still matters
INDRA EKMANIS
(Continued from page 7)
It wasn’t until the Singing
Revolution that Puharte even
saw the Latvian flag.
“I dare say, there were very few
people in Latvia who didn’t know
what the actual Latvian flag
looked like, but to see it in real
life ... that was mind-blowing. It
was absolutely incredible,” she said.
The Baltic independence
movements also used national
identity and language in the
political fight over the region as
unifying mechanisms — often in
opposition to pro-communist
movements, which were primarily Russian-speaking.
But some Soviet-era migrants
living in the Baltics were also

Savā rakstā par Baltijas Ceļu
Indra Ekmane intervē arī vairākus Amerikas un Latvijas latviešus

pro-independence. When the
states regained sovereignty and
Soviet rule was recognized as an
occupying force, many Russianspeakers were left in legal limbo
and feeling abandoned. Some of
these scars remain, and have
been used to sow political divisions, often by Russia. The
Russian Federation also continues to dispute the history of
Soviet occupation.

Echoes of th
Singing Revolution
The Baltics — now strong democracies and members of the
European Union and NATO —
have set important examples for

other post-Soviet republics. In
Ukraine, the US has refused to
recognize the Russian annexation of Crimea. That follows the
precedent of the US not acknowledging the Soviet Baltic occupation under its nonrecognition
policy — a critical stance for
territorial sovereignty as Russia
seeks to expand its sphere of
influence.
Related: After 5 years of
conflict, Ukraine›s barrier to
peace is still ‹Russia›s political
will›
Karl Altau, whose family fled
from Estonia during World War
II, is the managing director of the
Joint Baltic American Committee,
which advocates for Baltic Ame-

rican issues and human rights
legislation.
He said that “especially in this
age of disinformation and misinformation,” propagated by Putin’s
regime in Russia, recalling the
history of the Baltic countries is key.
“We remember where we came
from and why, in many cases, we
had to flee the Baltic countries,”
said Altau. “Freedom is really
one of our key words for today.
When the Baltic Way happened
in 1989, it was all about freedom.”
Related: Countering Russian
disinformation the Baltic nations’ way
Now a leading scholar of the
Baltics, Šmidchens also remembers what it was like to watch the

Singing Revolution growing up
in the US.
“I think I’m one of the first
generation of kids to go to school
and learn about nonviolent political action,” he said, nodding to
Mahatma Gandhi in India and
Martin Luther King Jr. “Seeing it
happen in 1987 through 1991,
for an American — was a reconfirmation of these ideals that I
had grown up with, as having
worldwide significance — that
through nonviolent political
organizing, nonviolent assembly,
nonviolent, free speech, humans
can accomplish great things.”
Public Radio International
iekmanis@pri.org | @indraekmanis | (O) 621.330.9269
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“Cilvēki Baltijas ceļā savās plaukstās
izkausēja totālitāro režīmu...”
***
Rīgas pils Svētā gara tornī plīvo
trīs Baltijas valstu karogi
Atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu, 23. augustā plkst. 8.30 Rīgas pils Svētā gara tornī tika pacelti
trīs Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – karogi, tādējādi
simbolizējot kaimiņtautu vienotību un likteņkopību. Cilvēki akcijā
Baltijas ceļš savās plaukstās izkausēja totālitāro režīmu, Baltijas ceļa
30. gadadienai veltītajā Baltijas
valstu karogu pacelšanas sarīkojumā Svētā gara tornī sacīja Valsts
prezidents Egils Levits.

// Foto: Valsts prezidenta kanceleja

“Ir ausis jauns rīts brīvā, neatkarīgā, demokratiskā Latvijā. 1989.
gada 23. augustā tas bija sapnis –
šāds rīts šādā brīvā Latvijā mūsu
mājās Eiropā. Dzelzs priekškars
sabruka. Cilvēki Baltijas ceļā savās
plaukstās izkausēja totālitāro režīmu. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
tautas ar savu drosmi, ar savas
sirds un domu spēku izmainīja
pasaules polītisko kārtību,” sacīja
valsts pirmā amatpersona. Levits
pateicās visiem Baltijas valstu tautas kustību aktīvistiem un tiem,
kuŗi pirms 30 gadiem stāvēja Baltijas ceļā. Tāpat prezidents pateicās
arī tiem, kuŗi ideju nes tālāk. Sarīkojumā piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas Tautas
frontes līderis Dainis Īvāns, akcijas
Baltijas ceļš organizātore Sandra
Kalniete, Lietuvas vēstniecības vadītāja vietnieks Toms Grabausks
un Igaunijas vēstniecības vadītāja
vietniece Karmena Lausa. Notikumā piedalījās trīs bērni no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, simboliski pārstāvot Baltijas jauno
paaudzi, kuŗas uzdevums ir nest
tālāk mūsu tautas likteņstāstus un
ar savu rīcību paust demokratisku, neatkarīgu valstsgribu. Karogu
pacelšanas laikā mūzikālo pavadījumu nodrošināja Nacionālo
bruņoto spēku orķestŗa klasiskais
kvintets.
***
airBaltic nokrāso lidmašīnas
Baltijas valstu karogu krāsās
No 23. augusta Baltijas ceļš vārda tiešā nozīmē būs pacelts debesīs. Nacionālā aviosabiedrība
airBaltic pēc Latvijas Simtgadē pasniegtās dāvanas – lidaparāta, kas
nokrāsots Latvijas karoga krāsās,
līdzīgu pārsteigumu sagādājusi
Baltijas ceļa trīsdesmitgadē.

Turpmāk uz dažādiem galamērķiem visā pasaulē lidos gaisa
kuģi ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogiem uz sāniem. Gan
novembrī atklātā lidmašīna sarkanbaltsarkaniem sāniem, gan tagad ar zili melno un sarkani, zaļi
dzelteno krāsojumu airBaltic lidojumu grafikā tiek liktas bez īpašiem nodomiem. Tās lidos gan no
Rīgas, gan Tallinas un Viļņas uz
visiem iespējamiem galamērķiem.

***
Kaljulaida:
“Baltijas ceļš” spārnoja
daudzas pasaules tautas
“Baltijas ceļš” pirms 30 gadiem
deva cerības spārnus daudzām
pasaules tautām un rosināja pārmaiņas visā Eiropā, piektdien uzsvērusi Igaunijas prezidente Kersti
Kaljulaida, runājot šai gadadienai veltītā ceremonijā Lilli robežpunktā pie Igaunijas un Latvijas
robežas.

***
Baltijas ceļa 30. gadadienu
svin ar Gatves deju
Ieskandinot Baltijas ceļa trīsdesmitgades svinības Latvijā, 23. augustā no rīta lidostā Rīga noritēja
unikāls notikums: vairāk nekā 100
dejotāju no Mārupes un Babītes
novada deju kopām uz lidostas
skrejceļa pulksten 8.40 izdejoja
vienu no cēlākajām latviešu nacio“Pirms 30 gadiem mēs ar draunālajām dejām – Gatves deju.
giem stāvējām tepat, Lilli, pie Latvijas robežas. Katrs, kas stāvējis
“Baltijas ceļā” pats vai dzīvojis tam
līdzi televīzijā vai pa radio, atceras, ka cilvēki šai ceļā bija prieka
pilni un draudzīgi, un mums vairs
nebija baiļu varenās imperijas
priekšā. Tas bija svarīgākais ‒ mēs
bijām gatavi kopīgiem spēkiem
un bez bailēm nosargāt savu brīDeju izpildīja Mārupes novada vību. Mēs jau zinājām, ka patiesība
vidējās paaudzes deju kopa “Mār- ir stiprāka par meliem, un šī izupieši”, Mārupes novada jauniešu pratne aizslaucīja bailes.” Vienlaideju kopa “Mārupe” un Babītes kus Kaljulaida atgādināja, ka lainovada vidējās paaudzes deju kā, kad Igaunijas Tautas fronte,
kopa “Dārta” – kopā vairāk nekā Latvijas Tautas fronte un Lietuvas
100 dejotāju.
kustība Sajūdis organizēja akciju
***
“Baltijas ceļš”, totālitārais režīms
Prezidentu tikšanās uz Latvijas- vēl bija pietiekami stiprs.
Lietuvas robežas Grenctālē
Svinot Baltijas ceļa 30. gada***
dienu, Valsts prezidents Egils LeSaeimā svinīgi atklāta
vits un Lietuvas prezidents Gitans
“Baltijas ceļa” zāle
Nausēda tikās uz Latvijas–LietuGodinot Baltijas ceļa 30. gadavas robežas Grenctālē.
dienu, piektdien, 23. augustā, klātesot vairāku valstu parlamentāriešiem, Saeimā svinīgā ceremonijā atklāta Baltijas ceļa zāle.

Demokratija un valsts ir pastāvīgi jāaizstāv un par to ir pastāvīgi
jārūpējas – nepietiek, ka to vienreiz ir izdarījusi paaudze pirms
30 gadiem, mums katru dienu ir
jārūpējas par mūsu valsti, par
mūsu valsts nākotni, 23. augustā
uzrunā uz Latvijas-Lietuvas robežas Grenctālē, atzīmējot Baltijas
ceļa 30. gadadienu, sacīja Valsts
prezidents Egils Levits. “Turoties
kopā, Igaunija, Latvija un Lietuva
to varēs izdarīt daudz labāk. Mēs
esam kopā un mēs būsim kopā,
tāpat kā mēs toreiz bijām kopā.
Baltijas ceļš, kas veicināja un bija
sākumpunkts mūsu valstu neatkarības atjaunošanai, parādīja, ka
Latvijas karoga krāsās pārkrā- mēs paši nosakām savas valsts
sotā air Baltic lidmašīna lidostā robežas. Mēs neprasījām brīvību,
Rīga // Foto: LETA
mēs to paņēmām,” sacīja Levits.

Uzrunājot klātesošos, Saeimas
priekšsēde Ināra Mūrniece (NA)
akcentēja, ka akcija Baltijas ceļš ir
apliecinājums tautas stingrajai gribai, spējai vienoties un īstenot savus mērķus, lai nevardarbīgā pretošanās akcijā iestātos par brīvību.
Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā piedalījās arī Baltijas Asamblejas (BA)
prezidents un Latvijas delegācijas
vadītājs Jānis Vucāns (ZZS), BA
Igaunijas delegācijas vadītājs Ādu
Musts un Lietuvas delegācijas
vadītājs Valērijs Simuliks.
***
23. augustā plkst. 22
Lucavsalā norisinājās
latviešu pagānmetalla grupas
Skyforger metalloperas “Kurbads.
Ķēves dēls” atjaunotais uzvedums,

kas uzskatāms par “Baltijas ceļa”
30. gadadienas kulminācijas pasākumu.

Uzvedums ir pasakas par varonīgo Kurbadu interpretācija, kas
vienīgo izrādi piedzīvoja Limbažos 2017. gada vasarā. Atjaunotajā
uzvedumā “Kurbads. Ķēves dēls”
ir divu jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumi. Pirms metalloperas
izrādes uz skatuves kāpa Igaunijas
grupa Riffarrica un Lietuvas grupa Lietis Band.
***
Baltijas skauti un gaidas nes
tālāk “Baltijas ceļa” ideju

Igaunijas, Lietuvas un Latvijas
skauti un gaidas radījuši video,
veltītu “Baltijas ceļam”, kas bija
lielākā nevardarbīgā demonstrācija par Baltijas valstu neatkarību
no Padomju Savienības. Tā notika
pirms 30 gadiem, 1989. gada 23.
augustā. Video tika filmēts 2019.
gada jūlijā, Baltijas skautu un gaidu džamborejā (nometnē) “Lēciens”. Tā bija lieliska iespēja Baltijas valstu jauniešiem satikties un
nometņot kopā, gūstot neaizmirstamu pieredzi. Šāda veida nometnes paver iespējas radīt jaunas
draudzības un idejas.
Džamboreja bija kā Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas brīvības svinības. Šī ir paaudze, kas dzimusi
pēc Baltijas ceļa, uzauguši un dzīvo neatkarīgās un brīvās valstīs.
Viņiem rūp Baltijas valstu sadarbība un ilgtspējīga attīstība videi
draudzīgā veidā.

***
Baltijas ceļa 30. gadadienu
svin visā pasaulē
No 2019. gada augusta sākuma
līdz gada nogalei, lai atgādinātu
un aizvien skaidrotu Baltijas ceļa
nozīmi Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēsturē starptautiski un lai
vēlreiz izceltu Latvijas piederību
Eiropai, brīvības akcijas gadadiena tika pieminēta arī daudzviet
pasaulē. No ASV, Kanadas līdz pat
Indijai, Japānai un Uzbekistānai
Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs sadarbībā ar Baltijas valstu pārstāvniecību kollēgām, vietējām diasporas organizācijām un baltiešu
draugiem īstenos plašu akcijas
“Baltijas ceļš 30” publiskās diplomātijas programmu. Vašingtonā
(ASV) pie Kapitolija, Kopenhāgenā (Dānija) Lietuvas vārdā nosauktajā laukumā, Tbilisi (Gruzija), Kāslbārā (Īrija), Kijevā (Ukraina) laukumā pie Ukrainas Nacionālā mūzeja – rezervāta Sofya
Kievska tiks veidotas cilvēku ķēdes, bet Oslo (Norvēģija) no Eidsvolas laukuma – izskriets Baltijas ceļš.
Savukārt Indijā jau tikusi izveidota ziedu mandala Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogu krāsās.
***
Baltijas ceļu piemin
arī baltieši Islandē
23. augusta vakarā Islandes baltieši pulcējās netālu no Reikjavikas, uz tilta starp diviem kontinentiem jeb tektonisko plātņu saskares vietā, lai pieminētu Baltijas
ceļa 30 gadu jubileju.

Cilvēki līdzi bija ņēmuši savu
valstu karogus un plkst. 19 sadevās
rokās, godinot vēsturisko notikumu pirms 30 gadiem.
***
Daudzina Baltijas ceļu
3x3 saietā Īrijā
Baltijas ceļa piemiņas pasākumi
23. augustā notika arī 3x3 saietā
Īrijā.

***
Baltijas ceļa gadadienā
baltieši pulcējās Londonā un
Vašingtonā
ASV galvaspilsētā Vašingtonā,
sadodoties rokās pie Kapitolija,
atzīmēta Baltijas ceļa trīsdesmitgade. Tikmēr Londonas baltieši
tika aicināti doties uz Haidparku,
lai pieminētu Baltijas ceļa gadadienu un iepazītu savus Londonas
apkārtnē dzīvojošos kaimiņus –
Baltijas valstu kopienu pārstāvjus.
Vašingtonā par spīti spēcīgam
lietum un, kā to raksturoja paši
akcijas dalībnieki – īstiem Baltijas
apstākļiem, vairāk nekā 300 cilvēku dziedāja un atcerējās vēsturiskos notikumus. Akciju rīkoja AmeŠoreiz tas noritēja Īrijas pilsētā
rikā dzīvojošo Baltiešu kopienas,
vēstniecību pārstāvji, Baltijas at- Kāslbārā, atpūtas centrā Lough
balsta organizācijas un Komūnis- Lannagh.
ma upuŗu piemiņas fonds. Cilvēki
bija saposušies tautastērpos, rokās
(Turpinājums 10. lpp.)
turēja Baltijas valstu karogus.
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***
Fotografijas par Baltijas ceļa
norisi
Akcijas laikā Latvijas Nacionālais vēstures mūzejs (LNVM) saņēmis aptuveni 200 fotografijas,
kuŗās dokumentēta Baltijas ceļa
norise. Kā aģentūru LETA informēja LNVM pārstāve Astrīda
Burbicka, akcijas laikā no 6. līdz
23. augustam mūzeja vietne Gadsimta albums papildināta ar 213
jauniem attēliem, no kuŗiem 200
bija uzņemti tieši 1989. gada 23.
augusta akcijas laikā.
Pirmā fotografija tika iesūtīta
jau 6. augustā. Tā gan nebija no
Baltijas ceļa norises, bet atspoguļoja Tautas frontes Madonas nodaļas dibināšanu. 7. augustā tika
iesūtīti pirmie Baltijas ceļa fotoattēli, kuŗu autors bija Jānis Kazaks. Visvairāk fotografiju ‒ kopumā 117 ‒ iesūtīts par Baltijas ceļa
posmu no Rīgas uz Igaunijas pusi,
tostarp skati no Pleskavas šosejas,
Cēsīm, Valmieras un Rencēniem.
No Rīgas-Grenctāles šosejas iesūtītas 62 fotografijas, visvairāk no
Bauskas, Ķekavas un Iecavas. Baltijas ceļš Rīgā redzams 16 iesūtītajās fotografijās. Trīs no saņemtajām fotografijām tapušas ārpus
Latvijas territorijas ‒ Baltijas ceļā
pie Viļņas, bet vēl četru uzņemšanas vieta nav zināma.
***
Starptautiska konference
“Baltijas ceļš. Turpinājums”
22. augustā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē, svinot
akcijas “Baltijas ceļš” 30. gadadienu, notika starptautiska konference “Baltijas ceļš. Turpinājums”.
Konference atgādināja par 80 gadiem kopš Molotova-Ribentropa
pakta un tā slepeno protokolu noslēgšanas. Konferences pirmajā
daļā tika referēts par nozīmi, kāda
Baltijas nāciju neatkarības atgūšanas cīņā bija Molotova-Ribentropa
pakta un tā slepeno protokolu atzīšanai par spēkā neesošiem kopš
parakstīšanas brīža, kā arī par to,
kāpēc vēl 50 gadus kopš pakta parakstīšanas dokumenti tika rūpīgi slēpti un kā tos izdevās atrast.
Konferences otrajā daļā pārstāvji
no Baltijas valstīm, kā arī no
Čechijas, Vācijas un Polijas analizēja pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu demokratiskās revolūcijas Austrumu un Centrāleiropā,
to mijiedarbību un Baltijas ceļa
vietu un lomu šajos notikumos.
Konferences trešā daļa, kuŗā
uzstājās polītiķi, mākslinieki un
polītikas analizētāji, bija veltīta
pārdomām par izaicinājumiem,
kādi pastāv demokratijai 21. gadsimtā, par pilsoniskās aktīvitātes
formām un ietekmi šodien, kā arī
veidiem, kā stiprināt liberāli
demokratiskās vērtības.
“Baltijas ceļš” bija polītiska innovācija, kas iepriekš nebija mēģināta. Tās rezultātā mēs šodien atrodamies šeit, konferencē, brīvā
un neatkarīgā Latvijā,” uzrunājot
klātesošos, sacīja Valsts prezidents
Egils Levits.
Prezidents norādīja, ka baltiešiem bija skaidrs mērķis atjaunot
vēsturisko taisnīgumu un iegūt
neatkarību. Griba bija negrozāma.
Pēc akcijas “Baltijas ceļš” pasaule
iepazina baltiešus no jauna. Akcija

sāka drupināt dzelzs priekškaru.
Baltijas ceļš bija mūsu atgriešanās
ceļš Eiropā,” sacīja prezidents. Baltijas ceļš iezīmēja arī padomju totalitārā režīma sabrukuma sākumu. Lai gan bija mēģinājumi kustību likvidēt, padomju totālitārais
režīms nebija tik spēcīgs. Baltijas
ceļš nesa līdzi Eiropas uzvaras gājienu, ko simboliski iezīmēja Berlīnes mūŗa krišana. “Starptautiskajās tiesībās balstīta Eiropa bija
mūsu pārliecība toreiz, tā ir mūsu
pārliecība arī šodien un tik ilgi,
kamēr pastāvēs brīvā Latvija un
Eiropa. Toreiz mēs izcīnījām neatkarību, bet demokratija ir jāaizstāv pastāvīgi, arī šodien, stājoties pretim jauniem izaicinājumiem,” pastāstīja prezidents.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) pastāstīja, ka konference
pulcējusi kopā ne tikai tāpēc, lai
kavētos atmiņās, bet arī tāpēc, lai
runātu par to, ko darīt tālāk, lai
“Baltijas ceļā” izvirzītie ideāli dzīvotu ne tikai Baltijas valstīs, bet arī
visā Eiropā. “Mums var šķist, ka
tas bija laiks pilns romantikas, ka
neatkarība un brīvība vienkārši
iekrita rokās. Toreiz gaisotne bija
daudz draudīgāka,” sacīja ministrs.
Atgūstot neatkarību, neviens nedomāja, ka notiks zināms vēstures atkārtojums, sacīja Rinkēvičs,
norādot, ka Eiropu atkal dala
ietekmes sfērās, okupē un anektē
valstu territorijas. Ministrs pastāstīja, ka būtu jāveido Baltijas valstu
drošības polītika, lai atgādinātu
par Molotova-Ribentropa pakta
nelikumību, ko Krievija vēlas
attaisnot.
Konferences atklāšanā piedalījās
arī kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL/TB/LNNK). Viņš sacīja,
ka 23. augusts Latvijas vēsturē ir
robežlīnija. “1939. gada 23. augustā divas lielvaras izlēma Baltijas
valstu likteni. Turpmākie 50 gadi
Baltijas tautām kļuva par represiju, ciešanu un pazemojumu laiku ar ierobežotām iespējām pašiem veidot savu vēsturi. 1989.
gada 23. augustā divi miljoni Baltijas valstu iedzīvotāju vienojās
līdz šim pasaules vēsturē nepieredzētā akcijā – “Baltijas ceļš”, kas
caurvija un savienoja Latviju, Lietuvu, Igauniju,” sacīja Puntulis.
Tāpat ministrs sacīja, ka daudziem
cilvēkiem “Baltijas ceļš” bija arī
ļoti personiska robežlīnija. Cilvēki
sāka saprast personiskās izvēles
un līdzdalības nozīmīgumu. “Tajā
polītiski un emocionāli tik intensīvajā laikā daudzi cilvēki spēka
gados pirmo reizi noticēja, ka viņu
balss, viņu līdzdalība var kaut ko
ietekmēt, noticēja, ka ir iespējama
neatkarīga, demokratiska Latvijas
valsts ar saviem mērķiem un ideāliem,” pavēstīja Puntulis. Ministrs
pauda pārliecību, ka gan “Baltijas
ceļa” jubilejas svinēšana, gan konference atgādinās eiropiešiem par
idejas, solidaritātes un līdzdalības
spēku.
Konferencē piedalījās bijušais
Zviedrijas premjērministrs Karls
Bilts, kuŗš bija aicināts izteikties

par temu “Eiropa pēc Baltijas ceļa.
21. gadsimta demokratijas izaicinājumi un iespējas”. Uzrunu teica
Latvijas Tautas frontes pirmais
priekšsēdis Dainis Īvāns, Tartu
universitātes profesors Lauri Melkso un laikraksta Welt/Welt am
Sonntag žurnālists Richards Hercingers. Īpašā videosveicienā konferences dalībniekus uzrunāja Vācijas kanclere Angela Merkele.
Paneļdiskusijā “Nacionāli demokratiskās revolūcijas Baltijā, Austrumeiropā un Centrāleiropā” viedokļiem apmainījās bijušais Igaunijas Republikas ārlietu ministrs
Trivimi Velliste, Konrāda Adenauera fonda valdes locekle, bijusī Vācijas Demokratiskās Republikas
opozicijas kustības locekle Hildigunde Noiberte, Prāgas Kārļa Universitātes profesors Lubošs Švecs,
bijušais Lietuvas premjērministrs
Aleksandrs Abišala un bijušais
Polijas vēstnieks Latvijā Ježijs Mareks Novakovskis.
***
Piecu valstu kopīgs paziņojums
Molotova-Ribentropa pakta
parakstīšanas 80. gadadienā
23. augustā aprit 80 gadu, kopš
Padomju Savienība un nacistiskā
Vācija parakstīja Molotova-Ribentropa paktu, kas izraisīja Otro
pasaules kaŗu un nolēma pusi Eiropas vairākas desmitgades ilgam
postam. Ar pakta slepeno protokolu Austrumeiropu sadalīja ietekmes sfērās. Tāpēc šajā dienā, ko
Eiropas Parlaments pasludinājis
par visu totalitāro un autoritatīvo
režīmu upuru Eiropas atceres dienu, mēs pieminam visus tos, kuŗu
nāve un izpostītā dzīve bija nacisma un staļinisma ideoloģijas
ietekmē veikto noziegumu sekas.
Sāpes un netaisnība nekad nenogrims aizmirstībā. Mēs atcerēsimies. Atcerēdamies un pieminēdami pagātnes šausmas, mēs gūstam zināšanas un spēku noraidīt
tos, kuri tiecas atdzīvināt šīs ideoloģijas vai attaisnot šo ideoloģiju
noziegumus un vainu. Upuru piemiņa mudina mūs nostiprināt
vēsturisko taisnīgumu, turpinot
izpēti un plašāk informējot sabiedrību par totālitārisma mantojumu Eiropas kontinentā. Mēs
aicinām visu Eiropas valstu valdības sniegt morālu un materiālu
atbalstu pašlaik notiekošajai totālitāro režīmu vēsturiskai izmeklēšanai. Darbojoties saskaņoti, mēs
varam efektīvāk vērsties pret informācijas kampaņām un mēģinājumiem manipulēt ar vēsturiskiem faktiem.
Pēc vairākām totalitārisma varas
desmitgadēm mūsu valstis ir atdzimušas kā brīvas un demokrātiskas nācijas. Pirms trīsdesmit gadiem mūsu tautas sāka demokratiskās pārmaiņas, kas beidzot ļāva
tām kā līdztiesīgām un aktīvām
dalībvalstīm iekļauties Eiropas Savienībā. Mūsu valstis ir apņēmības pilnas turpināt sadarbību ar
partneriem Eiropā un visā pasaulē,
lai pagātnes šausmas vairs nekad
neatkārtotos.
Kopīgo paziņojumu parakstījuši: Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu (Urmas Reinsalu),
Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs, Lietuvas ārlietu ministrs
Lins Linkevičs (Linas Linkevičius),
Polijas ārlietu ministrs Jaceks Čaputovičs (Jacek Czaputowicz), Ru-
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LIELBRITANIJA. Vēstniecība aicināja pieminēt Baltijas ceļa
30. gadadienu un iepazīt kaimiņus – Baltijas valstu kopienu pārstāvjus
24. augustā, plkst. 12 Haidparkā, Londonā. Lielbritanijas baltieši “Baltijas ceļa” jubileju svinēja kopīgā piknikā Haidparkā. Dalībnieki tika
aicināt ņemt līdzi gardumus kopīgam piknika galdam.
NORVĒĢIJA. 23. augustā Oslo trīs Baltijas valstis ar kopīgu
sarīkojumu programmu atzīmēja “Baltijas ceļa” 30. gadadienu. Pasākumu programma tika atklāta ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību un kopienu atceras pasākumu Eidsvola laukumā Oslo pilsētas
centrā. Ievadvārdus teica Norvēģijas parlamenta prezidente Tūne
Troena, kuŗa apsveica ar “Baltijas ceļa” 30. gadadienu un atzīmēja, ka
Norvēģija bijusi viena no pirmajām, kas atbalstījusi Baltijas valstu
neatkarības atgūšanas centienus, atzīmējot demokratijas un brīvības
nozīmi arī mūsdienu pasaulē. Klātesošos uzrunāja arī Lietuvas vēstnieks Jons Paslausks, Igaunijas vēstniece Janne Jēsāre-Rūsalu un Latvijas vēstniece Norvēģijā Judīte Dobele.
IGAUNIJA. Svinot vēsturiskās akcijas Baltijas ceļš 30. gadadienu, 23. augustā Tallinā notika Baltijas ceļa atceres sarīkojumi, ko
rīkoja Igaunijas Tautas frontes mūzejs sadarbībā ar Latvijas vēstniecību
Igaunijā, Lietuvas vēstniecību Igaunijā un Tallinas domi. Visas dienas
gaŗumā Tallinas Brīvības laukumā tika organizētas Baltijas ceļa tematikai veltītas diskusijas, vēstures liecību prezentācijas, mūzikas priekšnesumi un viktorīnas. Laukumā uzstādītajā Vēstures teltī apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Baltijas ceļa vēsturiskajiem dokumentiem, fotografijām un videomateriāliem, tostarp, Latvijas fotografu
Ulda Brieža, Imanta Prēdeļa un Vitālija Stīpnieka uzņemtajām Baltijas
ceļa fotografijām. 23. augustā, pieminot Molotova – Ribentropa pakta
parakstīšanu un atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijas vēstnieks Raimonds Jansons teica uzrunu Igaunijas Tieslietu ministrijas
rīkotā atceres pasākumā Komūnisma upuŗu piemiņas memoriālā
Tallinā.
POLIJA. 21. augustā Varšavā Polijas Tautas piemiņas institūta
Izglītības centrā (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN, Ul.
Marszałkowska 21/25, Warszawa) notika Baltijas ceļa 30. gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums, ko kopīgi organizēja Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas vēstniecības Polijā, Latvijas Nacionālais archīvs un Polijas
Tautas piemiņas institūts. No Latvijas puses sarīkojuma viesus uzrunāja Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars un Latvijas Nacionālā
archīva direktore Māra Sprūdža. Pieminot Baltijas ceļa 30. gadskārtu,
tika uzsvērta nevardarbīgās akcijas loma Baltijas valstu suverenitātes
atjaunošanā, kā arī tautu ciešā sadarbība cīņā par brīvību un neatkarību. Piemiņas sarīkojumu apmeklēja diplomātiskā korpusa pārstāvji,
institūta darbinieki, diasporas pārstāvji un citi interesenti.
ČECHIJA. 21. augustā Latvijas vēstniece Gunta Pastore tikās ar Čechijas aizsardzības ministru Ļubomiru Metnaru. Pārrunāti tika aktuālie NATO un ES
jautājumi, kā arī Latvijas – Čechijas divpusējā sadarbībā drošības
un aizsardzības jomā.
Vēstniece pauda gandarījumu
par Latvijas un Čechijas ciešo sadarbību NATO līmenī. Uzsverot
NATO paplašinātās klātbūtnes (eFP) lomu Baltijas drošībā, vēstniece
pateicās Čechijai par tās dalību NATO kaujas grupā Latvijā. Čechu
kaŗavīru iesaiste NATO kaujas grupā ir nozīmīgs solidāritātes apliecinājums.
mānijas ārlietu ministre Ramona
Nikola Manesku (Ramona-Nicole
Mănescu)
***
Izstāda publiskai
apskatei Molotova-Ribentropa
pakta oriģinālus
Krievijas valsts archīvā atklāta
izstāde “1939. Otrā pasaules kaŗa
sākums”. Tās galvenie eksponāti ir
PSRS un nacistiskās Vācijas neuzbrukšanas līguma jeb tā dēvētā
Molotova-Ribentropa pakta un tā
slepeno protokolu oriģināli, vēstī
Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Pēc Otrā pasaules kaŗa
Maskava ilgstoši noliedza slepeno
protokolu pastāvēšanu, lai gan to
saturs sen bija zināms visai pasaulei. Tikai pavisam neilgi pirms
sava sabrukuma PSRS atzina šo
noziedzīgo dokumentu esamību.
Taču šī ir pirmā reize, kad šo dokumentu oriģināli izstādīti publiskai apskatei. “Domāju, to vajadzēja izdarīt pirms desmit gadiem.
Bija iespēja to izdarīt jau tad, un
godīgi sakot, man tas nav saprotams,” atzinis vēsturnieks un Mas-

kavas Vēsturiskās atmiņas fonda
direktors Aleksandrs Djukovs, piebilstot, ka tomēr “labāk vēlāk nekā
nekad”.
***
Ar lāpām rokās dodas apskriet
Latvijas valsts robežu
Šis ir Simtgades gads vairākiem
valsts aizsardzības dienestiem, bez
kuŗiem neatkarīga Latvija nevarētu pastāvēt. Tāda ir arī Valsts robežsardze, kuŗa savu simtgadi ar
dažādiem pasākumiem atzīmē
visu gadu.

Svinīgā lāpu skrējiena “Apkārt
Latvijai” atklāšanas pasākums Rīgas Brāļu kapos. Ar 1992. gada
skrējiena lāpu no Mūžīgās uguns
tiek aizdegtas skrējiena dalībnieku lāpas // Foto: LETA
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Makrona flirts ar Putinu
pirms Otrā pasaules kaŗa gadskārtas
FRANKS
GORDONS
Brīdī, kad grasos jau pabeigt šo
rakstu par dažiem Otrā pasaules
kaŗa aspektiem, mani pārsteidz
ziņa par Francijas prezidenta
Emanuela Makrona izteicieniem,
kas lasāmi viņa feisbukā. Pirms
26. augustā paredzētās tikšanās
ar Putinu savā vasaras rezidencē
Makrons, kuŗš bija izpelnījies
atzinību kā Eiropas Savienības
spēka un vienotības aizstāvis
kopsolī ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, pēkšņi sācis spriedelēt par “Eiropu no Lisabonas līdz
Vladivostokai”, uzsverot, ka Krievija esot “viscaur eiropiska valsts”
un ka esot jāsekmē “uzticība”
starp Eiropas Savienību un Krieviju. Vai tik te nebriest tāds kā
“Makrona-Putina pakts”, kas vieš
nelabas atmiņas? Prātā nāk cits
Francijas prezidents – Šarls de
Golls, kuŗš “izvilka” Franciju no

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
NATO alianses militārās struktūras, atstājot tikai polītisko, un
savā rusofilijā allaž runāja nevis
par PSRS, bet konsekventi par
Krieviju.
Atgriežos pie šī raksta iecerētas
temas.
Pirms 80 gadiem – 1939. gada
1. septembrī – Lielvācijas kaŗaspēks no trim pusēm – ziemeļiem, rietumiem, dienvidiem –
iebruka Polijā, un 3. septembrī
Anglija un Francija pieteica Vācijai kaŗu. 17. septembrī padomju kaŗaspēks iebruka Polijā no
austrumiem. Kāpēc Anglija un
Francija, būdamas Polijas drošības garanti, nepieteica kaŗu arī
Padomju Savienībai? Pēc loģikas,
vēršoties pret agresoriem, tas
tām būtu jādara. Šis aspekts arī
vēl tagad, pēc 80 gadiem, rada
izbrīnu.

1939. gada vasarā, kā zinām,
Anglijas un Francijas pilnvarnieki veda Maskavā nesteidzīgas
sarunas ar Kremli par kopīgiem
pasākumiem, kas būtu jāveic,
atvairot Vācijas turpmāku agresiju Eiropā. Kā mēdz teikt, “padomju puse”, ņemot vērā to, ka
Padomju Savienībai nav kopīgas
robežas ar Vāciju, izvirzīja noteikumu: tā nāks palīgā “Rietumu
demokratijām” cīņā pret agresorvalsti Vāciju, ja Polija atļaus
padomju kaŗaspēkam virzīties
caur Polijas territoriju, atbalstot
Angliju un Franciju no austrumiem. Polijas valdība šo prasību
katēgoriski noraidīja, apzinoties,
ka, ielaižot savā zemē kaut nelielu Sarkanarmijas kontingentu,
tā izdarītu polītisku pašnāvību.
Sarunas izčabēja, jo Staļins
zaudēja interesi... Pēc dažām

fundamentālajā “Krievijas vēsturē”, kuŗu viņš rediģēja, terminu
“Lielais Tēvijas kaŗš” atvietoja ar
terminu “vācu-padomju kaŗš”.
Vācu-padomju kaŗš sākās
1941. gada 22. jūnijā un bija divu
brutālu totālitāru lielvalstu cīņa
uz dzīvību un nāvi un noslēdzas
1945. gada 8. maijā Berlīnes drupās. Čerčilam bija taisnība, kad
viņš teica, ka gatavs sadarboties ar pašu velnu, lai tik pieveiktu hitlerisko Vāciju. Tas “velns”,
upurējot kādus 20 miljonus cilvēku, pacēla sarkano karogu virs
reichstāga, un nevar zināt – ja
Rietumu sabiedrotie nebūtu desantējušies Normandijā 1944.
gada jūnijā, Staļina divīzijas sasniegtu Lamanšu. Eiropa austrumos no Elbas upes jau bija
“iztirgota” Staļinam.

Ļaunāks noziegums

KĀRLIS
STREIPS
Nē, nē, šīs nedēļas komentārs
nebūs par kāda ļaundara pastrādātu uzbrukumu vai citu noziegumu! Sākumam izmantošu aforismu no Padomju Savienībā dzimušā dzejnieka un rakstnieka
Josifa Brodska: “Ir ļaunāki noziegumi par grāmatu sadedzināšanu. Piemēram ‒ to nelasīšana.” To
minu tāpēc, ka arī šonedēļ svinama kārtējā simtgade, par kuŗu
rakstīt, ‒ 29. augustā būs Latvijas
nacionālās bibliotēkas (LNB) simtgade. Latvijas Ministru kabinets
jau bija pieņēmis lēmumu par
valsts bibliotēkas dibināšanu, un
Latvijas Nacionālā bibliotēka tika
nodibināta. Jaunajai bibliotēkai
ierādītas telpas Lielajā Jaunajā ielā
26, Vecrīgā. 1923. gadā tā pārsaukta par Jaunielu. Pati bibliotēka, kā zināms, 2015. gadā pārcēlās
uz jaunu būvi Pārdaugavā, uz
Gaismas pili. Okupācijas laikā
tolaik Latvijas PSR Valsts bibliotēka atradās vairākās telpās –
Torņu ielā, divās mājās Jaunielā,
Arsenāla ielā un Mazajā Pils ielā.
Galvenā ēka atradās tā dēvētajā
Pionieru laukumā, mājā, kur mūsdienās ir Literātūras un mūzikas
mūzejs, bet 1956. gadā bibliotēkas
centrāle pārcelta uz Krišjāņa
Barona ielu 14. No turienes 2014.
gadā cilvēki sastājās ķēdē, kas
stiepās visu ceļu uz jauno celtni
Pārdaugavā un no rokas rokā
pārcēla grāmatas. Pati vecā ēka
nu pārtapusi par dzīvokļu namu
ar nosaukumu “Bibliotēkas nams”.
Jauno īpašnieku pieteikumā rakstīts: “Savulaik banka, savulaik
vieta grezniem restorāniem, avīžu un žurnālu redakcijām, savulaik mājvieta Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 1910. gadā būvētā
neoklasicisma ēka ir ieguvusi
jaunu elpu kā dzīvokļu projekts.”

dienām lidmašīna ar Ribentropu
izlidoja no Tempelhofas lidostas
un piezemējās Vnukovas lidostā,
un oktobrī, t. s. bazu līgumi, ko
Staļins uzspieda Baltijas valstīm,
parādīja, cik pamatots vasarā bija
Polijas atteikums.
1940. gada novembrī Molotovs devās uz Berlīni, sarokojās
ar Hitleru un Himleru, un notika, var teikt, pēdējā kaulēšanās.
Kremlim dāvāja “brīvu ceļu” uz
dienvidiem, Indijas virzienā, bet
Staļins tīkoja pēc Bulgārijas,
Rumānijas ar tās naftas laukiem,
pēc Dienvidslavijas, un Hitlers
nolēma, ka spēle jāizbeidz un
parakstīja pavēli – ievadīt priekšdarbus “Barbarossa” plāna īstenošanai.
1941. gada 22. jūnijā sākas
vācu-padomju kaŗš, un piekrītu
prof. Andrejam Zubovam, kuŗš

Pirmās brīvvalsts laikā bibliotēka attīstījās ļoti ātri. 1920. gadā
valdība pieņēma noteikumus par
tā dēvēto obligāto iespieddarbu
eksemplāru, kas nozīmēja, ka no
katras grāmatas, žurnāla vai cita
iespieddarba viens eksemplārs
bija jānogādā bibliotēkā. Minētā
gada beigās Ministru kabinets
izdeva rīkojumu, kas ļāva ievest
grāmatas un kollekcijas no ārvalstīm bez muitas maksājumiem. Tā gada beigās krājumā
bija aptuveni 250 000 vienību.
Nākamajā gadā bibliotēka izdeva
pirmo iespiesto rakstu bibliografisko rādītāju, ‒ “Latviešu zinātne
un literātūra.” Nākamajos gados
LNB ieviesa starpbibliotēku abonementu sistēmu, pievienojās
starptautiskajai Briseles konvencijai par starptautisku zinātnisku
darbu un literāru izdevumu apmaiņu. Pakāpeniski bibliotēka
sāka izdot retrospektīvus bibliografiskos rādītājus, un brīvvalsts
laikā iznāca astoņi sējumi, kuŗos
aptverts laika posms no 1763. līdz
1907. gadam. Lielu darbu šajā
procesā veica literāts un bibliografs Augusts Ģinters, tik lielu un
nozīmīgu, ka profesionāļu aprindās minētās grāmatas pazīstamas
kā “Ģintera rādītājs.” Un 1928.
gadā pirmoreiz izskanēja doma
par jaunas bibliotēkas ēkas celtniecību, jo jau tobrīd bibliotēkas
krājumi bija pārāk lieli, lai ietilptu esošajās telpās. Bija jāpaiet
“tikai” 86 gadiem, pirms jaunā
bibliotēkas ēka tika nodota lietošanā.
Nacistu okupācijas laikā Latvijas PSR Valsts bibliotēka kļuva
par Vācijas Zemes bibliotēkas sastāvdaļu. Atjaunojoties boļševiku
okupācijai, bibliotēkā atjaunots
bezmaksas obligātā eksemplāra

princips, šoreiz ne tikai no
Latvijas, bet no visas PSRS. Viens
agrīns darbiņš bija izveidot tā
dēvēto Speciāli glabājamās literātūras nodaļu jeb “specfondu” –
tādas literātūras nodaļu, kuŗa nebija pieejama visiem, jo tā skaitījās “pretpadomju” vai “novecojusi” literātūra. Aizliegtas grāmatas bija arī pirmskaŗa Latvijā un
it īpaši Kārļa Ulmaņa autoritārās
valdības laikā, taču Padomju savienībā tas bija process, kas uzņēma pilnus apgriezienus, tostarp gandrīz pilnībā aizliedzot
trimdas rakstnieku daiļdarbu ievešanu Latvijā. Informācijas ierobežošanas atcelšana sākās tikai
1988. gadā, un arī tad nepilnīgi.
Tā dēvētais specfonds beidzot
likvidēts 1990. gadā.
Ar to, protams, nav teikts, ka
bibliotēkas attīstība padomju laikā pilnībā apstājās. Bibliotēkā
tika rīkoti dažādi semināri, konferences, izveidotas jaunas nodaļas. 1983. gadā atvērts fondu restaurēšanas un higiēnas sektors,
kas vēlāk kļuva par Restaurācijas
nodaļu. Par procesu efektīvitāti
Padomju savienībā, savukārt, varam spriest no fakta, ka 1971.
gadā sākts darbs pie latviešu
seniespiedumu (1525-1855) kataloga sastādīšanas. Darbs pie tā
tika pabeigts … 2000. gadā, tātad
dekādi pēc valsts neatkarības
atjaunošanas.
1988. gadā Padomju Latvijas
Ministru padome pieņēma lēmumu par jaunas bibliotēkas
celtniecību, un nākamajā gadā
ASV dzīvojošais architekts Gunārs Birkerts sāka darbu pie ēkas
architektoniskās koncepcijas. Apliecinot, ka arī demokratiskā valstī polītiķi prot stiept gumiju,
Saeima likumu par LNB būv-

niecību pieņēma tikai 2002. gadā.
2004. gadā valsts sāka atpirkt
īpašumus būvlaukuma izveidošanai. Fizisks darbs pie jaunās
ēkas celtniecības sākās 2008. gadā, gadu pirms LNB 90. jubilejas.
2011. gadā nosvinēti spāru svētki, un 2014. gadā Gaismas pils
atvērta apmeklētājiem. Drīz pēc
tam, 2015. gadā, Latvija bija Eiropas savienības Padomes prezidējošā valsts, un centrāle tam visam
bija tieši LNB. Apmeklētājiem
nācās bibliotēkā iekļūt pa sētas
puses durvīm, un vairāki stāvi
bija pilnībā slēgti.
Par Gaismas pils siluetu domas,
kā zināms, dalās. Manuprāt, tā ir
skaista celtne, lai gan – es noteikti
negribētu būt atbildīgais par logu
mazgāšanu. Un tā ir sanācis, ka
tieši patlaban ar LNB es veidoju
jaunas “attiecības” – tā kā esmu
nolēmis pārcelties uz pieticīgāku
mājokli, ziedošu lielu vairumu
no daudziem simtiem grāmatu,

ko aizvadītajā ceturtdaļgadsimtā
esmu sakrājis. Paturēšu sevišķi
mīļas grāmatas. Lasītājs esmu
bijis visa mūža gaŗumā. Mamma
man iemācīja lasīt jau divu gadu
vecumā. Lasīju Jāņa Širmaņa,
Annas Brigaderes, Jāņa Jaunsudrabiņa darbus. Vēlāk Aleksandra
Grīna un visvairāk – Anšlava
Eglīša darbus. Grāmatas manā
dzīvoklī lielākoties ir angļu valodā, ceru krietni paplašināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumus tieši tajā. Un, ja kādas no
ziedotajām grāmatām pietrūks,
zinu, ka varēšu doties uz bibliotēku, to aizņemties un pēcāk atkal
atdot. Neesmu no tiem, kas ciena
elektronisko grāmatu lasīšanu,
man patīk gluži fiziski turēt rokās, šķirstīt, pārlapot. Tā tas būs
līdz mūža galam, un tāpēc nudien priecājos par jauno Gaismas
pili Pārdaugavā. Daudz tai laimes
simtgadē un saules mūžu turpmāk!
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DAIGA
MAZVĒRSĪTE
24. augusta vakarā Zemes un
Vēja mātes bija gādājušas, lai koncerts “Saule. Pērkons. Daugava”
notiktu bez kavēkļiem, jo saulīte
ripoja pa zemes virsu un Daugavas rāmais tecējums kļuva par lielisku fonu dziesmām, dejām, runām un kokļu meditācijām. Par
laimi, sarīkojuma nosaukumā piesauktais Pērkontēvs šoreiz klusēja,
un tā skaļo dimu lika atcerēties
varenais kopkora skanējums, kam,
skanot Mārtiņa Brauna himnai
“Saule. Pērkons. Daugava”, piebalsoja arī Likteņdārzā sanākušie
klausītāji un skatītāji. To bija ne
mazums, veci un jauni – kopāsasaukti, lai atcerētos akcijas Baltijas
ceļš 30. gadadienu mūsu likteņupes krastā.
Arī sestdien neizpalika sadošanās rokās, sevišķi pasākuma izskaņā, kad Aija Andrejeva ar koŗiem
dziedāja Zigmara Liepiņa himnu
“Brīvību Baltijai”. To pirms 30 gadiem izpildīja Aijas tēvs Alekss, toreizējais smagā roka grupas “Opus
Pro” solists, un paaudžu maiņu
bija patīkami vērot arī publikas
rindās, kur vīdēja kā mazuļi, tā
sirmgalvji. Visi kā apburti lūkojās
upes virzienā, kur uz divu tautisku
saktu fona savus priekšnesumus
sniedza vairāk nekā 200 mākslinieku. Dimdēja deju soļi, kuŗus
rakstos kārtoja koncerta galvenais
horeografs Agris Daņiļevičs, raisījās dziesmas un koncerta režisores
un dzejnieces Daces MicānesZālītes vārdus skaidri un izjusti
runāja aktieris Mārtiņš Vilsons:
“Garīgās maizes graudi tagad aug
latviešu dziesmās, dzejā, gleznās,
mūzikā, pagalmā, pilsētā un logos
uz palodzes. Arī Īrijā, Anglijā un
pasaules klaidā – latviešu skolās.”
Dace smaida, ka pati savulaik
daudz rakstījusi laikrakstam Laiks,
un ar prieku atceras, ka 1989. gadā
ar visu savu ģimeni, rokās sadevusies, stāvēja Baltijas ceļā pie
Ķekavas: “Vecāmamma tolaik jau
bija ļoti veca, viņa teica, lai ņemam
jostas un iesienam arī viņu. Un ir
tik savādi apzināties, ka kopš tās
dienas pagājuši 30 gadi, kas nozīmē, ka liela daļa dzīves jau ir aiz
muguras. Šodien pati sev paudu
atziņu, ka Baltijas ceļš līdz šai dienai turpinās ik brīdi, jo mēs kā
tauta esam cits citam savējie. Un
tas, ka tu zini, ka kāds pados roku,
kad pienāks tāds brīdis, ir ļoti
svarīgi.” Dace uzskata, ka šī kopības
apziņa ir ļoti svarīga ne tikai Latvijā, bet arī trimdā, kur ir daudz
viņas skolēnu – lai latvietis latvietim it visur ir savējais! “Gribas uzticēties, arī iedvesmot otru. Kaut
vai šī koncerta sakarā… Mani taču
varēja arī neuzaicināt, bet, pateicoties koncertam, viss šis pusgads
man ir ļoti īpašs. Atbraucām uz
Likteņdārzu, pirms sniegs vēl bija
nokusis. Piegāju pie Daugavas un
iemērcu roku, lūdzot, lai viss iecerētais mums izdodas. Un ieceru
bija daudz – vispirms jau atvest
šurp cilvēkus, jo tas ir ceļš, nauda
un laiks. Ir ļoti svarīgi, ka mēs šo
vietu, Likteņdārzu, sasildām un
iedzīvinām, jo Baltijas ceļš turpināsies vienmēr, ne tikai šodien, bet
arī rīt, ja vien mēs ar savu apziņu
bērniem mācīsim, ka esam brīvi
un esam savējie, kad sadodamies
rokās.”
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Saulrieta sarokošanās Daugavas krastā

Likteņdārzā ierodas Valsts prezidents Egils Levits, viņu pavada
Sandra Kalniete, Kokneses fonda valdes priekšsēde

Savu koncerta ieceri Dace Micāne-Zālīte veidoja kā absolūtu
brīvības daudzinājumu nolūkā, lai
ļaudis no Likteņdārza aiziet, bagātinājušies ar apliecinājumu savai
dzīvei un savai nākotnei. Daci par
režisori Baltijas ceļa piemiņas pasākumam aicināja tā iniciatore
Maira Miķelsone. Viņa ar koncertu rīkošanu nodarbojas vien otro
gadu, un pie šīs nodarbes Maira
nonāca, pateicoties savam pamatdarbam, proti, tautisku linu apģērbu šūšanai ar firmas zīmi “Mayra”.

na ieskatā šī varētu būt tīra kordziesma bez pavadījuma, tomēr,
lai iesākums izdotos varens un
spilgts, par pavadījumu gādāja
Reiņa Sējāna vadītā grupa. Tajā
mūzicēja arī Reiņa tēvs, ģitārists
Leons Sējāns, viens no ansambļa
“Pērkons” dalībniekiem, kas līdz ar
Juri Kulakovu piebiedrojās Ievai
Akuraterei, kad nāca viņas kārta
atgādināt par dziesmoto Atmodu.
Tas notika koncerta vidū, kad jau
ar savu meistarību bija priecējis
tautas deju ansamblis “Lielupe”, ar

Runā Dainis Īvāns

Brīnišķīgas linu kleitas tika šūtas
Ievai Akuraterei un Lorijai VudaiCinkusai – tā Miķelsone pietuvojās
mūziķu videi, un abas dziedātājas
redzējām koncerta dalībnieku vidū
arī 24. augusta vakarā. Šī, protams,
ir likumsakarība, jo koncerta mūzikālais vadītājs bija Lorijas vīrs
Ivars Cinkuss. Viņš gan ne tikai diriģēja, bet arī dziedāja pats, gan
solonumuru “Tumša nakte”, gan
duetā ar Loriju fragmentu “Kliedz,
mana tauta” no cikla “Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām”. To ar Vizmas Belševicas dzeju 1988. gadā sacerēja
grupas “Sīpoli” mūziķis Niks Matvejevs, ierakstīdams būtiskas rindas mūsu brīvības cīņu hronikā.
Dziedāja arī divi Cinkusa vadīti
kori – jauktais “Cantus Fortis” un
vīru “Gaudeamus”.
Ar vīru koŗa priekšnesumu vakars arī tika atklāts, kā pirmatskaņojumu ceļot priekšā Mārtiņa
Brauna jaundarbu ar pirms gada
mūžībā aizgājušā režisora Uģa
Brikmaņa vārdiem. “Kādā nakts
stundā pret rītu nāks puikas no
Kurzemes mežiem, skandinās
kaulus un jautās, vai meitene
mana, Latvija skaistā, dzied tavā
laikā vai klusē,” skanēja Brikmaņa
pēdējā īsziņa komponistam. Brau-

Māra Zālīte (pa kreisi) un Sandra Kalniete

tautasdziesmu klausītājus stiprinājuši “Vērtumnieki” no Madonas
un ar triju Baltijas valstu karogiem
rokā klausītāju rindas caurauda
koristi (Ogres sieviešu koris “Rasa”,
Kokneses koŗi “Anima” un “Alaine”) un dejotāji (TAD “Dzirnas” un
“Katvari”) tautastērpos. Kā pirms
trīsdesmit gadiem gaisā virmoja
drosme un cīņas griba, kuŗu stiprināt palīdzēja arī Valsts prezidenta Egila Levita un Daugavas sarga
Daiņa Īvāna uzrunas.
Lai atgādinātu par Baltijas tautu
vienotību cīņā par neatkarības
atgūšanu, skanēja ne tikai latviešu, bet arī lietuviešu tautasdziesma Rūtas un Valža Muktupāvelu
priekšnesumā. Igauņu un līvu
kodu šifrēt līdzēja krāšņā Julgī
Stalte ar savu kokli, un Likteņdārza amfiteātri piepildījušo ļaužu
sirdis sildīja arī pašmāju grupas
“Tautumeitas” dziedātājas Asnate
Rancāne un Lauma Bērza ar savu
dainošanu. Viņām arī bija uzticēts
noslēgt šo saulrieta koncertu, taču
klausītāji nesteidzās izklīst, un kā
īstos Dziesmu svētkos visi kopā vēl
nodziedājām “Pūt, vējiņi!”.
No saturiskā viedokļa koncerts
“Saule. Pērkons. Daugava” attaisnoja savu temu un devīzi, jo ar
pašu komponistu Mārtiņu Braunu

pie klavierēm tika atskaņotas vairākas Raiņa poēmas – cikla “Daugava” daļas, ne tikai vispopulārākā,
kas savulaik pat tika ieteikta kā
jauna valsts himna. Tomēr pietrūka paša galvenā – dramaturģiskās
vienotības, jo skaļi koŗa dziedājumi negaidot mijās ar dejām, kam
sekoja klusināta kokļu mūzika, arī
tautasdziesmas, un daļa skaņdarbu likās jau sen un bieži dzirdēta.
Arī Ievas Akurateres dziedātā
Imanta Kalniņa “Lūgšana” ar Leonīda Breikša dzeju vairs nespēja tā
saviļņot kā savas tapšanas laikā
pirms 30 gadiem. Droši vien esam
kļuvuši bezjūtīgāki pret tautas likteni un valsts nākotni, par ko liecina staigāšana dziesmas laikā,
bērnu nenokušinātās čalas un steiga uz auto, kad svinīgā daļa beigusies. Taču tieši ar cerību jaunizveidotajā tautas atmiņu dārzā
Daugavas krastā rosināt mūs uz
vienotību par šādu koncertu bija
domājusi Maira Miķelsone. Netika meklēts nekāds papildu finansējums, vien pašu līdzekļi, un
skaists, tautisks mētelis darināts
sarīkojuma teicējam – Ērikam
Vilsonam.
Zīmīgi, ka pirmais pasākums, ar
kuŗu Miķelsone sevi pieteica Latvijas mūzikas biznesa aprindās,
bija koncertu serija “Manai tautai”
pērn Latvijas simtgades zīmē. Koncertos uzstājās Ieva Akuratere,
Lorija Vuda-Cinkuss un Armands
Birkens, un turnejas turpinājums
notiks šoruden. Maira rīkojusi arī
kantrī mūzikas festivālu, Saulgriežu koncertu ar Julgī Stalti. “Šuvām
māksliniekiem koncerttērpus, Lorijas Ventspils korim un citiem, arī
ansambļiem. Viņi tādi priecīgi un
smaidīgi nāca pie mums uz darbnīcu, un, tā kā man nav mūzikālas
izglītības, es uz mūziķiem raugos
kā parasta klausītāja. Mana devīze

ir – censties darīt to, kas man patīk,
strādāt ar tiem cilvēkiem, kas man
patīk. Tā arī nolēmu vēl ciešāk sadraudzēties ar viņiem, veidojot kopīgas koncertprogrammas.” Dzimstot iecerei par skaistu koncertu
Likteņdārzā, Ivars Cinkuss rosināja saukt talkā Daci Micāni-Zālīti.
“Gods strādāt kopā ar cilvēkiem ar
tik lielu pieredzi, bet to, ka koncerts Daugavas krastā varētu kļūt
par nopietnu izaicinājumu, sapratu tikai nesen,” atzīstas Maira.
Elektrības piegāde, loģistika, arī
drošība, jo daudzi apmeklētāji vēlējās savas sēdvietas ieņemt uz amfiteātra akmeņu krāvumiem, bija
tikai dažas problēmas. Un skatuve
noteikti bija par zemu, jo skatītāji
pēdējās rindās varēja saskatīt tikai
dejotāju galvas.
Vai patriotisks vasaras koncerts
Likteņdārzā varētu kļūt par tradiciju, Maira vēl šaubās, jo nu visa
enerģija tiks likta lietā, lai taptu
mazliet mistisks Mārtiņdienas koncerts Arēnā Rīga. 10. novembrī tur
skanēs folklora, kā arī rokmūzika
grupu “Pērkons” un “Līvi” priekšnesumā, par koncerta režisoru
uzaicināts aktieris Māris Bezmers.
“Uz nākamo gadu mums ir īsti
Napoleona plāni, un esmu pārliecināta, ka tie neizgāzīsies, jo tas ir
komandas darbs, kur strādā profesionāļi. Latviskums? Tas man
nāk no sirds, izjūtu tādu kā senču
svētību, kas mani pavada, kopš
sāku darboties ar latviskajām zīmēm, šujot kleitas,” saka Maira
Miķelsone. Un 24. augusta vakarā,
sekojot senču tradicijām, pie sava
ziedu vainaga tika arī Daugava,
krāšņo kroni straumē ievedot ar
senlatvisku laivu.
Un tomēr, nenoliedzot, ka latviskuma un patriotisma noskaņu
pildīti sarīkojumi ir ļoti svarīgi un
nepieciešami, gribētos, lai to rīkotāji vērīgi sekotu līdzi laikam, kādā
dzīvojam. Zaudēt publikas uzticību ir daudz vieglāk, nekā to iegūt,
turklāt pēdējo gadu pasākumi, uz
kuŗiem biļete nav jāpērk, ir zināmā mērā devalvējusi kultūras, šai
gadījumā mūzikas vērtību. Nevaru
iedomāties, ka pirms trīsdesmit
gadiem, Ievai Akuraterei dziedot
“Lūgšanas” vārdus “Nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauž,” es nevis asarām acīs
lūkotos uz skatuvi, bet gan ēstu
banānu vai slātu pēc alus. Tagad tas
ir normāli, jo brīvības laikmets ļauj
cilvēkiem maksimāli sekot savām
vēlmēm un vajadzībām, taču – vai
tā ir tā brīvība, pēc kuŗas mēs tik
kaismīgi tiecāmies?
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Brīvības ceļš nekad nebeidzas

Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta angļu tulkotāju nodaļas vadītāja
Valda Liepiņa intervijā Sallijai Benfeldei
Kad Latvijas Tautas frontes
(LTF) Austrālijas nodaļu pārdēvēja par Austrālijas latviešu biedrību
Melburnā, Valda bija tās vadītāja
līdz 1997. gadam. Deviņdesmitajos gados viņa organizēja humanitāro palīdzību Latvijai. No 1989.
līdz – 1991. gadam organizēja Melburnas baltiešu demonstrācijas,
atbalstot Baltijas valstu neatkarības centienus 14. jūnija piemiņas
sarīkojumus. 1991. gada augustā
kopā ar Austrālijas polītiķiem Viktoru Pertonu (Victor Perton) un
Džimu Šortu (Jim Short) apelēja pie
Austrālijas premjerministra Boba
Hoka (Bob Hawke), lai atzīst Baltijas valstu neatkarību. Austrālija bija
septītā valsts, kas atzina Latvijas neatkarību (1991. gada 26. augustā).
Kopš 2006. gada viņa ir aktīva
Luksemburgas latviešu diasporas
dalībniece, 2019. gadā saņēma Latvijas Ārlietu ministrijas Atzinības
rakstu. Ir biedrības Laiks-BL pārstāve Diasporas padomē, bet Valdas sabiedrisko darbu saraksts ir
daudz garāks nekā šeit pieminētie.
1997. gadā Valdai Liepiņai piešķīra Triju Zvaigžņu ordeņa zelta
goda zīmi.
Vai Austrālijā astoņdesmitajos
gados bija viegli uzzināt par to,
kas notiek Latvijā?
Nebija viegli, daudz uzzinājām
no radio Brīvā Eiropa un Amerikas Balss. Sidnejā bija cilvēks, kuŗš
pārrakstīja visus tekstus no šīm
raidstacijām, mēs tos izmantojām
kā ziņu avotu. Tobrīd mums vēl
nebija tiešo kontaktu ar Latvijas
Tautas frontes cilvēkiem – tie izveidojās vēlāk –, bet bijām uzzinājuši, ka notiks Baltijas ceļš. Austrālijā katru gadu 23. augustā rīkojām demonstrācijas vai akcijas.
Pirmajos gados mums bija vairāki
kopīgi piemiņas sarīkojumi latviešiem, vēlāk arī baltiešiem, astoņdesmitajos gados organizējām
vairāk uz āru vērstus pasākumus,
un no 1987. gada katru gadu
23. augustā bija lielāki pasākumi,
lai arī plašāka sabiedrība uzzinātu,
ko nozīmē 23. augusts un kāpēc
tas mums ir svarīgs datums. Te
varbūt maza būtiska atkāpe. Proti,
1974. gadā Austrālijas valdība slepeni bija pieņēmusi lēmumu, ka
atzīst Baltijas valstu inkorporāciju
de jure. Mēs par to uzzinājām, un
Austrālijā sākās lielas demonstrācijas – tas bija viens no pagrieziena
punktiem Baltijas polītikā ne tikai
Austrālijā, bet arī visā pasaulē. Eiropā, bet it īpaši Amerikā, baltieši
kļuva ļoti aktīvi, Austrālijas valdība to nebija gaidījusi. Melburnā
notika Dāmu gājiens desmit kilometru garumā, no Latviešu nama
līdz Lietuviešu namam. Mūsu nodoms bija parādīt, ka sievietes
nevardarbīgā veidā protestē pret
Baltijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā de jure. Dāmu gājiens
parādīja, ka mūsu balsis tiek sadzirdētas, un tas stiprināja mūsu
pārliecību. Protams, demonstrācijas mēs rīkojām ļoti uzmanīgi,
vienmēr no pilsētas valdes bija jāpieprasa atļaujas un gājiens tika
rīkots policistu pārraudzībā – zīmīgi, ka tajā dienā mums nozīmēja tikai policistes.
Vai kāds no Austrālijas latviešiem piedalījās arī LTF dibi-

nāšanas kongresā 1988. gadā
Rīgā?
Milzīgā attāluma pēc nebijām
plānojuši braukt. Es pati pirmo
reizi biju Latvijā 1977. gadā, arī
1979. un 1981. gadā. Bet Anita
Andersone no Melburnas ar savu
vīru austrālieti, kuŗš bija Augstākās tiesas tiesnesis, 1989. gadā viesojās Latvijā, un viņi tikās ar Jāni
Jurkānu, kuŗš mudināja dibināt
Tautas frontes nodaļu Austrālijā.
No sākuma dibinājām atbalsta
grupu, bet 1989. gada beigās uz
Austrāliju atbrauca Dainis Īvāns,
un tad nolēmām dibināt Tautas
frontes nodaļu. Mani izvirzīja kā
tādu “lokomotīvi”, bet nevaru
teikt, ka nebija pretestības tam, ka
kļūstu par nodaļas vadītāju. Daudzos bija liela skepse, man vēl vilkās līdzi tāda “sarkana aste” – es
esot komūniste, jo 1975. gadā
Beļģijā biju piedalījusies Vispasaules latviešu jaunatnes kongresā
un pēc tam biju braukusi arī uz
Latviju, kur iepazinos ar ļoti latviskiem un patriotiskiem jauniešiem. Gados vecākie latvieši, it
sevišķi Daugavas Vanagi, tolaik
negribēja ticēt, ka Latvijā vēl ir
patriotiski jaunieši – laikam jau
bija bail, ka mūsu smadzenes ir
“izskalotas”. Kādus astoņus gadus
aizgāju no latviešiem. Pēc kāda
laika tā komunistu birka pazuda,
kad redzēja, cik daudz LTF izdara,
ka Latvijā viss notiek. Cilvēki pamazām sāka saprast, ka laiks savus
aizspriedumus nolikt malā.
Vēl jāteic, ka sazināties ar Latviju
tolaik bija grūti, nevarēja tā vienkārši sazvanīties, tas bija praktiski
neiespējami, jo sakari gāja caur
Maskavu, tāpat kā sazināties ar
faksa palīdzību. Man izdevās nodibināt sakarus ar telefaksa palīdzību ar laikrakstu Padomju Jaunatne. Kad deviņdesmitajā gadā
biju Latvijā uz Dziesmu svētkiem,
satikos ar Tautas frontes vadību
un mēs sarunājām, ka sazināsimies
pa telefaksu. Tobrīd nenojautām,
cik šie telefaksa sakari būs liktenīgi, jo deviņdesmit pirmā gada
janvārī man visas ziņas no Latvijas
nāca pa telefaksu. Kad augusta
puča laikā visi sakari bija nogriez-

Valda LTF kongresā 1991. gadā

ti, telefakss vēl darbojās. Uz Austrāliju man sūtīja ziņas no Tautas
frontes, un Mārtiņš Virsis, ar kuŗu
biju sazinājusies un kuŗš tobrīd
bija vēstnieks Zviedrijā, man lūdza
tās pārsūtīt. Tobrīd īsākais ceļš
ziņām no Latvijas uz Zviedriju bija
caur Austrāliju!
Kāds bija 23. augusts Austrālijā?
1989. gadā bija gājiens no laukuma pilsētas centrā uz Parlamentu, mēs arī sadevāmies rokās
un izveidojām cilvēku ķēdi, dziedājām tautasdziesmas. Vietējie
laikraksti to ļoti daudz aprakstīja.
1991. gada 23. augustā – pēc lēmuma par Latvijas neatkarību de
facto – tik un tā rīkojām gājienu
un daudzi zvanīja un jautāja, vai
notiks. Austrālija vēl nebija atzinusi Baltijas valstu de facto neatkarību, tātad darbs vēl nebija galā.
Kādēļ vienmēr tik daudz esat
darījusi sabiedriskos darbus? Šodien cilvēki bieži vien vispirms
jautā, cik viņiem par padarīto
samaksās, bet jūs joprojām tos
darāt daudz.
Citādi nevar. Ja tic Latvijas attīstībai un nākotnei, tad ir jādod no
sevis. Brīvība un neatkarība nav
nekas tāds, ko vienreiz iedod uz
mūžību. Mana vectēva māsu un
vīru ar diviem maziem bērniem –
mazākajam 14. jūnijā bija pare-

dzētas kristības – tieši 14. jūnijā
izveda. Mūsu ģimenei bija svēta
lieta viņus pieminēt. Mani vecāki
bija patrioti, mana mamma bija
īsts ulmaņlaiku bērns, aizbrauca
no Latvijas četrpadsmit gadu vecumā. Protams, vēlāk varēja teikt,
ka būt latvietim ir interesanti,
mani vienaudži Austrālijā mūsu
dejošanā un dziedāšanā noskatījās ar zināmu skaudību. Arī tagad
man darbā saka, ka mani apbrīnojot ... Jā, tas prasa gan enerģiju,
gan laiku un prasa kaut ko ielikt
arī no savas kabatas.
Kādu laiku dzīvojāt Latvijā.
Deviņdesmit devītā gada otrajā
pusē es beidzot sarosījos pārcelties uz Latviju, un apstākļi to atļāva. Nebiju gaidījusi, ka tas būs tik
sarežģīti – gan ar iedzīvošanos,
gan ar darba atrašanu. Pirmais
gads bija itin smags, es atgriezos
skolotājas profesijā, pasniedzu angļu valodu. Tad parādījās Eiropas
Savienības pirmsiestāšanās projekti, pieteicos un sešus gadus
strādāju šajos projektos. Tas bija
ļoti interesanti un man deva ļoti
daudz, iepazinos gan ar Latvijas
administrātīvo un birokratisko
sistēmu, gan ar cilvēkiem, kuŗu
tīklojums man nāca līdzi uz Luksemburgu, kad sākumā strādāju
par latviešu tulkotāju nodaļas vadītāju.

Valda vidū ar karogu. Visi baltieši. Pa kreisi – igauniete, pa labi – lietuviete. 10 km gājienā piedalījās
simtiem baltiešu sieviešu

Kādēļ pārcēlāties uz Luksemburgu?
Pārcelties bija vairāk nekā skumji, tas bija ļoti smagi. Kad beidzās
projekti, nevarēju atrast darbu.
Vairākās Latvijas institūcijās, arī
Finanču ministrijā, teica, ka man
nav ko pieteikties darbā, jo es neprotu krievu valodu... Tas bija
2001., 2002. gads. Vajadzēja paiet
gandrīz desmit gadiem, un Latvijā
attapos, ka bez krievu valodas zināšanām cilvēki darbā netiek pieņemti! Es laikam biju kā vēstnesis
pirms laika. Izturēju Eiropas Savienības institūciju konkursu, kas
nebūt nebija viegli, un man Luksemburgā piedāvāja latviešu tulkotāju nodaļas vadītājas amatu.
Savā ziņā pret sevi jutos kā nodevēja, jo biju atbraukusi uz Latviju ar domu, ka pārceļos uz Latviju
pavisam, ka man, latvietei, vieta ir
tikai Latvijā. Tomēr sapratu, ka
man ir jābrauc. Priecēja tas, ka varēju izmantot savas zināšanas, pieredzi un kontaktus Latvijā. Ātri
iekļāvos Luksemburgas diasporā,
biju klāt pie Latvijas – Luksemburgas asociācijas dibināšanas,
redzot, cik daudz Luksemburgā
dzimst mūsu bērnu, ierosināju, ka
vajag dibināt skoliņu. Goda konsulam ierosināju, ka arī Luksemburgā vajag vēlēšanu iecirkni, bija
dažādi saskaņošanas darbi un
prasības – piemēram, par telpu
drošību, un ar vēstniecības Briselē
svētību iecirkni izveidojām. Amizanti ir tas, ka pirmās divas vēlēšanas notika iecirknī, kas bija izveidots goda konsula garāžā.
Balsot brauca no Strasburgas, no
Freiburgas. Freiburgas latvieši paskatījās un teica – ja jūs varat šādās
telpās un nekas dižs nav vajadzīgs,
mēs taču arī varam! Šogad Eiropa jau bija vairāk jaunu iecirkņu,
un man ir patiess prieks un arī
zināms lepnums, jo domāju, ka
mēs citus iedvesmojām.
Vai atkal atgriezīsities Latvijā,
kad beigsiet savas darba gaitas
un kļūsiet par pensionāri?
Jā, noteikti to darīšu, gribu dzīvot Latvijā. Ir jau visādi plāni.
Jūsu vecāki bija polītiskie bēgļi, šodien cilvēki dodas prom lielākoties, lai nopelnītu. Un viņi
bieži vien saka, ka Latvija viņiem
nav vajadzīga...
To tikai laiks rādīs, domāju, ka
daudzi sajutīs vajadzību pēc Latvijas. To var nolikt malā, aiz sāpēm
vai aizvainojuma, bet pienāk brīdis, kad latvietis cilvēkā atdzīvojas, atmostas. Es taču arī astoņus
gadus aizgāju no latviešu sabiedrības savas “sarkanās birkas” dēļ,
taču pienāca brīdis – Atmoda –,
kad nevarēju stāvēt malā.
Dzīvot citā kultūrā ir interesanti, negribu kādu kultūru noniecināt, bet mēs tās nekad neizjutīsim tā, kā izjūtam savējo. Mūsu
kultūra ir bagāta, senatnīga, un tā
ir daļa no mums. Kultūra un mūsu
valoda ir ceļš atpakaļ uz mājām.
Šī publikācija ir daļa no intervijas
cikla ar pilsoniski aktīviem diasporas cilvēkiem, kas top Eiropas Latviešu apvienības projekta “Simts balsis Simtgadē” ietvaros. Projektu financē Latvijas Republikas Kultūras
ministrija no Latvijas Simtgades atbalsta programmas līdzekļiem.

LAIKS

14

2019. gada 31. augusts – 6. septembris

Ukrainas neatkarības pīlāri
JURIS LORENCS
Zbigņevs Bžežinskis reiz esot
teicis – Krievija bez Ukrainas nav
impērija. Pats sāpīgākais zaudējums tiem, kuŗi joprojām sēro pēc
cara impērijas un tās vēsturiskā
turpinājuma – Padomju Savienības, ir nevis Vidusāzija, ne Kaukāzs un pat ne Baltija, bet gan Ukraina. Ne velti Vladimirs Putins
nosaucis Padomju Savienības sairumu par “lielāko 20. gadsimta
ģeopolītisko katastrofu” un apgalvojis, ka “krievi un ukraiņi esot
viena tauta”. Tagadējā Ukraina ir
territorija, ko cari un padomju
diktatori gadsimtiem ilgi gabalu
pa gabalam pacietīgi pievienojuši saviem valdījumiem. Pēdējais
lielais kumoss – tā saucamā Rietumukraina. Polijas territorija, kas
nonāca Padomju Savienības ķetnās 1939. gada septembrī saskaņā
ar Hitlera-Staļina pakta slepenajiem protokoliem. Un ir tikai simboliski, ka gandrīz vienā laikā ar
noziedzīgā pakta gadskārtu 24.
augustā savu Neatkarības dienu
svin Ukraina. Jauna, bet lepna un
drosmīga valsts, kas uzdrošinājusies stāties pretī modernās Krievijas centieniem atkarot bijušo
impēriju.
Uzrunājot svinību dalībniekus
Kijevā 24. augustā, nesen ievēlētais prezidents Volodimirs Zeļinskis, starp citu, teica: “Mēs esam
dažādi, bet vienoti. Mums tādiem
jābūt, jo tikai vienībā ir mūsu
spēks. Nevis strīdoties par pagātni,
bet vienojoties par nākotni. Ukraiņu un krievu valodās runājošie,
neatkarīgi no vecuma un ticības –
mums jābūt vienotai tautai.” Patiesi varētu jautāt – kas tad tur
kopā moderno Ukrainu, šo milzīgo (45 miljoni iedzīvotāju, 600 000
kvadrātkilometru jeb deviņas Latvijas territorijas) un tik dažādo
valsti. Atbilde ir – valoda, baznīca
un valstiskums. Tie arī ir svarīgākie Ukrainas neatkarības pīlāri.
VALODA
Nav tā, ka padomju laikos ukraiņi būtu pārstājuši runāt savā
valodā. Valsts rietumu reģionos
ukraiņu valoda bija dzīva vienmēr, to lietoja skolās, augstskolās,
valsts un pašvaldību iestādēs. Tomēr daudzi Ukrainas centrālo un
austrumu reģionu iedzīvotāji, it
īpaši pilsētnieki, bija pārgājuši uz
krievu valodu. Tas, protams, vēl
nenozīmē, ka viņi uzskatīja sevi
par krieviem. Drīzāk šos cilvēkus
varētu dēvēt par “krievvalodīgiem
ukraiņiem”. Te būtu vietā paralēle
ar angļu valodā runājošiem īriem
vai skotiem. Visu izmainīja valsts
neatkarība. Kopš Padomju Savienības sabrukuma esmu viesojies
Ukrainā gandrīz vai katru gadu.
Un ikreiz man bijusi iespēja pārliecināties par to, kā ukraiņu valoda lēnām, bet noteikti atgūst un
nostiprina savas pozicijas. Likums
pieprasa, ka publiskajā telpā visiem uzrakstiem jābūt tikai ukraiņu valodā. Masu mediji un izglītības sistēma pamazām pilnībā
pāriet uz ukraiņu valodu. Šī polītika jau dod savus augļus. Pat Čerkasos, kas atrodas uz austrumiem
no Kijevas un tradicionāli tikusi
uzskatīta par krievvalodīgu pilsētu, šodien dzirdama gandrīz tikai
ukraiņu valoda. Protams, ukraiņu

Čerkasos nav kļuvis vairāk. Kā
man teica kāds vietējais – tie, kuŗi
agrāk runāja tikai krieviski, tagad
sākuši lietot tā saukto “suržiku”,
īpatnēju ukraiņu un krievu valodas sakausējumu, bet agrākie “suržika” lietotāji cenšoties sazināties
tīrā ukraiņu valodā. Vēl vairāk –
daudzviet Ukrainā jau ir izaugusi
paaudze, kuŗa saprot, bet nerunā
krieviski. Saprot tāpēc, ka abas
valodas ir visai tuvas, bet nerunā
tāpēc, ka skolā mācījušies tikai
ukraiņu un angļu valodu. Tomēr
līdz situācijai, kad visa Ukraina
būs pārgājusi uz ukraiņu valodu,
vēl ejams tāls ceļš. Tādās miljonu
pilsētu – kā Odesa, Harkova vai
Dņepra – ielās joprojām vairāk
Baznīcas jaunbūve Čerkasu pilsētā
dzirdama krievu valoda.

Es esmu Ukraina!
Meitene ar Jāņu vainagu Viņņicā. Jāņus ukraiņi atzīmē pēc vecā
kalendāra – divas nedēļas vēlēk nekā latvieši

BAZNĪCA
Visai droši var apgalvot – Ukraina ir viena no reliģiozākajām
valstīm Eiropā. Baznīcas autoritāte ir te ļoti augsta, visur ceļas jauni
dievnami. Vienlaikus Ukrainas
konfesionālā telpa ir ļoti sašķelta, blakus pareizticīgajiem ir arī
daudz katoļu un protestantu. Pati
lielākā konfesija ir Maskavas patriarhātam piederīgie pareizticīgie. Daudzi ukraiņi šajā faktā saskata polītisku problēmu. Kaut vai
tāpēc, ka Maskavas patriarchs
Kirils nekad nav nosodījis Krievijas agresiju Ukrainā. 2018. gada
maijā prezidents Porošenko personīgi vērsās pie Konstantinopoles
Ekumēniskā patriarcha Bortolomeja ar lūgumu dāvināt neatkarību Ukrainas baznīcai, līdzīgu
aicinājumu izteica Ukrainas parlaments. Tomēr pastāvēja pamatots
jautājums – kam tieši dot neatkarību? 2018. gada nogalē valstī bija
aptuveni 18 000 pareizticīgo draudžu, no kuŗām 12 000 piederēja
Maskavas patriarchātam, 4500 –
Kijevas patriarchātam, bet 1200 –
tā saucamajai Autokefālajai pareizticīgajai baznīcai. Un tad 2018.
gada decembrī Kijevā 11. gadsimtā celtajā sv. Sofijas katedrālē notika tā saucamā Apvienošanās
sinode, kuŗā visu triju baznīcu
pārstāvji nobalsoja par jaunas, neatkarīgas Ukrainas pareizticīgās
baznīcas izveidi. Tiesa gan, Maskavas patriarchāta baznīcu pārstāvēja vien daži bīskapi. 2019. gada janvārī jaunās baznīcas galva
metropolīts Epifānijs no Konstantinopoles Ekumēniskā patriarcha
Bortolomeja rokām saņēma neatkarības atzīšanas rakstu, tā sau-

camo Tomosu. Jaunās baznīcas
tapšanas process gan nav viegls,
kopš gada sākuma tai pievienojušās vien aptuveni 500 Maskavas
patriarchāta draudzes. Tomēr jau
tagad Ukrainas baznīca kļuvusi
par vienu no skaitliski lielākajām
pareizticīgo baznīcām pasaulē.
VALSTISKUMS
Viens no galvenajiem Ukrainas
valstiskuma pīlāriem ir pati valsts
pastāvēšana kā tāda. Izklausās pēc
grūti saprotama vārdu kalambūra,
bet patiesībā tas nav nekas jauns.
Vēsturē bieži gadās, ka polītiskā
struktūra, valsts ar laiku izveido
un cementē nāciju. Šādi procesi
patlaban norisinās Baltkrievijā un
vēl jo vairāk Ukrainā. Nu jau gandrīz trīsdesmit Ukrainas neatkarības gadi atmodinājuši tās iedzīvotājos “ukrainiskuma” apziņu.
Kas nav saprotams daudziem latviešiem – ka nacionālā atmoda
Ukrainā notiek arī krievvalodīgajā vidē. Cilvēki, kuŗi “pēc pases”
skaitās ukraiņi, bet ģimenē runāja
(un daudzi to turpina darīt vēl
šodien) krieviski, pamazām sāk
atcerēties savas saknes. Daži no
viņiem izrādās pat lielāki patrioti
nekā bieži piesauktie “nacionālisti”
jeb “benderovci” no Ukrainas rietumiem. Acīmredzot te ir darīšana ar kādu zemapziņas fenomenu, savdabīgu “grēku izpirkšanu”,
cenšanos būt “lielākam katolim
par pašu pāvestu”. Te arī meklējams skaidrojums dažkārt dīvainajām reportāžām no Donbasa
frontes. Tajās redzami ukraiņu kaŗavīri, kuŗi savā starpā sarunājas
un sniedz intervijas krievu valodā. Savu lomu sāka spēlēt demo-

Karavīris Ļvivas ielās

grafija. Izaugusi trīsdesmitgadnieku paaudze, kas vispār neatceras Padomju Savienību. Pašreizējie
četrdesmitgadnieki nekad nav
dienējuši padomju armijā. Šie cilvēki vairs nesajūt personīgu emocionālu saistību ar Krieviju, Putina
atgādinājumi par “vienoto krievu
pasauli” viņiem šķiet nesaprotami, pat kaitinoši. Var droši teikt,
ka katrs neatkarīgā valstī pavadīts
gads vēl vairāk attālina Ukrainas
kuģi no bijušās impērijas krastiem.
Vēl kāda šodienas Ukrainai
raksturīga parādība – atvadas no
padomju laiku simbolikas. Beidzot uz neatgriešanos pazudušas
Revolūcijas, Kirova, Sarkanarmijas un Oktobra ielas. Kopš 2014.
gada Maidana revolūcijas visā
Ukrainā “krituši” ap 800 Ļeņinam,
Marksam un citiem “proletariāta
vadoņiem” veltīti pieminekļi. Nojaukto padomju monumentu vietā parasti slejas vien metāla masts,
kuŗā plīvo valsts zilidzeltenais
karogs.

KAŖŠ
Bet ir vēl viens faktors, kas cementē Ukrainas valsti – karš valsts
austrumos. Tautu mobilizē nevis
polītiķi (attieksme pret kuŗiem
dažkārt ir visai ciniska), nevis
masu mediji un pat ne baznīca,
bet gan Krievijas agresija. Katrā
pilsētā, pat daudzos ciemos centrālajos laukumos iekārtotas piemiņas vietas ar kaujās kritušo vietējo kaŗavīru ģīmetnēm. Pavisam
konfliktā jau gājuši bojā vairāk
nekā 13 000 militārpersonu un
civiliedzīvotāju. Šķiet, nav neviena
ukraiņa, kurš ar savu personīgo
ziedojumu nebūtu palīdzējis apģērbt, apaut, paēdināt, pat apbruņot savu armiju un brīvprātīgo bataljonus. Maidana revolūcijas laikā Kijevas ielās bieži varēja redzēt
poļu nemiernieku saukli – “Par
mūsu un jūsu brīvību”. Savu
aktuālitāti tas nav zaudējis joprojām. Latvijas neatkarība šodien
tiek aizstāvēta ne tikai Rīgā, Daugavpilī, Zilupē, Briselē vai Vašingtonā, bet arī Kijevā, Krimā un
Donbasā.
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“Sibirijas Krusti” no Skotijas atceļo uz Sunāksti

MĀRA LIBEKA

“Esmu Džons Makgregors un
vēl nesen biju Latvijas goda konsuls Skotijā. Viens no lielākajiem
izaicinājumiem, ar ko saskāros,
bija latviešu mākslinieka Zigfrīda
Sapieša pēdējās gribas izpildīšana – viņa izcilā mākslas darba
koka skulptūras “Sibirijas Krusti”
pārvešana dzimtenē. Mēs esam
paveikuši vēl vairāk – mākslas
darbu pārveduši skulptora dzimtajā pusē Sunākstē.
“Sibirijas Krusti” ir Ziga Sapieša iespaidīgākais darbs. Tas pauž
viņa izjūtas par to, kas bija noticis ar viņu pašu un daudziem citiem latviešiem, kas piedzīvoja
negribēto kaŗu un tam sekojošās
šausmas.”
Skulptora Sapieša mākslas darbs
no Skotijas tika atvests ar kuģi un

uzstādīts Sēlijā ‒ Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta centrā.
To atklāja aizvadītajā 17. augustā,
un šajā svinīgajā brīdī klāt bija ne
tikai Džons Makgregors ar sievu,
bet arī Latvijas vēstniece Lielbritanijā Baiba Braže, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre
Eva Juhņēviča, Latvijas Polītiski
represēto apvienības vadītājs
Ivars Kaļķis, apvienības valdes
pārstāve Dagnija Liepiņa, Jaunjelgavas novada pašvaldības pārstāvji un citas personas.
Mākslinieka liktenis ir bijis
skaudrs. Z. Sapietis par posmu,
kas pavadīts zem padomju un
vācu okupantu varas, savās nepublicētajās atmiņās raksta: “Mūs
ar Oskaru Dravu, Vārnavas pagasta vecākā dēlu, apcietināja

padomju varas pirmajā gadā par
nacionālo karodziņu izlikšanu
uz telefona stieplēm, tomēr vietējais milicis mūs apžēloja un palaida vaļā. Bija arī skrejlapu iespiešana nacionālā garā un to
izplatīšana. Vāciem ienākot, mēs
ar sunākstieti Bukovski “nogrābām” pamestu vācu armijas motociklu, lai organizētu nacionālo
partizānu vienību, bet dabūjām
atkal uz kakla policiju.
Pēc skolas beigšanas aizbraucu
uz Rīgu, tur mani apcietināja ges-

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1
3

2

4

5

7

6

8
9

10

11

12

13

14
17

16

15

18

19

22

21

20

23
25

24
27

26

28

29
30

15

31

32
35

34

36

33

37

38
39

40

krasi atšķiras no dzimtenes
klimata. 6. Grīšļu dzimtas
augs. 12. Spēļu kāršu komplekts. 14. Daudzvietīgas
pasažieru lidmašīnas, kas
veic reisus pa noteiktiem
maršrutiem. 15. Slepena,
viltīga darbība nosodāmu
mērķu sasniegšanai. 16.
Akūta infekcijas slimība.
17. A. Bela romāns. 19. Administrātīvi teritoriālas iedalījuma vienības Dānijā.
20. Straujas. 22. Cukurniedru krupis. 23. Treniņcīņa boksā, paukošanā. 27.
Eiropas un Āzijas robežupe Kazahstānā. 30. Atdot
par samaksu. 31. Bulta. 32.
Romiešu filozofs (ap 4 p.
m. ē. – 65 m.ē.). 33. Turcijas
galvaspilsēta. 35. Staigna
vieta. 36. Zirgu dzimtas
dzīvnieks.

41

Līmeniski. 4. Valsts Zaļā Raga
salās Atlantijas okeanā. 7. Valsts
Eiropā. 8. Ar ziediem rotātu ratu
rindas brauciens svētkos. 9. Sporta komandas vadītājs. 10. ASV
pavalsts. 11. R. Ezeras romāns.
13. Apdzīvota vieta Vecumnieku
novadā. 18. Apdzīvota vieta Aizputes novadā. 21. Mākslīgu matu
veidojums. 23. Vecaine. 24. Franču komponists (1818-1893). 25.
Vienības vektors. 26. Pilsēta Spānijas dienvidrietumos. 28. Mūzikāli drāmatiski sacerējumi. 29.
Tāds, kam raksturīga piesardzīga

izturēšanās. 34. Paklausīgas. 35.
Jēdziens ķīniešu filozofijā. 37.
Pilsēta Italijas ziemeļaustrumos.
38. Skarblapju dzimtas ārstniecības augs. 39. Angļu automobiļu
marka. 40. Ēģiptes galvaspilsēta.
41. Vidusskolas beigšana.
Stateniski.1. Saliktu vārdu pirmā sastāvdaļa, kas nozīmē pretstatu. 2. Visi latviešu valodā izdotie iespieddarbi. 3. Akmeņaini,
sekla ūdens posmi upes gultnē.
4. Papagaiļu kārtas putni. 5. Augi
un dzīvnieki, kas ievesti un tiek
audzēti zemēs, kuŗu klimats

Krustvārdu mīklas
(Nr. 31) atrisinājums
Līmeniski. 4. Krēta. 5.
Bokačo. 7. Kopija. 10. Talma. 11. Tirāni. 12. Naskas. 13.
Karafes. 16. Kaijas. 19. Baraka.
22. Rekords. 23. Sargāt. 24. Resnis. 25. Ekonoms. 26. Patoss. 28.
Kalvis. 30. Dziesma. 35. Terīne.
37. Sonāte. 38. Mieži. 39. Skopje.
40. Junona. 41. Ļvova.
Stateniski. 1. Skotija. 2. Dēkla.
3. Vakance. 5. Batumi. 6. Kore.
8. Inki. 9. Apsara. 14. Rektori.
15. Faraons. 17. Abava. 18. Atāls.
20. Aleja. 21. Kriķi. 27. Tratas.
29. Venera. 31. Ziemeļi. 32. Misijas. 33. “Argo”. 34. Sāgo. 36.
Melot.

tapo, jo mums atkal veidojās nacionālā kustība. Kapsētā Mātes
dienā, nolicis puķes pie tēva kapa, es sacīju dažus vārdus par
baigo gadu, pieminot aizvestos
uz Sibiriju, atceroties mazpulkus
un deportēto Valsts prezidentu
K. Ulmani. Izrādījās, ka mana
runa bija noziegums kā krievu, tā
vāciešu uztverē. Mani arestēja –
vispirms Rīgā centrālcietums,
tad Salaspils koncentrācijas nometne. Tiku ārā, aizejot leģionā.
1944. gadā Kurzemes frontē
smagi ievainoja, nosūtīja ārstēties uz Vāciju, no turienes 1945.
gadā aizbēgu uz Kopenhāgenu.”
Dānijā Zigim radās iespēja
studēt Karaliskajā mākslas akadēmijā Kopenhāgenā. “Spējīgo
un darbīgo dāņu architektu un
daiļamatnieku panākumi ietekmēja pozitīvi, tādēļ jau studiju
sākumā manī radās pretestība un
nostāja pret bezdvēselisko starptautisko stikla un tērauda stilu
celtniecībā, kas pārplūdināja pasaules valstis. Akmens, ķieģeļi un
koks ir vienmēr patīkams mūsu
acīm un siltāki dvēselei.”
Ieceļojot Skotijā, Zigis palika
uzticīgs tieši kokam, akmenim
un mālam. No 1952. līdz 1958.
gadam studēja Edinburgas mākslas akadēmijā. “Man vienmēr
likās saistošs un pievilcīgs senās,
archaiskās un primitīvās mākslas
un rokdarbu agrīnais, vienreizējais svaigums. Iepazinies ar alu
mākslu, es pievērsu uzmanību
piktu un ķeltu darbiem, kaltiem
un cirstiem akmenī un kokā, tāpat bronzas un emaljas darbiem,
skotu akmens celtniecībai un
vecajām dūmu mājām. Es apbrīnoju skandināvu bronzas laikmeta mākslinieku un amatnieku
kaltos klinšu rakstus, viņu podniecību, koktēlniecību.”
Savdabīgie Z. Sapieša veidotie
mākslas darbi rotā daudzas ēkas
Skotijā un Anglijā. Vācijā viņa

koka sienas cilnis redzams Minsteres latviešu centrā. Tagad Pasaules latviešu mākslas centrā
Cēsīs iespējams iepazīties ar
mākslinieka lielformāta keramikas veidojumiem.
Savulaik Z. Sapietis ir teicis:
“Esmu svešinieks Rīgas ļaudīm,
gan arī pārējiem Latvijā. Pavisam
maz ir to, kas mani pazīst un
atceras. Tur jāvaino dzelzs aizkars un pusgadsimts emigrācijā,
kas mani atšķīra no dzimtenes.”
No šī brīža varam būt droši, ka
Zigfrīds Sapietis vairs nav nekāds
svešinieks Latvijā, viņš ir atgriezies mājās kopā ar daudziem
emigrācijas latviešu māksliniekiem.
Visu dzīvi Zigis dāsni dalījās
savās zināšanās un mākslas mīlestībā. Divdesmit gadus strādājot par pasniedzēju Portobello
vidusskolā, bija lektors Skotijas
Mākslas padomē un tika ievēlēts
Karaliskajā Britu skulptoru biedrībā.
Mākslinieks vienmēr vēlējās,
lai “Sibirijas Krusti” tiktu uzstādīti viņa dzimtajā pusē.
Bijušais Latvijas goda konsuls
Skotijā Džons Makgregors pastāstīja, ka par spīti deportāciju
iespējamībai skoti piešķīruši Zigim tiesības palikt. “Pirmo reizi
ar viņu tikos 2006. gadā, kad es
biju tikko iecelts goda konsula
amatā. Pirmajās Latvijas neatkarības dienas svinībās Edinburgā,
ko es rīkoju 2007. gadā, Zigis 78
gadu vecumā diriģēja dziedātājus. Viņš bija jau cienījamā vecumā, un kaŗa laikā pārdzīvotais
prasīja savu. Zigis aizgāja aizsaulē
2014. gadā, un viņa pēdējā vēlēšanās ir piepildījusies – “Sibirijas Krusti” ir atvesti uz viņa
dzimto Sunāksti,” sacīja Džons
Makgregors.
Vairāki Ziga Sapieša mākslas
darbi ir apskatāmi arī Pasaules
latviešu mākslas centrā Cēsīs.

Vēlaties uzzināt
par tautiešiem Lielbritanijā?
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Starp rindām un starp savējiem

BAIBA REINFELDE
„Šeit nebūs ne steigas, ne uztraukumu. Šeit sanākušos vieno
mīlestība uz vārda spēku. Un
apbrīna uz tiem cilvēkiem, kuŗi
spēj radoši savienot vārdus tādā
virknē, kas mūs uzrunā, aizrauj,
sajūsmina vai skumdina.” Šādiem vārdiem Rakstnieku cēlienu XV Latviešu Dziesmu un
deju dvētkos Kanadā atklāja
laikraksta Latvija Amerikā galvenā redaktore un Rakstnieku
cēliena vadītāja Vita Gaiķe.
Ir jauki, ja sarīkojumiem ir
kāds atbalstītājs. Rakstnieku cēlienam šajos svētkos financiālu
atbalstu deva studenšu korporācija Aurora. Aurorām ir arī
pašām sava dzejniece –Valentīne
Hermane, kas nu jau diemžēl
aizgājusi mūžībā, bet, viņas
patriotisko dzejoli ar vārdiem:
„... Latvija bija, Latvija būs, vienalga, ar vai bez mums,” nolasīja
Auroras māsa Irēna Zvagulis.
Rakstnieku parādi uzsāka
viešņa no kaimiņzemes – Sarma
Muižniece- Liepiņa. Viņa arvien
bijusi sabiedriski aktīva, tāpēc
visi Amerikas latvieši viņu
pazīst. Sarma ir visur, un viņas
darbi liecina par viņu. Ne velti
Sarma ir arī pirmā Andra
Ritmaņa rodošās piemiņas fonda
balvas laureāte. Kā pati saka,
savā dzejā viņa sevišķi emocionāla nav, jo pieiet lietām praktiski. Vēl viņa mēģina dzīvi skatīt
ar humoru. Tas atspoguļojās arī
Sarmas dzejas lasījumā, iesmīdinot publiku: „... Ja neesi vilcis
gadu – iekar cita skapī... Ja neesi
lasījis 60 gadu – paturi. Paturi.
Alfabētiski. Bērni nelasa latviski
– noteikti paturi.” Kā pēdējo
Sarma lasīja dzejoli, kas bija
veltījums tiem, kas savulaik sarīkoja viņas paaudzei Jaunatnes
dziesmu svētkus. Rakstīts 1979.
gadā: „... lai kāds varētu sviest
dziesmu atpakaļ, tam tā vispirms
ir jāsaķeŗ.”
Lolitas Gulbes dzejā izskan
ilgas. Uz Vitas Gaiķes jautājumu,
pēc kā viņa ilgojusies visvairāk,
Lolita saka, pēc mīlestības, sirdsmiera un Dieva svētības. Viņas
dzejā daudz dziļu jūtu, viņas
lasījums emocionāls. „Kliegt. Es
varētu kliegt, kā man sāp šis
zaļums. Līdz kaulam. Līdz pirkstu galiem esmu tapusi zaļa.” „...
Grieze, tik vientuļa, taisni tāda
kā es.” „...Pieliec roku pie lauku
akmens. Tāda ir mana mīlestība.
Pelēks akmens ceļa malā, uz kā
tu vari atpūsties.” Pēdējais dzejolis veltīts viņas vīram Valdim
„... es dēstīšu liedagā puķi. Un tu,
celsi smilšu pili. Varbūt es Tevi
tur apmeklēšu, un mēs atkal
dejosim.”
Lilita Tanne vienmēr lasījusi.
Viņas darbi publicēti angliski
un, pirms pāris gadiem esot
Latvijā, viņa saņēmusies dzejot
arī latviski. Lilitu iedvesmojusi
Rīgā pirktā Kārļa Vērdiņa dzejas
grāmata, kam viņa veltījusi arī
savu pirmo dzejoli „Mazā Vēstures mūzejā.” „Ārā pamazām
līst, bet istabā ārzemniece. Riteņbraucēja tērpā. Pie klavierēm
nostājas, uzsāk spēlēt fantāziju...”
Tam seko īss dzejolis par to, kas
dzīvē kādreiz paiet gaŗām. Lilitai
jau ilgus gadus interesē kvantu
fizika. Tās ietekme jūtama arī

Rakstnieku cēliens XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanadā
viņas dzejā. Pēdējo dzejoli Lilita
rakstījusi, domājot par visiem
aizgājušajiem latviešu milžiem,
un tomēr veltījums rakstīts tēvam Guntim Tannim. „Milzīgi
milzis vairs necelsies. Nogāzies
zemē ar tādu spēku, ka mēs gaisā
mestie putekļi nesagaidītā ceļā
sabirstam kopā... Nesabirt, un
neizzust. Dot un augt. Milzīgi.”
Jaunākais šīs rakstnieku parādes dalībnieks bija Laris Krēsliņš. Viņu vislabāk pazīst filadelfieši. Pēc izglītības vēsturnieks, tomēr iesaistījies daudzos
mākslas projektos. Līdzi atvedis
arī savu jaunāko grāmatu „Kad
Tu dosies prom”. Viņa dzejoļi ir
īsi un kodolīgi. Vita Gaiķe viņam
jautā: kāpēc tā? Uz ko Laris
atbild: Nu tādi viņi nāk. „Izmainīsim naidu. Es domāju naudu.

kad neizdzīvotās dzīves no jauna
pļavas smilgās zied.” Pēdējais
dzejolis veltīts viņas mūžībā aizgājušam vīram, ar ko nodzīvots
61 laimīgs laulības gads. „Še,
ņem manu sirdi, tikai nenomet
zemē, vai dzirdi...”.
Seko atelpas brīdis, kur Andra
Zommers klātesošos aicina baudīt mākslas darbus, ko gatavojuši
jaunie mākslinieki, iedvesmojoties no Rakstnieku cēliena dalībnieku darbiem. Tāpat klausītāji
varēja iegādāties jaunākās grāmatas, un vecās grāmatas, kas
bija novietotas uz senlaicīgiem
čemodāniem, varēja ņemt sev
līdzi.
Rakstnieku cēliena otra daļa
sākās ar skumju, tomēr siltu
pieskaņu, jo tika pieminēti tie
rakstnieki un dzejnieki, kas

tautai” Latvijas Atmodas laikā
kļuva par sava veida himnu.
Andris ir izdarījis daudz vairāk
par to un, viņa radošai piemiņai
ir nodibināta speciāla balva literātūrā un mūzikā. Andra Ritmaņa divas īsas dzejas lasīja viņa
meita Lolita Ritmane. Pirmā
saucās „Miglā”, kur 1944. gada
augustā, piespiedu kārtā uz
svešas zemes kuģa kāpa latviešu
jauneklis. Un otrā bija veltīta
Andŗa pirmajam mazbērnam,
Brigitas meitai Andrai, kas piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā.
„... tūkstoš balsu vēl dzied un
tūkstoš balsu pulkā arī mūsu
Andriņa dzied.”
Vita Gaiķe piemin, ka pirms
pāris nedēļām mūžībā aizgājis
arī ārsts un literāts Pāvils Vasariņš, kas bezgala daudz darījis,

mūžībā aizgājuši kopš pēdējiem
Dziesmu un deju svētkiem
Kanadā.
Šie bija pirmie Dziesmu svētki,
kas aizvadīti bez Ingridas Vīksnas. Viņa Dziesmu svētkos rosījusies kopš pašiem pirmsākumiem, 1953. gada, un viņas
vārds uz mūžiem paliks ierakstīts Dziesmu svētku vēsturē.
Ingridas piemiņai viņas dzejoļus
lasīja mazmeitas Janīna Fogels
un Jūlija Valdmanis. Abas bija
izvēlējušās sev tuvāku dzejoli.
Janīna tādu, kas pēc vecmāmiņas aiziešanas viņai deva mieru.
Dzejolis saucas „Baltais rīts”, bet,
Jūlija savu omammu raksturoja
kā kontrastainu personību, kam
patika smieties, stāstīt jokus un
spēlēties ar kaķiem. Viņa bija
izvēlējusies nolasīt Ingridas „Kaķu
dziesmu”. „... Bet labāk paceļu
asti slaidi, velti tu manu mīlestību
gaidi. Es neiešu ņaudēt citam par
prieku, bet kur savu spalvaino
sirdi lai lieku?”
Esam atvadījušies arī no dzejnieces un rakstnieces Indras
Gubiņas. Viņas dzejas, stāsti un
romāni, ceļojumu apraksti un
mākslas kritikas bija vienmēr
lasītāju gaidītas. Indras piemiņai
dzejoli lasīja Baiba Auzāne. „Mūžs
kā sakša aužas. Sākumam latviskie raksti, Latvijas linu meti,
mātes zinību pīti, stipri un izturīgi... tik cerēt, ka varēsim
pabeigt atkal ar latviskiem rakstiem, kurus tikai vienā zemē
saule un ūdens prot rakstīt.”
Šajā laikā ir kritis vēl viens
Ziemeļamerikas stabils balsts latviešu sabiedrībā, ārsts un dzejnieks, Latvijas patriots Andris
Ritmanis. Viņa dzejolis „Manai

pētot trimdas latviešu rakstniekus, un īpaši daudz, saglabājot
savas dzīvesbiedres, Ainas Zemdegas literāro mantojumu.
„Viņu visu mums pietrūks,
viņi visi ir atstājuši neizdzēšamas pēdas,” saka Vita Gaiķe.
Juri Zommeru Vita piesaka kā
aizrautīgu slēpotāju un putnu
pētnieku, bet vislielākā aizraušanās viņam ir grāmatas. Arī
Juris uz Rakstnieku cēlienu bija
atvedis savu jaunāko dzejoļu
grāmatu „Vārdu sapnis”. Juŗa
darbos ir puķes, pļavas, ezeri,
meitenes un cerētā mīlestība.
Viņš sāk ar „neuzrakstīto dzejoli”, kam jūtams humors, un turpina ar „Krustceles, atbildība”,
kur runā par piesārņotu apkārtni, samītām plastikas pudelēm, cigarešu galiem un avīžu
lapām. „Kas dārzā, kas dārzā” ir
dzejolis par puķēm, bet īpaši par
pieneni „...Man liekas, es tevi
saukšu par pieneni, kas vienmēr
silti smaida, ir izturīga, nav jālaista, aug rītenī un piedod visu.”
Marutai Voitkus-Lūkinai ir
saistība ar senajiem latviešu
dieviem. Viņai ir īpašas saites ar
Visumu un Toronto dievturiem.
Viņas stāsti ir kāds pārdzīvojums
vai kas dievišķs, kas Marutu
apskaidro vai kaut kas, kas viņu
sarūgtina. Viņa pati saka – laimīgā kārtā, pasaulē ir vismaz
divi lasītāji, kas labprāt lasa viņas
stāstiņus. Šoreiz Maruta bija
paņēmusi līdzi stāstu, kas saucas
„Manējie”. Stāsts bija par stārķiem jeb svēteļiem, kas mantoti
kopā ar mājas iegādi, līdzīgi kā
ozoli un ābeles. Par viņu dzīvi,
īpašo draudzību un gājputnu
laiku. „...Uz Āfriku divu stārķu

Rakstnieku cēliena dalībnieki

Autokorrekcija.” „Izgudrosim, kā
varam atkārtot pirmo buču.
1 miljonu 23 tūkstošu 423 reizes”. „Kad Tu šo dzeju izlasīsi, Tu
būsi piecas sekundes vecāks.”

Katrs varēja izvēlēties vajadzīgo
grāmatu

Inta Purva daudz darījusi, lai
uzturētu latvisko garu Kanadas
latviešu sabiedrībā. Nu solis palicis lēnāks, bet pūrā ir lieli darbi.
Intai dzejoļi neliek mieru, kamēr
tie nav uzlikti uz papīra. Šim
cēlienam viņa izmeklējusi dzejas, kas pašai ir ļoti nozīmīgas.
1991. gādā ar vīru, staigājot pa
Tērvetes siliem, kur notikušas
niknas cīņas, sarunas pārtrūka.
Ar katru soli likās, ka tiek kāpts
pāri kam nozīmīgam. Un tā radās dzeja, kas veltīta Kurzemes
cietokšņa varoņiem. „Es lasu
viņu dvēseles un saku mūžībai –
paldies. Jūs nezināmie vīri, man
manu laiku nopirkāt... Es jūsu
ilgas sadzirdu, ko zeme dzied,

vietā, laižas trīs.” „Atā, mani
skaistie!”
Baņuta Rubess Ziemeļameriku
sašūpoja pirms 40 gadiem, ar
savu dumpiniecisko lugu „Varoņdarbi”. Un vēl līdz šim viņa
nebaidās izteikt savu nostāju.
Viņas darbi ir spēcīgi gan angļu,
gan latviešu valodā. Baņuta visu
savu dzīvi velta radošumam un
mākslai. Viņa jau no bērna kājas
veido izrādes. Lielais pavērsiens
bijis tad, kad dzejnieks Juris
Kronbergs teicis, ka talants ir
pienākums. Šie vārdi Baņutai
palikuši sirdī, un šī pienākuma
dzīta, viņa pašlaik raksta grāmatu par savu tēvu. Grāmata top
angļu valodā un viņa fragmentus lasīja angliski. Baņuta stāsta:
„Tas ir par Bruni, pirms viņš bija
tēvs. Brunim ir 16 gadi, un viņš
ir pirmo reizi iemīlējies meitenē,
vārdā Mirdza. Mirdza tic aurām
un grib, lai Brunis nāk uz viņas
jogas pulciņu. Tas ir pie dzejnieces Mirdzas Bentrupes. Brunis
netic aurām un ir pateicis, ka uz
šo pulciņu neies.” Brunis ir vijolnieks un lasījums sākas ar Rīgas
Radio koŗa mēģinājumu, kur
Bruno ierodas ar nokavēšanos,
kam seko citas ķibeles.
Armandu Birkenu visi pasaules latvieši pazīst kā Čikāgas
Piecīti. Par šo nopelnu viņš šajos
dziesmu svētkos arī saņēma
Triju Zvaigžņu ordeni. Čikāgas
latvieši viņu pazīst kā rosīgu
sabiedrības darbinieku. Latvija
Amerikā viņu iepazinusi kā
lielisku jokdari, un 1. aprīļa numurs ir tas, kur viņš var izvērsties. Uz Vitas Gaiķes jautājumu,
kas viņam patīk vislabāk – jokot,
dziedāt vai dzejot? Armands atbildēja, ka vislabāk viņam patīk
dziedāt, jo dziedot dzied dzeju
un dzejā var iekļaut jokus. Savu
lasījumu Armands uzsāka ar
dzejoli „Jūs krītat”, kur ar lielu
pārdzīvojumu, galu galā izrādās,
ka lielie kritēji ir viņa mīļie mati.
Dzejolis „Vienreiz gadā” bija
veltījums autora mīļākajiem
svētkiem – Jāņiem: „Latvijas āres
ir mans dievnams. Tie ir mani
svētki. Līgo dziesmas ir manas
himnas.” Savu uznācienu Armands beidza ar mūzikālu priekšnesumu „Kā gribētos”. Šādus
vārdus jaunībā uzrakstīt nevarot,
viņš saka. „Dziesma ir par
pieredzi ar latviešu lietām, bez
kā dzīvot negribas.”
Radošo pēcpusdienu pabeidzot, Vita Gaiķe vēlreiz pateicās
visiem rakstniekiem un dzejniekiem par dvēseļu bagātināšanu. Paldies studenšu korporācijai Aurora. Paldies Pāvela
Havkina mūzikas grupai „Komandants un Zaglis” par mūzikālo fonu. Paldies māksliniekiem, kas rakstnieku devumu
ietērpa krāsās. Paldies palīgiem
Andrai Zommere un Baibai
Auzānei, Kristīnei Ludiņai un
Ilzei Pētersonei. Paldies Latviešu
Preses biedrības kopai.
Rakstnieki un dzejnieki savos
darbos atklāj dziļākās jūtas un
pārdomas. Tā ir liela uzdrīkstēšanās parādīt pasaulei, ko tu
jūti un ko tu domā. Bet Rakstnieku cēlienā viņiem par to
nebija jāuztraucas, jo šeit viņi ir
starp savējiem, teica Vita Gaiķe.
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SPORTS AMERIKĀ

Kursas kausa izcīņa volejbolā

JURIS BĻODNIEKS
24. augustā Ņudžersijas sporta kopa Kursa rīkoja gadskārtējo volejbola turnīru „Kursas
kauss”, lai pulcinātu latviešu
volejbolistus un tiem radītu
draudzīgu sacensības vidi. Turnīrs ir draudzības turnīrs pašās
saknēs, spēlētājus uz vietas sadala vienībās. Rīkotāji cenšas
vienlīdzīgi sadalīt, lai visiem
būtu iespēja sacensties. Bet arī,
spēlētāji kuŗi nav raduši spēlēt
kopā, iepazīstas cits ar citu, un
rodas jaunas sadarbības un
spēles ritmi. Bija ieradušies 17
spēlētāji kuŗus sadalīja četrās
vienībās. Katra komanda ar
katru izspēlēja divas 21 punktu
spēles ar pusdienas pārtraukumu. Pēc spēļu beigām 1. vienība (skat. sastāvus raksta beigās) ar A. Grantu priekšgalā ar
6 uzvarām ierindojās pirmajā
vietā, tai sekoja 3. vienība (A.
Kaniņš/A. Ozols – komandas
kapteinis) ar 3 uzvarām, 4. vienība (G. Osvalds – kapt.) ar 2
uzvarām un 2. vienība (A. Bārs –
kapt.) ar vienu uzvaru. Pusfinālā tikās 1. ar 2. vienību un
likās, ka 2. vienība bija pilnīgi
cita komanda ar ievērojami
labāku spēles līmeni, gūstot
priekšroku pirmajā spēlē. Otrajā spēlē A. Granta vienība
saņēmās un jau bija priekšā, un
tad 2. vienības spēlētājs A. Mežgailis savainoja celi, un 2. vienība vairs neatguva savu spēles
ritmu: rezultāts 23:25, 25:22,
15:9 A. Granta vienības labā.
Otrajam pusfinālam, kur
spēlēja otrās un trešās vietas
ieguvēji, arī bija nepieciešamas
trīs spēles. Te 3. vienības kapteinis A. Kaniņš bija labi iesilis
un sāka dominēt, komandai

palīdzot uzvarēt pirmo spēli. Bet
G. Osvalda komanda ar G. Osvalda un M. Ģigas spēles māku
kopā, ar M. Bāra un N. Melņa
gremdēm bija izturīgāka: 25:23,
25:20, 15:12. Par trešo vietu
spēlēja 3. vienība pret 2., kur
tad 3. vienība arī pastāvēja,
iegūstot 3. vietu – 30:26.
Finālā satikās A. Granta vienība ar G. Osvalda vienību,
kuŗas iepriekš bija ierindojušās
pirmajā un trešajā vietā. No
sākuma G. Osvalda vienība aizsteidzās priekšā, bet A. Granta
tikpat kā visu atguva, bet ne
gluži. Otrā spēlē A. Granta
vienība sasparojās, īpaši ar
Granta neatņemām servēm un
neatvairāmām gremdēm. Trešajā spēlē priekšroka bija G. Osvalda komandai. M. Ģiga, šīs
komandas spēlētājs, izteicās, ka
no mūsu iepriekšējām spēlēm
sapratām, kas labāk strādā un
mācījāmies no mūsu kļūdām,
un mums radās laba enerģija un
sadarbība. Un tā G. Osvalda
komandas vienmērība un spēlētāju plašā spēles māka pastāvēja, uzvarot trīs spēlēs: 25:22,
16:25 un 15:12, tā izcīnot
Kursas kausu līdz nākamajam
gadam.
Laiks sestdienā nevarēja būt
labāks. Raksturīgais Ņudžersijas vasaras mitrums bija pierimis, spīdēja saule ar dažu
mākoņu atspaidu. Pēcpusdienā,
kad laukumu aizēnoja gaŗās
Priedaines egles, spēlēšana bija
ideāli ērta. Un laiks veicināja
centību – varēja manīt, ka ikviens īpaši piestrādāja, lai savai
komandai palīdzētu. Rīkotāji
priecājās par vairākiem jaunajiem spēlētājiem Kursas kausa

izcīņā. Matīss Bārs tikai ar viena
gada spēlēšanas pieredzi (viņš ir
10. klases skolnieks) parādīja
teicamu spēles māku pie gremdēm un pie tīkla. Matīsa Medņa
gremdes ļoti palīdzēja viņai
vienībai, Kārlis Kuškēvics izcēlās ar vispusīgu spēlēs māku.
Rīkotāji priecājas arī par Ozolu
un Mežgaiļu saimēm, kuŗas ar
katru gadu palīdz, lai turnīrs
labāk izdotos.
Kā labāko spēlētāju rīkotāji

maksa arī sedz pusdienas, kuŗas
sarūpēja Māra Bārs ar palīgiem
Johanu un Magnusu Bāriem.
Komandas Kursas kausu izcīņā (numuri izlases veidā): 1. vienība ‒ Aina Lūse, Juris Bļodnieks, Akselis Grants, Ēriks
Mežgailis; 2. vienība ‒ Elga
Ozola, Aivars Bārs, Matīss
Mednis, Andris Mežgailis; 3. vienība ‒ Andris Kaniņš, Kārlis Kuškēvics, Alberts Ozols, George Star,
Niks Timrots; 4. vienība ‒ Māra

šogad, 13. jūlijā, tur piedalījās
sešas vienības arvairāk nekā 30
spēlētājiem. „Zelta bumbas” turnīrā bija vairākas latviešu jauniebraucēju vienības, un no tiem
izcēlās E. Silova „Zelta racēji” ar
komandas zvaigzni Andreju Saveļjevu. Tie bija turnīra uzvarētāji, finālā pieveicot A. Nollendorfa vienību (kuŗā arī spēlēja
ANO vēstnieks Andrejs Pildegovičs). Kursas kausos trūka šīs
vienības, un rīkotāji cer, ka tā
ieradīsies nākamajā gadā.
Kursas turnīru galvenais organizētājs ir Jānis Ģiga, sporta
stūŗakmens gan Ņujorkas apkārtnē, tā arī Austrumkrastā.
Jāņa neatlaidīgais darbs, sakārtojot kalendāru, sapulcinot
sportistus, rūpējoties par laukumiem un par visu vajadzīgo,
lai spēlētu, ir neatsveŗams. Jānim palīdz Aivars Bārs, Juris
Bļodnieks un Ainis Nollendorfs.
Pateicība Bāra ģimenei par pusdienu sarūpēšanu!
Nākamais Kursas rīkotais āra
turnīrs ir plānots Rotā nākamā
gada jūlijā. Ar Kursu var sazināties rakstot Jānim Ģigam:
Volejbola turnīra Kursas kausi 2019 spēlētāji: Pirmajā rindā no gbgiga@verizon.net. Jānis vienkreisās: Elga Ozola, Normunds Melnis, Alberts Ozols, Aina Lūse, mēr gaida jaunu spēlētāju
Akselis Grants, Juris Bļodnieks, Grants Osvalds; Otrajā rindā: pieteikšanos.
George Star, Niks Timrots, Māra Ģiga, Ēriks Mežgailis, Aivars
Bārs, Matīss Mednis, Matīss Bārs, Andris Kaniņš, Kārlis Kuškēvics,
Andris Mežgailis // FOTO: M. Bārs / J. Ģiga
PĒRK
bez debatēm izvirzīja Akseli
Grantu. Viņa stiprie un precīzie
mērķtiecīgie sitieni komandu
ievērojami pacēla. Vēl arī viņš
rādīja vispusīgu spēles māku un
labi pārredzēja laukumu. Rīkotāji cer Akseli redzēt arī nākamā
gadā.
Kursas kausu izcīņas dalības

Nopirkšu īpašumu ar mežu.
Ģiga, Matīss Bārs, Normunds Tālr. +371 24002400.
Melnis, Grants Osvalds (kapt.).
Ņudžersijas sporta kopa Kursa
LATVIEŠU FILMAS
ik gadu rīko divus volejbola
Jaunās Latviešu filmas
turnīrus – Priedainē ar Ņudžerno “Latvija 100” sērijas,
sijas latviešu biedrības pabalstu
DVD formā, var dabūt
un Rotā ‒ kopā ar LKIA-Rotu,
īrēšanai Amerikā.
Katskiļu kalnos. Rotas turnīra
Info: kindriks@aol.com
nosaukums ir „Zelta bumba” un

L A T V I J A S S P O R T I S T I PA S A U L Ē
Valsts prezidents
tiekas ar LOK
vadību
20. augustā Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī tikās ar
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) prezidentu Aldonu Vrubļevski, ģenerālsekretāru Žoržu
Tikmeru un LOK Goda prezidentu Vilni Baltiņu.
Tikšanās laikā tika pārrunāta
LOK darbība, sporta nozares
attīstības jautājumi, kā arī Latvijai aktuālo 2019. un 2020. gada
sporta pasākumu norise.
(Turpinājums 20. lpp.) // FOTO: Valsts prezidenta kanceleja

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
FILADELFIJA
Filadelfijas pensionāru kopas
sanāksme notiks otrdien, 10.
septembrī groziņu veidā. Tā
sāksies plkst. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo latvju biedrības
telpās, 531 North 7th Street. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un pārrunas
par notikumiem. Saiets beigsies
ar dzimšanas dienu svinēšanu
un kafijas galdu. Viesi arvien
laipni gaidīti. (AB)
ŅUJORKA
KATSKIĻOS
HARTFORD – (CT)
PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold,
NJ 07728).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs
11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125
Mājaslapa: www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
Pasākumi notiek dzīvojamā
kompleksa klubā Tudor Room
2.stāvā (5101 Brittany Dr, St.
Petersburg, FL 33715).
3.septembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
PRIEDAINE (NJ)
www.priedaine.com
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-992-9700.
www.tervete.org
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 otrdien 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. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com. Runas stundas
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk.
notiek 11:00. Dievk. 12:00
Bībeles stunda.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com;
www.face-

book.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). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
• 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 Dr., Los Angeles CA 90039).
Diak. Guna Reina. Dievk. notiek 11:00.
15. septembrī-dievkalpojums
(diak. Guna Reina)
22. septembrī-dievkalpojums
ar dievgaldu (diak. Guna Reina)
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766).
Svētdienās 11:00
Dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs
Dr. Jānis Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.:
617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc.
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek
11:00.
Lūdzu ievērot – Vasaras
posmā, sākot ar 16. jūniju, dievkalpojumi sākas plkst. 10:00.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand
Rapids MI 49505).
Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv.
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010.

Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr:
616-975-2705. Dievk. notiek
2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh.
1. septembrī dievk.nenotiek
8. septembrī dievk.ar dievg.
15. septembrī dievk.
22. septembrī dievk. angļu
valodā
29. septembrī dievk. ar dievg.
(piedalās vid. apg. konf.
dalībn.)
6. oktobrī Pļaujas svētku
dievk., ar dievg.
13. oktobrī dievk.
20. oktobrī, dievk. angļu
valodā
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Draudzes Dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. notiek svētdienās 14:30.
• 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. Otrajā svētdienā 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. Dievkalpojumi notiek 11:00. Māc.
Igors Safins.
14. septembrī, plkst. 11:00 dievk. ar dievg. Viesu māc.
Igors Safins. Sekos sarīkojums
ar sadziedāšanos.
19. okt., plkst. 11:00 - Pļaujas
svētku dievk. ar dievg. Kalpos
Diakone Linda Sniedze-Taggart. Sekos sarīkojums.
• 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).Pēc
Dievk. sadraudzība.
Sept. 1 - Dievkalpojuma nebūs
Sept. 8, 11:15 - Izbraukums
pie Noram (no baznīcas 10:30)
Sept. 15, 10:30 - Dievk.,

Mūsu mīļā draudzene

MAIJA SKANGALIS,
dzim. PULKSTENIS
Dzimusi 1940. gada 25. jūlijā Balvos, Latvijā,
mirusi 2019. gada 21. augustā Bronksā, ASV
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz tālo mūžības salu.
(K. Skalbe)

Paturēsim viņu mīļā piemiņā
MAIJA UN JĀNIS ŠĶINĶIS, ILZE UN INTS RUPNERS
AIJA BLUMFELDS, NORA UN PĒTERIS AIVARS
LĪVIJA UN ALVIS EIKSTRĒMS

Sv.vak; sadraudziba
Sept. 19, 11:00 - Bībeles stunda
Sept. 22, 10:30 - Dievk. un
sadraudz.; 12:00 - LU gadasvētki
Sept. 24, 19:00 - Bībeles stunda
Sept. 29, 10:30 - Dievk. un
sadraudz.; 12:00 - Lesiņa laureātu koncerts
Okt. 6, 10:30 - Plaujas sv.
Dievk., Sv.vak., koris, bērnu uzruna, Svētdienas skola; mielasts
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk. notiek 13:30.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ). Māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY). Māc. Saliņš.
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ). Māc. Saivars.
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY
10003). Māc. Saliņš.
Katskiļu nometne (231 Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Ņūdžersija, First United Methodist Church (1 E Broad St,
Westfield NJ).
8.sept. Jonkeru bazn. plkst.
10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk.,
māc. Saliņš, seko pikniks;
St. Andrew bazn. plkst.13:30
dievk., māc. Saivars.
14. sept. Manhatenā, Seafarers plkst.14:00 dievk., māc.
Saliņš.
15. sept. Jonkeru bazn. plkst.
10:00 dievk. ar dievg., māc.
Saivars;
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk.,
māc. Saliņš.
22. sept. Kapu svētki Katskiļos (414 Bloomer Rd, Tannersville NY) plkst. 12:00
Citur dievkalpojumu nav.
29. sept. Jonkeru bazn. plkst.
10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk.,
māc. Saliņš.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618). Diakone Linda SniedzeTaggart.
8. sept. Svētdien, plkst.
2:00pm, Dievkalpojums ar
Dievgaldu. Valdes sēde.
Diakone
Linda
Sniedze
Taggart.
6. okt. Svētdien, plkst 2:00pm,
Pļaujas Svētku Dievkalpojums
un Sarīkojums.
Māc. Dace Zusmane. Lūgti
groziņi.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602
Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson
mob. (269)267-5330. Kontakt-

persona: MaryBeth Dzirnis
mob. (989)781-1163. Epasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mēnesī,
1:00 pēcpusdienā, seko groziņu
kafijas galds. Nākamie dievkalpojumi: 15. septembrī. 27.
oktobrī. 10. novembrī dievkalpojums ar dievgaldu. 22. decembrī dievkalpojums ar dievgaldu.
• 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. 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
Dievkalpojumi Sietlā:
Sietlas ev. Lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org,
maija@atvars.com
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
Nākamais dievkalpojums ir
15. septembrī.
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
katru pirmo un trešo svētdien
Faith Lutheran baznīcā (2601
49th Str. N, St.Petersburg, FL),
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs,
tālr.: 727-367-6001.
8. sept. – svētdien, plkst.
11:00 Bībeles stunda Rops mājā
727-474-5996
15. sept. – svētdien, plkst.
14:00 Dievkalpojums Faith Lutheran baznīcā
22.sept. – svētdien, plkst.
11:00 Bībeles stunda Virziņu
mājā 727-367-5979
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā.
tālr: 514-992-9700, www.draudze.org. Māc. Zvirgzda tālr:
613-400-3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. Māc. Jānis Mateus.
• 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.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-251-4151,
e-pasts: dcdraudze@gmil.com
Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža,
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts:
macanitavp@gmail.com, dr. pr.
Dace Zalmane (tālr. 703/4428458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).
Vasaras dievkalpojumi notiek
10:00 – kārtējie dievkalpojumi
ir ar Svēto Vakarēdienu. Seko
kristīgā sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.
ATELPA no 29. augusta līdz
1. septembrim – Draudžu
dienas Katskiļos.

Mans mīļais brālis

ANDRIS UBĀNS

1. septembrī – Laju vadīts
VĀRDA DIEVKALPOJUMS
ATZĪMEŠANAI KALENDĀROS: 8. septembrī – Latviešu
skolas jaunā Mācību gada atklāšana.
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).

Dzimis 1931. gada 11. aprīlī Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 21. jūlijā Kalamazoo, Michigan, USA

JURIS AR SIEVU MĀRU

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis
Vēlams sūtīt darbdienās,
vēlākais –
PIEKTDIENĀS!
Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā svaine

INESE HINCENBERGS,
dzim. ŠULCS

Dzimusi 1932. gada 18. martā,
mirusi 2019. gada 10. augustā

No manis ir šķīrusies mana mīļā meita

INGRĪDA ULDRIĶIS McKEE
Dzimusi 1942. gada 12. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 20. jūnijā Wilmington, Delaware
Mīlestība nekad nebeidzas!

Dziļās sērās
MĀTE LIDIJA ULDRIĶIS

Mēs brīdi ceļojam šai dzīvē kopā,
Nu mūža mājā iegāji Tu viena,
Jo ir kāds – pāri mums, kam cieši iegulst rokā
Kā stīga zeltīta ik dzīvespavediens.
(Indra Gubiņa)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
IRENAS – RUTAS UN INGRĪDAS ĢIMENES

Dieva mierā aizgājusi

Dieva mierā pēkšņi aizgāja mūsu jaunības draudzene

INGRĪDA ULDRIĶIS McKEE

SKAIDRĪTE ŠTOLCERS,

Dzimusi 1942. gada 12. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 20. jūnijā Wilmington, Delaware

dzim. RŪVALDS

Dzimusi 1938. gada 19. augustā Džūkstē, Latvijā,
mirusi 2019. gada 13. jūlijā Mineapolē, Mn ASV

Viņu piemin
ARTHUR UN SANDY JAKOVICS
GUNĀRS UN MĀRA ZIEDIŅŠ

Piemiņā un mīlestībā paturēs: IMANTS UN RUTA KALNIŅŠ
JĀNIS UN BOŽENA DIMANTS, JR.
LAIMA (AULE) VEIDE
RUTA DIMANTS
VIJA UN ALDIS SIMSONS
AIJA VIJUMS
JĀNIS UN SHERON KURSĪTIS
PĒTERIS, VITĀLIS, KAZIMIRS, ANTONIJA KURSĪTIS
MARUTA (BIRZNIEKS) RATERMANIS
MIRDZA UN EDVĪNS EKMANIS
AUSMA PLOSTIŅŠ
VELGA (EVALTOVIČS) EASKER

Nu vakardīnas
Atmiņas vīn paliks,
Bet reitdīna
Tik cereiba un sapnys.
(Anna Dimants)

Mūsu mīļais filistrs

JĀNIS ARTŪRS IEVĀNS, B.A.
Dzimis 1940. gada 26.februārī Cēsīs,
miris 2019. gada 14. augustā Homewood IL, ASV
KORPORĀCIJA TALAVIJA

Dieva mierā aizgājusi mūsu radiniece

MALDA ZAIJA KĒLERE,
dzim MEKŠS

Viens dadzītis vairs nav…

MAIJA SKANGALIS,
dzim. PULKSTENIS
Dzimusi 1940. gada 25. jūlijā Balvos, Latvijā,
mirusi 2019. gada 21. augustā Bronksā, ASV
MAIJA, ILZE, IEVA

Dzimusi 1936. gada 19. jūlijā Pļaviņās,
mirusi 2019. gada 8. jūlijā Jelgavā

Tavās rokās ir sākums un beigas,
Tavās rokās ir alga un sods,
Un es mierīgs eju – bez steigas,
Jo šī ticība mieru man dod.
(Leonīds Breikšs)

Sēro
SVAINIS IVARS UN AUSTRA KĒLERI

LAIKS
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2019. gada 31. augusts – 6. septembris

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 17. lpp.)
Pārrunāja arī programmas
„Sporto visa klase” 6. sezonas
atklāšana, Latvijas Gada balva
sportā, Latvijas V olimpiada un
2020. gada vasaras Olimpiskās
spēles Tokijā. Tikšanās laikā
Valsts prezidents pieņēma arī
LOK uzaicinājumu piedalīties
Tokijas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, kuŗa norisināsies 2020. gada 24. jūlijā.
Par godu tam, ka Valsts prezidents Egils Levits piedalījās LOK
atjaunošanā 1988. gada 19. novembrī un Daugavas Sporta
namā uzrunāja klātesošos, LOK
vadība pasniedza prezidentam
grāmatu „Latvijas Olimpiskā
vēsture”.

Jānis Šmēdiņš par
plūdmales volejbolu
Latvijas pludmales volejbola
duets Aleksandrs Samoilovs un
Jānis Šmēdiņš ar uzvaru Pasaules
tūres četru zvaigžņu posmā
Maskavā būtiski uzlaboja pozicijas Tokijas olimpisko spēļu
kvalifikācijas rangā, tomēr tajā
ieņemtā vieta pārim pašlaik nav
galvenais. Vēl ir priekšlaicīgi
olimpiskās kvalifikācijas reitingam pievērst īpašu uzmanību,
sarunā Latvijas Televīzijā teica
Šmēdiņš.

Pērn Samoilovs/Šmēdiņš uz
goda pjedestala kāpa četras reizes, bet šosezon līdz turnīram
Maskavā tas vēl nebija izdevies.
Krievijas galvaspilsētā Latvijas
pāris cieta tikai vienu zaudējumu
grupas kārtā pret brazīliešiem
Alisons Čeruti/Alvaro Filju, finālā to pašu duetu apspēlējot
divos setos. Pēc uzvaras Maskavā
olimpiskās kvalifikācijas rangā
Samoilovs/Šmēdiņš pakāpās no
27. uz 22. vietu. Pēc vietas reitingā startam Tokijā kvalificēsies
15 labākie pāri, taču svītra ranga
tabulā tiks pavilkta 2020. gada
15. jūnijā. Pašlaik situācija reitingā ir ļoti svārstīga, tādēļ nav
pamata tai pievērst īpašu vērību,
sacīja Šmēdiņš. Mārtiņš Pļaviņš
un Edgars Točs olimpiskajā rangā
ieņem 15., Tīna Graudiņa un
Anastasija Kravčenoka dāmu
rangā – 18. vietu. Katram duetam
rangā ieskaita punktus, ko volejbolisti guvuši 12 sev sekmīgajos
turnīros no pērnā gada septembŗa līdz nākamā gada jūnijam.
Tokijā olimpiskajā turnīrā startēs
24 dueti, bet pārējās vakances
aizpildīs pēc rezultātiem dažādos
kvalifikācijas turnīros, turklāt
viena starta vieta ir rezervēta
mājiniekiem japāņiem.
Šogad līmenis plūdmales volejbolā ir izlīdzinājies, sacīja
Šmēdiņš. Viņš arī atzina, ka abi
ar Samoilovu iepriekš nerādīja to
spēli, ko varētu, un šogad sliktāku
rezultātu bija neparasti daudz.
Samoilovs/Šmēdiņš ir pieraduši

pie labākiem rezultātiem, un Jānis
sagaida, ka sezonas turpinājums
varētu būt veiksmīgāks, jo pēc
uzvaras Maskavā ir pacēlums,
turklāt pārliecība par saviem
spēkiem ir tikai nostiprinājusies.
Maskavā pusfinālā Samoilovs
guva nelielu pleca savainojumu,
kas gan viņam neliedza aizvadīt
finālu. Pēc atgriešanās mājās
Samoilovs vēl devās pie ārstiem,
bet Šmēdiņš sagaida, ka partnera
trauma nebūs nozīmīga. Profesionālam sportistam reti kad
nekas nesāp, piebilda Šmēdiņš.

Zelta smiltis
Jūrmalā
Jūrmalā risinājās Pasaules tūres
triju zvaigžņu turnīrs plūdmales
volejbolā. Sākums bija neveiksmīgs četriem Latvijas pāriem.
Viņi nepārvarēja kvalifikācijas
pirmo kārtu: Rūdolfs Stankevičs/
Artūrs Rinkevičs (0:2 pret vāciešiem), Dāvis Nātriņš/Gints/
Antoms (1:2 pret norvēģiem),
Oskars Puga/Jānis Kuprasovs
(0:2 pret čechiem), kā arī Toms
Šmēdiņš/Haralds Regža, kuŗi
kvalifikācijas turnīru sāka no
otrās kārtas (1:2 pret igauņiem).
Turnīra turpinājumā Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš
izcīnīja pirmo vietu. Vispirms
viņi, kuŗi turnīrā izlikti ar otro
numuru, pusfinālā ar rezultātu
2:0 (21:13, 21:17) pārspēja Vācijas duetu Armīnu Dollingeru/
Ēriku Štadī (24.). Finālā latviešu
pretinieki bija Kusti Nilvaks/
Marts Tīsārs, kuŗi šajā turnīrā
daudzus pārsteidza ar savu spēli.
Viņi pusfinālā ar 2:1 pārspēja
baltkrievus Aljaksandru Dzjadkou un Pāvelu Pjatrušku. Finālā
Samoilovs/Šmēdiņš ar 2:0 (23:21,
21:14) uzvarēja igauņus. Šajā
spēlē izšķirošais moments bija
pirmā seta izskaņā, kad latvieši
atspēlējās no 17:20 un uzvarēja
setu. Otrajā setā viņi pēc līdzīga
sākuma ieguva pārliecinošu
vadību un izcīnīja zelta medaļas.

tasija Kravčenoka aizvadīja paraugdemonstrējuma spēli pret
titulēto Latvijas skeletonistu Martinu Dukuru un bijušo bobslejistu Mihailu Archipovu, kuŗš
tagad strādā kā treneris. Spēle
notika triju zvaigžņu turnīra
pātraukumā.

Vai Martinam Dukuram izdosies gremde? // FOTO: Delfi

Par prieku visiem līdzjutējiem
sportistiem izdevās parādīt lielisku sniegumu un raksturu.

Latvijas sieviešu
valstsvienību vadīs
Mārtiņš Gulbis
Latvijas Basketbola savienības
valde par sieviešu valstsvienības
vadības galveno treneri apstiprinājusi Mārtiņu Gulbi (attēlā),
vēsta LBS.

ASV šobrīd ir 12 pirmā simtnieka tenisistes, bet trīs – Serēna
Viljamsa, Medisona Kīza un
Sloeina Stīvensa – ir starp 11
labākajām. Interesanti, ka ASV
izlasei ne vienmēr talkā dodas
valsts vadošās raketes.
2020. gada fināla kvalifikācijas
turnīrā sacentīsies 16 komandas,
un šīs sacensības paredzētas no
7. līdz 8. februārim, kur katra
komanda aizvadīs pa piecām
spēlēm. Uzvarētājas iekļūs finālturnīrā, bet zaudētājas cīnīsies
pārspēlēs par vietas saglabāšanu
Pasaules grupā. Latvijas tenisistes šogad apstājās pārspēlēs
par vietu Federāciju kausa Pasaules pirmajā grupā, zaudējot
Vācijai.
***
Latvijas sieviešu tenisa pirmā
rakete Anastasija Sevastova jaunākajā WTA rangā atguvusi
vienu poziciju un atgriezusies
11. vietā. Jeļena Ostapenko par
divām pozicijām atkāpusies uz
77. vietu.
Ar uzvaru sezonas noslēdzošo
Grand Slam tenisa turnīru US
Open sāka Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova. Viņa
Ņujorkā pirmās kārtas spēlē ar
6:3, 6:3 apspēlēja Kanadas pārstāvi Eižēniju Bušāru.

tu Etjēnu Baksu Šveicē izcīnīja
uzvaru pasaules čempionāta 11.
posmā, nostiprinoties kopvērtējuma vadībā. Stupelis ar Baksu
uzvarēja abos braucienos, kas
summā deva 50 punktus. Otro
vietu ar 42 punktiem ieņēma
nīderlandietis Kūns Hermanss,
bet 40 punkti bija beļģim Marvinam Vanlušenam. Vēl viens
latviešu kantētājs Lauris Daiders, startējot igauņa Kerta
Varika ekipāžā, tika pie 16 punktiem un ieņēma 12. poziciju.

Futbols
Latvijas futbola klubs Riga FC
UEFA Eiropas līgas play-off kārtas spēlē lielāko tās daļu izturēja
mājinieku spiedienu, tomēr ar
1:3 (1:1) piekāpās Dānijas čempionvienībai FC Kobenhavn.

VEF Rīga“
komandai pievienojies Artūrs Kurucs
Latvijas
čempionvienība
basketbolā VEF Rīga parakstījusi
līgumu ar 19 gadus veco latviešu
aizsargu Artūru Kurucu, vēstīts
kluba mājaslapā.

Hokejs
Kontinentālās hokeja līgas
(KHL) Latvijas komanda Rīgas
Dinamo tradicionālajā pirmssezonas pārbaudes turnīrā Latvijas
Dzelzceļa kausā izcīnīja pirmo
// FOTO: FIBA
vietu. Izšķirošajā spēlē spēlē Dinamo ar rezultātu 3:2 pārspēja Artūrs Kurucs
Kā atzina Latvijas Basketbola Kazaņas Ak Bars vienību.
Artūrs Kurucs ir Rodiona
savienības prezidents Valdis Voins,
Kuruca brālis. Pagājušajā sezonā
tad uz šo amatu pretendēja arī
metru gaŗais Artūrs Kurucs
Vieglatlētika 1,91
italiešu speciālists Sandro Orspēlēja Spānijas pēc spēka trešajā
Latvijas šķēpmetējs Rolands līgā jeb LEB Plata Grupo Eleyco
lando. „Gan Treneru komisijas
dalībnieku vairākums, gan valde Štrobinders izcīnīja otro vietu Baskonia komandā, caurmērā
atbalstīja Gulbja kandidātūru. starptautiskās vieglatlētikas sa- spēlē gūstot 13,7 punktus, izcīnot
Ceru, ka Mārtiņa lielā motivācija censībās Meeting Madrid. Štro- 2,4 atlēkušās bumbas, kā arī izpalīdzēs sieviešu valstsvienībai binderam ieskaitīja tikai divus darot 2,5 rezultātīvas piespēles.
sasniegt tuvāko mērķi – kvali- no sešiem metieniem ‒ pirmais Viņš debitējis arī Spānijas augficēties Eiropas čempionāta fi- lidoja 78,36 metru tālumā, bet stākajā līgā (ACB) Baskonia
piektais bija 76,25 metrus tāls. komandas sastāvā.
nālturnīram,“ teica Voins.
Mārtiņš Gulbis dzimis 1991. Uzvaru ar 80,73 metru tālu meArtūrs Kurucs bija viens no
gadā, un treneŗa karjērā pirmos tienu izcīnīja rumānis Aleksan- Latvijas izlases līderiem 2018.
soļus spēris jau 2011. gadā. Bijis dru Novacs.
gada Eiropas čempionātā U-18
galvenais treneris Latvijas Basvecuma grupā, palīdzot izcīnīt
ketbola līgas komandās: „Barons
godalgas. Caurmērā basMotosports sudraba
kvartāls” (2011. – 2013., 2017.),
ketbolists spēlē guva 14,4 punkLatvijas vadošais motokrosa tus, savāca 5,7 atlēkušās bumbas
BK „Jelgava“ (2015. – 2016.), bet
kopš 2017. gada rudens – BK braucējs Pauls Jonass no Rock- un 4,3 reizes rezultātīvi pie„Jūrmala”. Izcīnījis trešo vietu star Energy Husqvarna koman- spēlēja.
Latvijas čempionātā 2017. un das izcīnīja trešo vietu sezonas
Brāļi Kuruci Eiropas spēcīgā2018. gadā, 2. vietu Baltijas 16. posmā – Zviedrijas Grand kajā līgā debitēja ar viena gada
Basketbola līgā 2018. gadā. Bijis Prix – prestižākajā MXGP klasē, intervālu. Rodions Kurucs 2018.
treneŗa asistents Latvijas U-20 otro reizi karjerā kāpjot uz goda gadā ieguva Spānijas basketbola
(2014.) un U-16 izlasēs (2015., pjedestala.
pilsonību un pirmo spēli ACB
2016.), kā arī U-16 puišu izlases
līgā aizvadīja 7. janvārī izbraugalvenais treneris (2017, 2018 –
kumā pret Sevilla – 89:82. Uzabas reizes 8. vieta Eiropas
brucējs spēlēja 21 sekundi un
čempionātā).
guva divus punktus, iemetot
bumbu grozā no augšas.

Samoilovs/Šmēdiņš par uzvaru
turnīrā saņems 10 000 dolaru no
75 000 dolaru lielā naudas balvu
fonda. Tāpat viņi tika pie 600
punktiem 2020. gada Tokijas
olimpisko spēļu kvalifikācijā.
Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs
astotdaļfinālā piedzīvoja zaudējumu, sacensības noslēdzot dalītā devītajā vietā. Pirmajā kārtā
cīnījās arī Michails Samoilovs un
Aleksandrs Solovejs (22.), un arī
Teniss
viņi piedzīvoja zaudējumu. LatLatvijas sieviešu tenisa izlase
vijas duets ar rezultātu 1:2 zaudēja lietuviešiem Lukam Kaz- 2020. gada Federāciju kausa
dailim/Arnam Rumšēvicam (16.), fināla kvalifikācijā viesos tiksies
ar pasaules grandu ASV. Latvija
turnīru pabeidzot 17. vietā.
kvalifikācijā saņēmusi 12. nuun bija starp neizsētajām
Eiropas čempiones muru
komandām, bet ASV bija pirpret skeletonistiem mais numurs. Ar 18 trofejām
ASV ir visu laiku titulētākā FeEiropas čempiones plūdmales derāciju kausa izlase, iepriekšējo
volejbolā Tīna Graudiņa/Anas- reizi turnīrā uzvarot 2017. gadā.

DAŽOS VĀRDOS
Austrālijas basketbola vīriešu
izlase, ko vada latviskas cilmes
Jonass pirmajā braucienā bija treneris Andrejs Lēmanis, pirceturtais, bet otrajā izcīnīja trešo mo reizi vēsturē uzvarēja ASV
vietu, kas summā deva 38 punk- valstsvienību – 98:94 (48:49).
tus un trešo poziciju.
Abas komandas gatavojas Pa***
saules kausa izcīņai Ķīnā.
Pasaules čempionātā blakusvāģiem kantētājs Kaspars StuSporta ziņas sakopojis
pelis kopā ar nīderlandiešu piloP. KARLSONS

