
Vo lu me LXXIII  Nr. 18 (6052) 2022. gada 14. maijs – 20. maijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
ST PETERSBURG, FL
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBURG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

MAY 14

      

Sanfrancisko 
Jaunais teātris 

pārgājienā
4. lpp.

Ņujorkas koris 
aicina uz
Pavasaŗa
koncertu

3. lpp.

Par vēsturi,
kas atkārtojas

16. lpp.

Juŗa Lorenca un 
Sallijas Benfeldes 

polītiskie
komentāri

11. lpp.

Eslingenas svētku 
programma

8.lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.

Par mūsu
valodu

6. lpp.

Lasiet timekli! 

www.laiks.us

LELBP virsvaldes plenārsēde
Latvijas Evaņģeliski luteriskā 

Baznīca pasaulē Baznīcas Virs
val des plenārsēdi atklāja 2022. 
gada 28. aprīlī ar svinīgu Sv. Va 
karēdiena dievkalpojumu Rok
vilē, Vašingtonas D.C. draudzes 
dievnamā. Klātesošos sveica PBLA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs  un 
Latvijas Republikas vēstnieks ASV 
Māris Selga. Sēdē piedalījās 22 
dalībnieki klātienē un septiņi 
attālināti (caur Zoom). Visi 
LELBP apgabali bija pārstāvēti. 

Plenārsēdes dalībnieki un viesi 
pavadīja sestdienu izbraukumā 
pa Vašingtonu D. C. un apkārtni, 
apmeklēja Balto namu, Kon -
gresa bibliotēku, George Washin g
ton’s Church, Kristus baznīcu un 
Vašingtonas Nacionālo kate d-
rāli, kuŗā arī noturēja mazu 
svētbrīdi.

Plenārsēde turpinājās līdz 
svētdienai, 1. maijam, kad to 
noslēdza ar svinīgu dievkalpo-
jumu, amatā ievedot jaunos 
Virsvaldes locekļus. 

Latvijas Evaņģeliski luteris
kās Baznīcas pasaulē Virs val
des plenārsēdes

VĒSTĪJUMS
1. Mēs asi nosodām Krievijas 

Federācijas uzbrukumu Ukrai-
nai, tās kaŗaspēka veikto civil-
iedzīvotāju un apdzīvotu vietu 
iznīcināšanu, neiedomājamo var-
darbību un nežēlību pret 
upuŗiem.

2. Pateicībā par līdz šim tik 
dāsno atbalstu Virsvalde aicina 
draudzes neatslābt lūgšanās par 
Ukrainu, tās tautu, zemi un 
kaŗavīriem, kā arī turpināt pa -
līdzēt gan bēgļiem, gan visiem 
tiem, kas cieš no šī kaŗa.

3. Apzinoties mūsu draudžu 
un Baznīcas darba nozīmi gan 
garīgās aprūpes nodrošināšanā, 
gan latviskā mantojuma sagla-
bāšanā, aicinām visās draudzēs 
šī gada 18. septembrī noturēt 
Kopbaznīcas dievkalpojumu, 
kuŗa kolekti aicinām ziedot 
Misijas fondam, lai veicinātu šī 
svētīgā Dieva darba attīstību un 
izaugsmi.

4. Baznīcas Virsvaldes ple nār-
sēdē starp citiem jautājumiem 
tika pārrunātas apgabalu raizes, 
atsākot darbu pēc kovida pan-
dēmijas, kā arī iespējas mai  nī-
ties un pielāgoties šī laika iz -
aicinājumiem.

5. Baznīcas Virsvaldes ple-
nār sēdē tika ievēlēts Baznīcas 
Virsvaldes prezidijs šādā sastā-
vā: prezidente – LELBP archi-
bīskape Lauma Zušēvica, prezi-

SILVIJA 
KĻAVIŅA-BARSHNEY

dentes garīgā vietniece – 
LELBA pārvaldes priekšniece 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža, 
prezidentes laju vietniece – 
LELBA Rietumu apgabala pār-
stāve Virsvaldē Tamāra Rūse, 
LELBA priekšnieces laju viet-
niece Sandra Kalve, Eiropas 
pārstāve – Latvijas apgabala prā-
veste Ieva Puriņa, Austrālijas 
pārstāvis – Austrālijas laju pār-
stāvis Virsvaldē Miķelis Strīķis, 
kasieris – LELBA Vidienes ap -
gabala laju pārstāvis Baznīcas 
Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sek-
retāre – Latvijas Evaņģeliski 

luteriskās baznīcas Lielbri ta nijā 
pārvaldes sekretāre un laju 
pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una 
Torstere. Baznīcas Virs valde iz -
saka pateicību līdzšinējiem pre -
zidija pārstāvjiem Pēterim Vī -
gantam, Baibai Rodiņai un Tālim 
Rēdmanim par viņu kalpošanu!

6. Lai veicinātu ciešāku sa -
draudzību mūsu Baznīcas drau-
džu starpā, Virsvalde aicina 
veidot māsu draudžu attiecības 
ar jaunākajām draudzēm un 
kopām, īpaši Latvijā un Īrijā.

7. Baznīcas Virsvalde patei-
cas sabiedriskām un valsts orga-

LELBP Virsvaldes plenārsēdes dalībnieki. No kreisās: Vilnis Ore, Zviedrijas apgabala prāv. 
Zilgme Eglīte, Uģis Grīnbergs, māc. Dr. Linards Rozentāls, LELBP Virsvaldes sekretāre Una 
Torstere, Latvijas apgabala prāv. Ieva Puriņa, Jānis Putnis, LELBA priekšniece Anita Vārsberga
Pāža, Sandra Kalve, LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Laris Saliņš, Tamāra Rūsis, 
Miķelis Strīķis, LELBA Vidienes apgabala prāv. Sarma Eglīte, māc. Igors Safins, Mārtiņš 
Pūtelis, Ingrīda Jansone, Vija Ūdenāne // FOTO: Silvija KļaviņaBarshney

Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga sveic plenārsēdes dalībniekus

nizācijām par līdzšinējo ļoti 
veiksmīgo un abpusēji atbal-
stošo sadarbību. Mēs arvien jūs 
paturam savās lūgšanās, lai, 
mums  visiem kopā arī turpmāk 
sadarbojoties, izdodas pie  tu vi-
nāt mieru un mūsu tuvāko lab-
klājību un drošību.

8. Baznīcas Virsvalde pateicas 
mūsu draudzēm par lielo darbu 
Dieva draudzes kuplināšanā, 
par jūsu lūgšanām un atbalstu 
mūsu kopīgajiem projektiem 
un aicinām arī turpmāk būt 
dāsniem gan ar lūgšanām, gan 
darbiem un financēm.
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Vēlos papildināt 
un labot dažus 

faktus…
Rakstu sakarā ar mag. hist. 

Agnijas Lesničenokas rakstu par 
Kārli Kalniņu š. g. 9. – 15. aprīļa 
avīzē Laiks, 14. un 15. lpp.

Kārļa Kalniņa māsa Elza pie -
dzima 1906. gadā. Viņas māte 
Made Kalniņa atteicās 1944. ga  dā 
doties trimdā ar meitas ģimeni. 
Vīrs Krišjānis miris 1944. gada 
ziemā. Mades vēlēšanās mūža 
beigās bija atdusēties blakus vī -
ram Bērzes kapos. Otrs iemesls 
bija sagaidīt dēlu Vili atpakaļ no 
Sibirijas. Kad Latvijā ienāca ko -
mūnisti, Made tika pratināta, 
jaunā valdība gribēja zināt, kur 
palicis dēls un meita. Tomēr no 
mājas ārā neizraidīja. 

Made savas dienas pavadīja 
lauku mājās Bērzes upes krastā, 
Vecvagarēs, kas viņai vairs ne -
piederēja, bet latvieši, kas tur 
ienāca dzīvot, ar cieņu Madi 
sauca par saimnieci.

Made mirusi 1954. gadā.Ap -
glabāta Bērzes vecajos kapos, 
kur ir arī apglabātas meitas Elzas 
Mekšas un mazdēla Varidota 
Mekša pelnu urnas.

Rakstā ir ievietota fotografija, 
kuŗā redzams Kārlis Kalniņš ar 
archibīskapu Teodoru, Grīn-

Labdien, cien. 
avīzes “Laiks” 

redakcija!
Rakstu Jums, lai izteiktu 

atbalstu drukātai avīzei – es 
nevēlos lasīt avīzes digitālā 
variantā, internetā! Esmu ve -
cākās paaudzes cilvēks, ieceļoju 
Anglijā pirms 17 gadiem. Abo-
nēju “Laiku” un priecājos par 
jūsu avīzi, jo, galvenais – varu 
izlasīt, kas notiek manā dzim-
tenē. Man tas ir ļoti svarīgi. Un 
vēl – uzzinu par latvietības uz -
turēšanu Amerikā, kas, kā zi -
nāms, nav lēta, kā arī aizņem 
brīvo laiku. Pasūtinot avīzi, es 
jūtu tuvību ar latviešiem tālās 
zemēs, varu dzīvot līdzi, iepazīt 
jaunus cilvēkus. Tas manu ik -
dienu Anglijas pilsētā dara 
priecīgāku un bagātīgāku. Un 
drukātā avīze, ko saņemu savā 
pastkastītē, taču ir domāta tieši 
man! Sveiciens jums visiem! 
Bet redakcijai novēlu labas die-
nas un – turēties vēl ilgi! Jūs 
darāt lielu un vajadzīgu darbu! 
“Laiks” ir mums nepieciešams!

Ar cieņu –
IVETA ROZIŅA,

Ramsgeitā, Anglijā

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com

www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
 6 mēnešiem ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Nedēļas gudrība
“Ja jūs vēlaties, lai jūs dzird un uzklausa, esiet interesanti – šī ir pēcpatiesības laikmeta 

galvenā mācība! Katrs uzzina to, kam viņš vēlas noticēt. Zināšanu apmaiņa ir pilnībā 
pakļauta patēriņa likumiem – ļaudis pielaiko patiesību tāpat kā apģērbu, ko nēsāt.”

Filozofs, mākslas kritiķis Vilnis Vējš 

Nedēļas teikums
“Laiks rādīs, cik lielu atbalstu Krievijas polītikai paudīs viena vai otra partija, bet ir naīvi 

domāt, ka Krievijas atbalstītāji tā vienkārši sapratīs (vai gribēs saprast), kāda ir šī polītika, 
un mainīs savus uzskatus.”

Žurnāliste Sallija Benfelde

L A S I T Ā J U  B A L S I S

Pošamies uz 14. Saeimas 
vēlēšanām!

bergu un Latvijas sūtni Londonā 
Kārli Zariņu. Jaunais cilvēks, kas 
netiek minēts, ir darbinieks LWF 
(Luterāņu Pasaules federācijā), 
Minchenē, Williams (Bill) La  za
redes. Viņš bija sirsnīgs latviešu 
draugs, it sevišķi Kārļa Kalniņa. 
20 gadus vēlāk Bill Lazaredes 
ieradās Kārļa Kalniņa bērēs 
Vašingtonā.

Uz bērēm 1967. gada ziemā 
braucu arī es kopā ar bijušo 
leģionāru Ludi Upenieku. Kal-
niņi ar Ludi sadraudzējās Eslin-
genā, Ludis kļuva par Kalniņu 
garīgo dēlu. Pie Luža Kārlis 
Kalniņš mācījās latvisku rotu 
kalšanu.

Bēru dienā Zuzanna Kalniņa 
ielika Luža fotografiju Bībelē, ko 
ielika vīra zārkā.

ZINTA MEKŠS-KŪLĪTE,
māsas Elzas meita. 

Aicinām
atsaukties!

Latviešu rakstnieks Jānis Le -
jiņš vēlas iegādāties jauna ro -
māna par Latviju 18. gs. tapšanas 
vajadzībām šādas grāmatas:

Edgars Dunsdorfs. “Latvijas 
vēsture. 1710.-1800.”

Ludvigs Ādamovičs. “Vid ze-
mes baznīca un latviešu zem-
nieks.” Izdevis apgāds “Sējējs”, 
1963. g.

Balsošanas
iespējas ārvalstīs
* Klātienē jebkuŗā vēlēšanu  

iecirknī  ārvalstīs vēlēšanu dienā 
vai pa pastu, iepriekš piesa-
koties (vēlāk drīkst pārdomāt 
un nobalsot iecirknī). 

* Iesniegumu var iesniegt 
Latvijas pārstāvniecībā, kuŗā 
atradīsies pasta balsošanas ie -
cirknis, tas jāsūta pa pastu, 
e-pastu vai jāaiznes klātienē no 
23. jūlija līdz 9. septembrim.

* Pasta balsošanai var  pie -

teikties arī elektroniski inter-
netā – portālā www.latvija.lv  vai 
PLMP mājaslapā – no 27. au -
gusta līdz 9. septembrim.

* Lai pieteiktos pasta balsoša-
nai, jābūt e-pasta adresei vai 
oficiālai e-adresei, uz kuŗu 
vēlas saņemt balsošanas mate-
riālus, iespējai izdrukāt vēlēša-
nu zīmi, divām pasta aplok-
snēm – vienai lielākai, otrai 
mazākai, iespējai nosūtīt bal-
sojumu pa pastu vēlēšanu ie -
cirkņa komisijai līdz vēlēšanu 
dienai. 

* Lai izveidotu iecirkni ārpus 
Latvijas pārstāvniecības tel-
pām, Centrālajā vēlēšanu ko -
misijā no 3. jūnija līdz 18. jū 
lijam jāiesniedz 36 vēlētāju 
parakstīts iesniegums.

*Šādam iecirknim vajadzīgas 
piemērotas telpas, iespēja sa -

gādāt nepieciešamo iecirkņa 
aprīkojumu (interneta pieslē-
gums, datori, printeris, vēlēša-
nu kabīnes un nodalījumi  aiz-
klātai balsošanai, vēlēšanu kaste, 
galdi, krēsli, kancelejas preces), 
iecirkņa komisijas locekļu  kan-
didāti (3 – 7), iecirkņa vadītājs, 
iespēja noteikt laiku pirms vē -
lēšanām saņemt balsošanas ma -
teriālus un tos droši uzglabāt. 

CVK pieļauj, ka tiešsaistes 
vēlētāju reģistra radīto iespēju 
dēļ varētu pieaugt to ārzemēs 
esošo vēlētāju skaits, kas iz -
vēlēsies balsot pa pastu, jo tai 
pieteiktie šoreiz varēs elektro-
niski un vairs nebūs iepriekš 
jāsaņem spiedogs  pasē, dodo-
ties uz kādu no Latvijas  pār-
stāvniecībām klātienē vai sūtīt 
pasi pa pastu.
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LĪGA BALODE

Diriģente Laura Leontjeva... un viņas vadītais koris “Anima” piedalīsies XV Dziesmu un 
deju svētkos St. Paulā

Latviešu vijolniece Amerikā stāsta pasaulei 
par Staburagu

Kas iekvēlina latviskumu?

Vijolniece Aija Rēķe, sadar
bojoties ar mūziķiem no Lat
vijas, Palestīnas, Puer to riko, 
Dominikānas Republikas un 
citām valstīm, radījusi skaņ
darbu “Staburadzes leģenda. 
Lūgšana Svētzemītei un Pie 
došanai”, kas tapis 2021. gada  
nogalē un tika ierakstīts šī 
gada janvārī. Skaņdarbā lie
lākoties skan latviešu valoda, 
vārdus sacerējusi pati mūziķe, 
iedvesmojoties no leģendas 
par Staburadzes klinti. Vārdi 
šobrīd aktuāli gan Latvijā, 
gan visā pasaulē.
“...Staburadze, Staburadze, 
Tavas asaras veldzē no gara 
slāpēm, 
Un ūdens dziedē no pasaules 
sāpēm…’’

Skaņdarba otrajā daļā iekļau-
ta svētā Franciska lūgšana 
aizsargāt dabu un būt sapro-
tošiem, iejutīgiem citam pret 
citu. “Lai gan šī Daugavas klints 
ir upes dzīlēs, tā turpina svētīt 
Latviju, tās zemi un tautu. 
Sapratne par  okupācijas ļau-
numu un postošajām sekām 
sabiedrību rosinās kopīgi rū  pē-

ties par savu zemi, tuvākajiem, 
kaimiņiem’’ – saka Aija Rēķe.

Svens Skrīveris, izmantojot 
Latvijas Nacionālajā archīvā 
iegūto 1933. gada Eduarda 
Krauca dokumentālās filmas 
“Skaista ir mana dzimtene” 
kopiju, kur redzama vēl neap-
pludinātā Staburadzes klints, 
izveidoja video montāžu ar vēs-
turiskiem kadriem par Stabu-
ragu un Daugavas krastiem. 
Lara Poe izveidoja skaņdarba 
elektronikas daļu, kur izmanto-
tas dabas skaņas – vējš, ūdens 
čalas, putnu balsis. Skaņdarba 
noslēgumā dzirdama dzeguzes 
balss, skaņdarbā izmantoti spek -
trālās mūzikas efekti. Iedves-
mojoties no mūzikas un teksta, 
māksliniece Sara Habbab ra -
dīja illustrāciju, kur attēlota 
Staburadzes klints, svētozols, 
Daugava un meitene ar Laimas 
zīmes rakstiem uz tērpa.

UZZIŅAI. Aija Rēķe ir vijol-
niece, kamermūziķe, kompo-
niste un pedagoģe. Absolvējusi 
Bostonas Universitāti, (ASV) ar 
College of Fine Arts pilnu studi-
ju stipendiju. Vijolniece rēgu-

Reflections”, kas guva plašu 
ievērību Latvijas un ārzemju 
medijos. 2021. gadā no februāŗa 
līdz jūnijam virtuāli pasniedza 
lekcijas “Ventspils Mūzikas 
vidusskolā”, ko rīkoja ASV vēst-
niecība Latvijā un Kultūr-
BĀKA. Aija ir vijoles pedagoģe 
Boston Music Project un Brook
line valsts skolās ASV. 

Dziesmas ierakstā piedalīju-
šies – Aija Rēķe – vijole, balss, 
kompozīcija un diriģente, Na 
seem Alatrash – čells, Agita 
Arista – flauta, Gerson De La 
Rosa – sitaminstrumenti, Lara 
Poe – elektronika. Vārdi: Aija 
Rēķe, Svētais Francisks (St. 
Francis of Assisi), ieraksts veikts 
What Studios, Lincoln (ASV), 
audio: Abner Cabrera, audio 
mix and master: Daniel Kur
ganov, dizains: Sara Habbab.

Albuma ieraksts ir pieejams 
visās lielākajās digitālajās mū -
zikas platformās, kā Spotify, 
iTunes u.c. – https://ffm.to/
qy9l56m. Sekot līdzi jaunu-
miem iespējams mūziķes 
mājas  lapā: www.aijareke.com.

lāri mūzicē kopā ar ALEA III – 
laikmetīgās mūzikas ansambli, 
kas rezidē Bostonas universi-
tātē, ar Bostonas Mūsdienu 

mūzikas orķestri (Boston 
Modern Orchestra Project). 
Vijolniece 2021. gadā izdeva 
savu debijas albumu “Latvian 

Ņujorkas Latviešu koŗa mēģi-
nājums todien neierasti kavē-
jās, jo riteņbraucēju sa  censības 
ir izraisījušas sastrē gumus ielās 
un koristiem no Longailendas, 
Bruklinas, Man hatanas un Ņū -
džersijas nākas sēdēt lielpilsētas 
biežņā. Tas neietekmēja brau-
cējus no Ko  nektikutas un tepat 
no Večes teras. Un, lūk, – omu-
līgais Dāvids, kuŗa ģimene vis-
vairāk pārstāvēta korī, atvedis 
arī savu sievasmāti. Gita nestei-
dzīgi  kāpj koŗa kalnā – otrajā 

zoom un pat varbūt citam citu 
vēl labāk iepazīt. Viņi ļoti pa  ci-
lājoši gaida koŗa Pavasaŗa kon-
certu. Lai arī pieļaujam, ka 
skatītāju varbūt šoreiz nebūs 
tik daudz kā parasti, taču zinām 
arī, ka daudzi aizbraukuši pie 
savējiem Katskiļu kapusvētkos. 

Arī Jonkeru un Ņūdžersijas 
ģime nes ieplānojušas būt Kat-
skiļos. Daudzi turp dodas tra-
dicio nāli, bet šogad ir īpaša 
interese, jo skolasbērni tur ga-
tavojas Mine sotas Dziesmu-

prieks! Ja arī jauniešiem ir 
prieks un iespēja darīt to, kas 
viņiem patīk, tad tas iekvēlina 
visus. 

Kafijas pauzē par tuvojošos 
koncertu vaicāju vienai no koŗa 
vadītājām – Sarmai. “Mēs visi 
esam ļoti laimīgi, ka varam 
atkal dziedāt koncertā.” Viņa 
neslēpj, ka “virtuālie gadi” koŗa 
koncertnometnes organizācijā 
ir sagādājuši daudz darba, jo 
“esam izgājuši no sliedēm”. Lai 
arī ne visi mūsu koŗa dziedošie 

viņus pazīstam un mīlam. 
Šoreiz Laura par galveno Pava-
saŗa koncerta diriģenti ir uz -
aicinājusi mums vēl nepazīs-
tamo Lauru Leontjevu. Atbildot 
uz jautājumu: kā ir tapusi kon-
certa programma, mūsu diri-
ģente Laura saka, ka ir tikai 
loģiski ŅLK pavasaŗa koncertā 
dziedāt Minesotas Dziesmu-
svētku repertuāra dziesmas:  
“Dziedāsim dziesmas, kuŗas 
mazāk pazīstamas gan korim, 
gan publikai, dziesmas, kuŗās 
autori ir izmantojusi žiperī-
gākus kompozīcijas paņēmie-
nus. Protams, būs arī dziesmas, 
kuŗām šobrīd ir īpašs konteksts, 
kā, piemēram, P. Barisona “Lat-
vijā” un L. Ritmanes “Lūgšanu: 
dodi mieru mūsu brāļiem” un 
koncertā skanēs arī Ukrainas 
valsts himna.”

…Pēc mēģinājuma Gita 
daudz raitākā solī dodas mājās, 
un īsti nevar zināt, vai iemesls 

ir kopā sadziedātā enerģija vai 
ievas zars. Mēs ar Sandru un 
Dziesmu paliekam parunāt. 
Sandra sapņaini aizdomājas, ka 
vēl jau dziesmas nav īsti pie -
dzimušas, jo, lai ieskanētos pil-
nībā, tām vajag laiku, arī orķes-
tris var dot citu dziesmas kop-
sajūtu. Bet negaidītie džeza 
ritmi A. Jēkabsones dziesmā 
“Kas var dziesmas izdziedāt?” 
viņu jau iedvesmojuši. Savu-
kārt Dzies ma atklāj savas īpašās 
izjūtas par R. Tigula “Rīta un 
vakara dziesmu” un E. Dārziņa 
“Mēness starus stīgo”, kad me -
lodija ļauj sajust mūsu Tēv ze-
mes enerģiju. Un, protams, mēs 
visi jūsmojām par A. Kontauta 
“Sit kociņu uz kociņa”, kur  zelta 
saulrieta stari ievizuļo katrā 
radībā. Tā nu mēs izdziedam 
latvju tautas dvēseli, varam 
teikt – tās ir mūsu meditācijas. 
Uz atkaltikšanos Pavasaŗa kon-
certā Katskiļos 29. maijā!

stāvā, tur visi savējie, un Son-
dors viņai ir atnesis ziedošu 
ievas zariņu. Kamēr abi pār-
runā, kāda bija ievu smarža 
viņu bērnībā Latvijā, es esmu 
gatava uzdot jautājumu par 
kori un sarežģītajiem pandēmi-
jas ga  diem, kam turpat trīs 
gadus esam cauri gājuši. Son-
doram koŗa iknedēļas zoom 
tikšanās tik ļoti ir palīdzējušas 
pārdzīvot grūtības, jo bijusi 
labā iespēja kaut ko darīt kopā. 
Arī Gita uzsveŗ, cik svarīgi šajos 
gados bija saglabāt kontaktus 

svēt kiem, māco ties kopreper-
tuāra bērnu balsis.

Lietišķā solī mēģinājumu 
telpā ienāk Vita. Viņai vienmēr 
rokās kāds šķīvis ar īpaši gar-
šīgiem pašgatavotiem našķiem 
kafijas galdam. Ar Vitu kopā ir 
viņas dēls Antonijs, kuŗš tieši 
caur koŗa dziedāšanu ir apjau-
tis latviskās saknes, un nu viņš 
runā latviski un ir visur: dejās, 
teātŗa izrādēs un ALJA. Tādu 
jauno – fikso-visuresošo  mums ir 
diezgan daudz, un par to liels 

draugi no Bostonas, Kanadas ir 
gatavi dziedāt kopā šinī Pava-
saŗa koncertā un lai arī nevie-
sosies koris no Latvijas, mēs 
gatavojamies gan radoši, gan 
praktiski ar lielu entuziasmu. 
To apliecina arī koŗa mākslinie-
ciskā vadītāja Laura Zamura-
Padegs. Ņujorkas koŗa Pavasaŗa 
koncertnometnēs tradicionāli 
tiek pieaicināts diriģents no 
Latvijas, un ar mums jau ir 
strādājusi vesela plejāde labāko 
Latvijas koŗu diriģentu, mēs 
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Deviņas jūdzes ar Sanfrancisko Jauno teātriNATĀLIJA DA CRUZ*

Viktors Freibergs, kino 
zinātnieks: “Kinozināt-
nieces Anitas Uzulnieces 
neparasti bagātā, gadiem 
krātā kino pieredze, kas 
savulaik atspoguļojās 
viņas daudzajos rak-
stos, nu ir pārtapusi 
sējumā, kas, ataino gan 
Anitas patieso un dziļo 
mīlestību pret kino, bet 
lasītājiem ļauj vai nu 
gremdēties atmiņās kopā 
ar viņu, vai arī atklāt sev 
gluži jaunu kino pasauli. 
Es pat teiktu, šis sējums 
ļauj ieraudzīt pasaules 
nozīmīgāko autoru filmas viņas acīm, tādējādi mums katram 
tiek dota iespēja paplašināt savu pieredzi ar Anitas Uzulnieces 
uz suģistējošo kino pasauli.”

Cena: 45,– USD

ANITA UZULNIECE

MANS KINO (UN) LAIKS
2. DAĻA

Šis gads ir zīmīgs daudziem 
latviešiem pasaulē. Ir pagājuši 70 
gadi kopš latvieši, kas, bēgot no 
kaŗa un spiesti pamest savu val-
sti, dažādās pasaules malās rada 
sev patvērumu un mājvietu, di  bi-
nāja biedrības, apvienības, skolas, 
koŗus un citas interešu grupas. 
Arī Ziemeļkalifornijas Latviešu 
biedrība un Latviešu skola šogad 
nosvinēja savu 70 gadu jubileju. 

Par spīti šim laikam, kas, pan-
dēmijas varā esot, ir tik neno-
teikts, svinības bija patiesi iz  de-
vušās – sirsnīgas, krāšņas un pat 
jestras! Tajās skanēja pulka ap -
sveikumu, Latviešu nams bija glīti 
izpušķots, pie galdiem sē  dēja mīļi 
viesi un pašu censoņi, tika rādīti 
radošo grupu priekš nesumi un 
galdi bija bagātīgi klāti ar latviešu 
cilvēkam tīkamiem ēdieniem. 
Balle noslēdzās ar dejām dzīvās 
mūzikas pavadījumā, par ko rū -
pējās lieliskie mūziķi – Rīgas 
Doma skolas absolventi un ASV 
mūzikas augst skolu stipendiati – 
Arta Jēkabsone no Ņujorkas un 
Sintija Grigorjeva un Richards 
Kolmanis no Bostonas. 

Sanfrancisko Jaunais teātris 
svi  nību viesiem dāvāja nelielu 
ieskatu savā izrādē “Anšlavs un 
Veronika” pēc Raimonda Stap-
rāna lugas motīviem, ko tas ga -
tavo šā gada Mineapolē notie-
košajiem Dziesmu Svētkiem. 
Teātris arīdzan piedalījās svinību 
loterijā ar vairākām iekāroja-
mām un ļoti oriģinālām balvām. 

Tiem, kas vēl nezina, jāpastāsta, 
ka liela daļa Sanfrancisko Jaunā 

teātra dalībnieku ir kaismīgi jogas 
praktizētāji. Tādēļ pavisam dabiski, 
ka viena no balvām bija “Karstā 
joga 90 mi  nūtes 90 grados”. To gan 
laimēja viena no teātŗa dalīb-
niecēm – Džoanna Pāvuliņa. Bet 
kā saka – Fortūnai nepavēlēsi!

Bez tradicionālajām brīvbi ļe-
tēm uz nākamā iestudējuma pirm-
izrādi, ko vinnēja Filips Ander-
sons, loterijā varēja laimēt arī tik 
neparastu vinnestu kā – galvenā 

papriecēt acis ar krāšņajiem Rie-
 tumu krasta da  bas skatiem. Tā -
dējādi ir pavisam pašsaprotami, 
ka izlozēta tika arī balva “Kalnā 
kāpšana ar San fran cisko Jaunā 
teātŗa meitenēm. Deviņas jūdzes”.

Liels bija mūsu prieks uzzināt, 
ka šo balvu vinnēja Gundars 
Strads – mūsu tautietis, kuŗa 
mūžs ir cieši saistīts ar Bērkliju 
(Berkeley) un tās universitāti. 
Gundars Strads ir California 

ir pārņemti ar notiekošo Uk -
rainā, jo īpaši ir jādomā arī par 
Latvijas vēsturi un par to, kā tik 
daudzi bija spiesti doties bēgļu 
gaitās un meklēt patvērumu citās 
zemēs, kad kļuva skaidrs, ka mājās 
atgriezties nebūs iespējams. 

Arī Gundars mums pastāstīja 
par to, kā viņa vecāki, vēstures 
un latīņu valodas skolotājs un 
inspektors 2. Valsts ģimnazijā 
Jānis un māte Tatjana, Otrā pa -

ģimenes dzīvoklī (..) Berkelejā. 
Tā bija liela uzupurēšanās, jo 
Stradu ģimenē bija seši cilvēki: 
Jānis Strads ar kundzi, sievas-
māte un trīs mazi bērni. Ģimenes 
galva strādāja fizisku darbu.” 

Gundara vecāki nu jau Aiz-
saulē, arī viņa māsa Andra. Ma -
zais brālītis Andrejs, kuŗa mūžs, 
lai gan tik īss, atstāja aiz sevis 
neizdzēšamu nospiedumu un 
nepiepildītas ilgas. Vēsture cilvē-

loma nākamajā izrādē! Pie tās 
tika Kristīne Briede. Abus sir-
snīgi sveicam! 

Bet nu par pēdējo balvu. Kam 
gan netīk doties kārtīgā pa  staigā?! 
Sanfrancisko Jaunajam teātrim ir 
tīri labi pa prātam apstaigāt tu -
vējos paugurus, gra  vas vai kan-
jonus. Kā saka – izlocīt kājas un 

Management Review redaktors 
Hāsas Biznesa skolā Bērklejas 
Univesitātē Kalifornijā.

Gundars ierosināja doties pār-
gājienā uz Point Pinole Regional 
Shoreline – “plašs parks ar glez-
nainām, daudzveidīgām takām 
pa pļavām, eikaliptu mežiem, 
kraujām, San Pablo līča plud ma-
lēm un makšķerēšanas pie  stātni”. 
Un tā tas patiešām arī bija!

Kad sarunātajā tikšanās vietā 
pirmie sasveicināšanās un iepa-
zīšanās vārdi bija pateikti, bija 
noskaidrots, cik kuŗam bērnu, 
cik mazbērnu, nu varēja doties 
atklāt pastaigu takas. Laiks mūs 
lutināja! Saule staigāja pa zemes 
virsu, un ne miņas no dzestra-
jiem Sanfrancisko līča vējiem. 
Siltās jakas palika slinki gulēt 
automašīnās, kamēr pārgājiena 
dalībnieki, mērojot nosprausto 
maršrutu, iepazina Kalifornijas 
vēsturi, elpoja spirdzinošo eika-
liptu smaržas un pārmija dažu 
labu vārdu ar vietējiem mak -
šķerniekiem.

Izrādās, ka pēc Kalifornijas 
štata nodibināšanas 1850. gadā, 
Point Pinole atradās horvātu un 
ķīniešu zvejnieku ciemati un 
amerikāņu rančo, taču vēlāk no 
1881. līdz 1960. gadam tur tika 
ierīkotas vairākas dinamīta rūp-
nīcas, tostarp ”Giant Powder Com
pany”. Liecības par to ir saglabā-
jušās gan parkā atrodamos eks po-
 nātos, gan apkārtnes vietvārdos. 
Tā braucot uz parku, no lielceļa 
jānogriežas uz Giant Highway, 
kas pārsteidzošā kārtā bija neiz-
protami daudz mazāks par para-
sto lielceļu – tāds neliels celiņš ar 
vienu pašu braucamo joslu katrā 
virzienā. Tas rosināja ceļotājos 
neizpratni. Bet, redz, kas zina 
vēsturi, tam viss ir skaidrs! Parkā 
var apskatīt arī Giant rūpnīcas 
ogļu drupi nā šanas ierīci un 
skaidrojuma pa  neļus, par to kā 
notika dinamīta ražošana.

Vēsture kā uzticams ceļabiedrs 
mūs pavadīja šajā pārgājienā. 
Dienās, kad mūsu prāti un sirdis 

Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

saules kaŗa laikā pameta savas 
mājas Siguldā un, kā daudzi, devās 
bēgļu gaitās. Par evakuācijas ceļu, 
kuŗā piedzima viņu pirmais dēls 
Andrejs, kuŗš grūtajos apstākļos 
tomēr neizdzīvoja. Var saprast, 
ka šīs ir bijušas rūgtas atmiņas 
Stradu ģimenē, un par to netika 
daudz runāts. 

Pirmos gadus Gundara vecāki 
pavadīja dažādās pārvietoto per-
sonu nometnēs Bavārijā, Vācijā, kur 
piedzima Gundara abas māsas – 
Baiba un Andra. No  metnes kļuva 
par pagaidu māj vietu vairāk 
nekā 170 tūkstošiem latviešu. 
Sabied riskā dzīve tajās tika aktīvi 
organizēta – tika di  binātas sko-
las, iz  doti laikraksti un grāmatas, 
notika teātŗa iz  rādes un koncerti. 
Kā zināms, Gun dara tēvs jau tad 
aktīvi darbojās latviešu sabied-
rības labā, tai mācot latviešu 
skolās un darbojoties latviešu 
laikraksta redakcijā.

Vēlāk no Bavārijas Stradu ģi -
menes ceļš veda uz saulaino Kali -
forniju Amerikas Rietumu krastā, 
kur Bērklijā piedzima Gundars. 
Arī šeit abi vecāki aktīvi piedalī-
jās latviešu sabied riskajā dzīvē. 
Gundara mamma Tatjana ilgus 
gadus darbojās Zie  meļkalifornijas 
Latviešu skolā un centīgi audzi-
nāja latviešu jauno paaudzi trimdā. 
Tēvs Jānis Strads uzņēmās Zie -
maļkalifornijas Lat viešu drau-
dzes apkārtraksta re  daktora pie -
nākumus un deva tam vārdu – 
“Zelta Vārtu Vēstis”. 

“Zelta Vārtu Vēstis” pastāv vēl 
šodien un smalkāk par tā pirm-
sākumiem var lasīt 2018. gada 
februāŗa 300. jubilejas numurā. 
Raksta autore Una Veilande at -
saucas uz tā laika mācītāja Ar -
nolda Ernstsona atmiņu grā-
matu, kuŗā viņš stāsta: ”Toreiz 
mums vēl nebija Draudzes nama, 
un ZVV drukāšana notika Stradu 

kam var būt viena smaga ceļa-
biedre! Gundars pats gan saka, 
ka vēsture jau neesot statiska, tā 
attīstās, un tagad viņi (Gundars 
un Baiba) ir šīs vēstures nesēji, 
par ko viņu vecākiem bija grūti 
runāt un atcerēties.

Tā vārds pa vārdam, solis pa 
solim, un mūsu pārgājiens tu -
vojās finiša taisnei. Saule jau bija 
paripojusi aiz augsto eikaliptu 
galotnēm, un slaidie koki meta 
vēl slaidākas ēnas. Bet kas gan ir 
labs pārgājiens bez nelielas iestip-
rināšanās! Un – kas gan ir kārtīgs 
latvietis bez labas dziesmas. Ie -
stiprinājāmies un uzdziedājām, 
bet bija arī jāpārliecinās par no -
ieto jūdžu daudzumu, jo vispār 
jau ar Sanfrancisko Jauno teātri 
nav nekādi joki! 

Izrādījās, ka šajā pastaigā viens 
bija nostaigājis sešas jūdzes, otrs – 
4,8 jūdzes, vēl kādam jūdžu vietā 
viss uzskaitījās kilometros... Ej 
nu, tiec gudrs! Taču solītās de -
viņas jūdzes pievārētas netika. 
Bet kas solīts, solīts! Un kur vēl 
tas kalns?! Tādēļ – tur pinājums 
sekos!

* Raksta autore Natālija Da 
Cruz, pārcēlusies uz San fran-
cisko no Luksemburgas 2021. gada 
rudenī un gada nogalē pievieno-
jās Sanfrancisko Jaunā teātŗa sai-
 mei. Dzied folkloras kopā San-
francisko “Migla”, Luk semburgā 
– grupā “Rudzurika” un folklo-
ras kopā “Dzērves”. Viena no 
biedrības “Luksem burga-Latvija” 
un latviešu skolas Luksemburgā 
“Strops” dibinātājām. Arī San-
francisko darbojas latviešu skolā. 
Nata ir dzimusi Rīgā, bet vasaras 
vadījusi Diž stendē, Talsu pusē. 
Natai ir vīrs, trīs bērni un viens 
kaķis.

Izrāde “Anšlavs un Veronika” 
XV Latviešu dziesmu un deju svēt-
kos St. Paulā notiks 1. un 2. jūlijā.
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Latvijas Nacionālais archīvs laidis klajā jaunu
digitālo datubāzi “Latviešu diasporas dokumenti”

Pēc vairāku gadu darba Lat-
vijas Nacionālais archīvs trim-
das un dzimtas koku pētnie-
kiem piedāvā jaunu digitālo 
datubāzi “Latviešu diasporas 
dokumenti”. Latviešu diasporas 
dokumentu datubāze apkopo 
informāciju, kas saistīta ar dias-
poras vēsturisko mantojumu 
Latvijā un pasaulē. Šo manto-
jumu veido gan personu, gan 
organizāciju dokumenti, kas 
atstājušas nozīmīgas liecības par 
trimdinieku dzīvi svešumā, ap -
tverot laika posmu no Otrā pa -
saules kaŗa gadiem līdz Latvijas 
neatkarības atgūšanai. LNA Lat-
vijas Valsts archīvs glabā lielāko 
daļu Latvijā nonākušo trimdas 
dokumentu. Darbs pie trimdas 
dokumentu apzināšanas, vākša-
nas un to populaārizēšanas no -
tiek kopš 20. gs. 90. gadu sāku-
ma, tāpēc datubāzi paredzēts 
periodiski papildināt ar jauniem 
datiem un jaunieguvumiem.

Datubāzē pieejamā informāci-
ja iedalīta trijās fundamentālās 
sadaļās:

Diasporas dokumentu uz -
skaite, kas glabājas Latvijas Na -
cionālajā archīvā un citās at -
miņu institūcijās. Šī sadaļa 
sniedz visaptverošu informāciju 
par diasporas dokumentiem ne 
tikai archīvā, bet arī Latvijas 
mūzejos, bibliotēkās, izglītības 
iestādēs kā arī ārpus Latvijas 
pastāvošos diasporas archīvos. 

Latvijas Nacionālā archīva vei -
dotas datubāzes, kuŗās ir ie  spē-
jams iegūt datus par latviešiem, 
kas emigrējuši uz Rietumiem 
pēc Otrā pasaules kaŗa, un leģio-
nāriem, kuŗu personu aplieci-
nošie dokumenti tika atņemti, 
stājoties dienestā Latviešu SS 
brīvprātīgajā leģionā.

Latvijas Nacionālā archīva 
veidotās virtuālās izstādes, kas 
veltītas latviešu dzīvei trimdā.

Bēgļu kartotēkas vēsture
Kartotēka satur ziņas par 

Latvijas pilsoņiem, kuŗi devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju un citām 
valstīm pēc Otrā pasaules kaŗa. 
Kartotēku 1945. gadā sāka vei-
dot Latviešu Centrālā padome 
un Latvijas Sarkanais krusts, kas 
bija galvenās latviešu bēgļu pār-
stāvniecības Vācijā. Kartotēku 
mēdza dēvēt arī par “Latviešu 
Centrālo kartotēku” un “Hā  na-
vas kartotēku”. Tā aptveŗ laika 
posmu no 1943. līdz 1951. 
gadam, un tajā reģistrētas ap 
130 00 personas. Kad sākās mas-
veida izceļošana no Vācijas uz 
jaunajām mītnes zemēm, kar-
totēka tika pārvesta uz Lielbri-
taniju un glabājās latviešu mājā 
Almēlijā. Kartotēku 1995. gadā 
pēc vienošanās ar Latviešu Na -
cionālo Padomi Lielbritanijā 
ieguva Latvijas Valsts archīvs. 
Kartītes tika saņemtas ļoti sliktā 
stāvoklī, jo bija glabājušās ne -
piemērotos apstākļos, ko lielā-
koties veicināja mitras telpas. 
Saņemot kartotēku, tika veikta 
divkārša pretbakteriāla ap  strā de. 
Kartotēka bija izvietota vairākos 
desmitos koka kastu un saiņos 
aptuvenā alfabēta kārtībā. Pēc 
archīva veiktās apstrādes, kar-
totēka tika sakārtota 157 kastēs, 
saglabājot oriģinālo kartīšu sis-

te mātizāciju. Kartotēkas kartītes 
satur sekojošas ziņas – personas 
vārds, uzvārds, dzimšanas da -
tums un vieta, nodarbošanās, 
izglītība, pēdējā dzīvesvieta Lat-
vijā, pārvietotās personas no -
metnes vieta vai cita dzīves vieta 
ārpus Latvijas, pārcelšanās uz 
jaunu dzīvesvietu Vācijā, un vis-
beidzot valsts, uz kuŗu persona 

Leģionāru personas aplieci
noši dokumenti 

1943. gada 23. janvārī Vācijas 
reichskanclers Ādolfs Hitlers 
pavēlēja SS reichsfīreram Hein-
riham Himleram izveidot Lat-
viešu SS brīvprātīgo leģionu. 
1943. gada 23. februārī sekoja 
Latvijas ģenerālkomisāra Oto 
Heinricha Drechslera pavēle par 

nezināmos apstākļos leģio nā-
riem atņemtie dokumenti no -
nāca Vācijā, Lībekā, kur tos slik-
tā stāvoklī no ASV armija iegu-
va latviešu organizāciju pār-
stāvji. Dokumenti esot bijuši 
dedzināti un mīdīti ar kājām. 
Visas pases tika reģistrētas un 
sakārtotas alfabētiskā secībā. No 
Vācijas dokumenti nokļuva Liel-
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Emigrējušo Latvijas pilsoņu bēgļu kartītes // FOTO: LNA 
Latvijas Valsts archīvs

britanijā, kur tie tika glabāti lat-
viešu mājā Almēlijā ar iespēju 
personām savus dokumentus 
izņemt, taču atsaucība esot bi -
jusi maza. Pēc tam tie nonāca 
Daugavas Vanagu Fonda Brad-
fordas namā, kur dokumenti 
glabājušies nepiemērotos apstāk-
ļos nama bēniņos, pakļaujot 
dokumentus bojāšanās proce-
sam. Vēlāk dokumenti pārvesti 

pārcēlās no Vācijas vai citas 
pagaidu apmešanās valsts un 
datējums. Kartīte var saturēt 
visu iepriekšminēto informā-
ciju, bet ir arī nepilnīgi aizpildī-
tas kartītes, no kuŗām var iegūt 
tikai daļu informācijas. 

58  000 jauniešu piespiedu ie -
sauk šana militārajā dienestā, 
vienlaicīgi veicinot arī brīv prā-
tīgu pieteikšanos. Nonākot die -
nestā, jaunajiem kareivjiem tika 
atņemtas pases un citi personas 
apliecinoši dokumenti. Vēlāk 

uz latviešu īpašumu “Straumēni”, 
līdz beidzot 2003.gadā doku-
menti saņemti Latvijas Valsts 
archīvā no Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes Lielbritanijā. 
Saņemot dokumentus, arī tie 
bija ļoti sliktā saglabātības stā -
voklī – saplēsti, netīri, ar pelējuma 
sēnītēm. Pēc atvešanas pases 
tika dezinficētas un apstrādātas 
ar speciālām vielām, iespēju ro -
bežās notīrītas un izgludinātas. 
Leģionāru personu apliecinošo 
dokumentu kollekciju veido 
gandrīz 30  000 vienību, un no 
tām izveidotas piecas datubāzes 
pēc dokumentu veidiem ar 
meklēšanas iespējām “vārds un/
vai uzvārds vai “dzimšanas gads”. 
Vārdu, uzvārdu un dzimšanas 
vietu rakstība ir saglabāta tāda, 
kāda ir dokumentā.

Kā strādāt ar datubāzi
Lai uzsāktu darbu un iegūtu 

pieeju visiem datiem, jādodas 
uz http://diaspora.arhivi.lv/ un 
jāreģistrējas, uzspiežot uz labās 
puses augšējo pogu “Pieslēgties”. 
Reģistrējoties iegūsiet savu lie -
totāja vārdu un paroli, ko būs 
nepieciešams ievadīt ikreiz, kad 
izmantosiet datubāzi. Ja plāno-
jiet iegūto informāciju izmantot 
publikācijās, obligāti nepiecie-
šams atsaukties uz avotu un 
datubāzes vietni. Visi datubāzē 
iekļautie LNA fondi, bēgļu kar-
totēka un leģionāru personu 
apliecinošie dokumenti glabājas 
LNA Latvijas Valsts archīva 
krātuvē Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā. 
Ja kādu no interesējošiem trim-
das fondiem vai personu doku-
mentiem ir nepieciešamība ap -
lūkot klātienē, to var izdarīt, 
nākot uz archīva lasītavu mi  nē-
tajā adresē. Lasītavas telefona 
nr. +371 27039994. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā, kā arī 
iespējām papildināt archīva 
dias poras mantojumu ar savas 
ģimenes dokumentiem, rakstiet 
uz agnija.lesnicenoka@arhivi.
gov.lv.
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ASTRA MOORA

Dzejnieka romāns, dzejnieces dzeja
* Leons Briedis. “Skuķe”, “Dienas Grāmata”, 2021. g., 216 lpp.

 ** Māra Zālīte. “Visas lietas”, “Dienas Grāmata”, 2022.g., 198 lpp.

Jaunā latviešu valoda

EDUARDS 
SILKALNS

Sarakstes biedri ASV un 
Austrālijā vaicā, kāda tad esot 
sajūta, kad pāris stundu lido-
juma attālumā no Rīgas plosās 
kaŗš. Atbildi varat iedomāties: 
no grāmatām uzmanību novērš 
biežie aktuālie ziņojumi tele-
vīzijā un radio no posta vietām 
Ukrainā. Uzpeld pat jautājums, 
vai tādā pasaulē, kāda šobrīd 
veidojas, nav gluži vai grēks 
lasīt daiļliterātūru un to ap  ce-
rēt. Lai iespējamā grēka vietā 
iznāktu tikai grēciņš, kā arī 
ieraduma un pašdisciplīnas dēļ 
lai šoreiz recenzijas vietā top 
recenzijiņa un pie tam par 
divām grāmatām pie viena.

Leonam Briedim (1949-2020) 
Latvijā laba slava kā dzej nie-
kam, viņš darbojies arī citos 
literāros žanros un publicistikā. 
It kā pievienodamies sava per-
sonāža Karlīnes sajūtai “ilgi, 
dēliņ, neķeipšu” otrā romānā 
“Skuķe” (173. lpp.), Briedis, 
mūža beigām tuvojoties, pagu-
vis sarakstīt vēl divus romānus. 
“Skuķes” manuskripts nonācis 
apgādā jau pēc autora nāves. Kā 
ievadvārdos raksta redaktore 
Gundega Blumberga, “iespē-
jams, ka Leons būtu pārlasījis 
un ko mainījis”. Nudien, mainī-
jis viņš katrā ziņā būtu lietu 
secību 155. lappusē, kur teiku-
mam “Kārlis bija aizvests uz 
pir mās slimnīcas morgu” seko 
teikums “Kombinātā Kārlim 
pa  tika...” Ne te kāda asteriska vai 
atstarpes, vai atdales, kas norā-
dītu uz pēkšņu atkāpi laikā.

“Skuķe” ir īstens dzejnieka 
romāns. Dzejas baudītāji, kas 
savu gara barību ieraduši pie 
vienas piesēdēšanas uzņemt 
lie  lākās devās nekā acu pilie-
nus, dabū bez mitas pārslēgties 
no viena satura uz citādu. Tā kā 

dzejoļi visbiežāk ir īsi, lasītājam 
viegli tos pārlasīt vēlreiz, lai 
precīzāk uztvertu īsti neizprasto 
vai lai ļautu uz sevi jo efektīvāk 
iedarboties kādai labi patikušai 
teksta vietai. “Skuķi” Leons 
Briedis ir iekārtojis gluži kā 
tādu dzeju krājumu ar īsām 
nodaļām, biežu darbības vietas 
maiņu, atsevišķu teksta posmu 
it kā patstāvību un neiek ļau-

dina tādu vietvārdu ieraudzīša-
na tekstā kā Ļvova, Kišiņeva, 
Moldāvija. Rūpīgi lasītāji bez 
emocionālas reakcijas nepaliks 
par šādu 1944. gada 13. oktobŗa 
atzīmējumu:

“Beidzot sākās ilgi gaidītā Rī -
gas atbrīvošana. Krievi bija klāt 
Daugavas kreisajā krastā. Pir mie 
pavēli gaidīja Sarkanajā armijā 
iesauktie latvieši, kuŗi atsteidzās 

grāmatas pēdējā nodaļā lasā-
mos drusku pļāpīgos veikumus, 
varam “Visas lietas” saukt par 
augstākā ranga Dzeju. Mūs-
dienu latviešu literāro žurnālu 
dzejas nodaļās bieži atrodam 
īsākās rindās sacirstu prozu bez 
lieliem burtiem un pietur zī-
mēm: šīm īpašībām, lūk, vaja-
dzētu atbilst modernas dzejas 
kritērijiem. Māru Zālīti tādas 

siet meklēt kompaktāku un aiz-
kustinošāku tā izsacījumu kā 
dzejolī “Saldējums” (49.) Drusku 
skumīgu mīļumu izstrāvo dze-
jolis “Paraugs” (26.) Bet lai nu 
paliek atsevišķu dzejoļu izcelša-
na un cildināšana. Par visām 
lietām, par kādām krājums 
nosaukts, tik un tā nav iespē-
jams visu pateikt. Tāpēc labāk 
pāris vispārēju ieraudzījumu. 

Māra Zālīte vairās no uz  spē-
lēta, biezi triepta daiļuma. 
Efektu viņa panāk drīzāk ar 
vienkāršību, kā jau rāda krāju-
ma virsraksts, no kāda mazāk 
pazīstams dzejnieks par makti 
vairītos. Zālīte, lai tuvotos vien-
kāršam cilvēkam, nevairās pat 
no tautā bieži lietotās formas 
“pati”, kamēr literāri skolotākie 
velk uz “pati” pusi.

Zālītes patriotisms vairās no 
1930. gados iecienītās formas 
“mēs” un “mūsu” (“Mēs gribam 
būt kungi mūsu dzimtajā zemē”) 
un tiek attiecināts uz sevi pašu, 
tikai retumis savas izjūtas pār-
nesot uz visas tautas attieksmi, 
kā varbūt pašā sla venākajā dze-
jolī par rudens apgleznoto Lat-
viju, kas pirmajos trijos pantos 
visskaistākā ir dzejniecei pašai, 
bet pēdējā pantā – “mums” 
(visiem). Reliģiskajā jomā sa -
stopamies gan ar teju vai ķe  ce-
rīgu, tomēr ne nepiedienīga 
rakstura dzejoli “Man palīdzi! 
– Tā lūdza Dievs” līdz katolicis-
kajam “Ai, Dieva Māte”(122., 
78.) Kaut dievturību Zālīte ne -
reklāmē, Jāņu noliegšana no 
kristīga mācītāja puses dzejolī 
“Tā runāja Jānis” (182.) viņai 
nav pieņemama. Tieksme pēc 
mērenības Mārai Zālītei ir iz -
teiktāka par kaujiniecisku no -
stāju viena vai otra pasaules 
uzskata labā.

Izlasīju Ģirta Salmgrieža grā-
matu „Briseles pastkartes”. Ne -
saskaitīju, cik reizes tajā atkār-
tojas vārds „kruasāns”, bet ļoti 
bieži gan. Kāpēc tā jāmežģī 
mēle? Citi to franču maizīti 
(bet varbūt to sāka cept Italijā?) 
jau sen sauc par radziņu, un 
croissant tulkojumā no franču 
valodas ir pusmēness jeb cirpis. 
Cirpis ir apvidvārds, parasti to 
sauc par sirpi. Sirpim jeb 
cirpim ir pusloka forma ar 
sašaurinājumu galos, gluži kā 
dilstošam vai augošam mē  ne-
sim. Tātad croissant latviski 
varētu dēvēt arī par cirpīti vai 
sirpīti. Izklausās daudz mīlīgāk, 
turklāt dzimtajā valodā.

Žurnālā Domuzīme ierau-
dzīju reklāmu: „TOP 10 grā-
matas” un ļoti nopriecājos – 
tiek rakstītas desmit jaunas 
grāmatas. Papētot reklāmu 
ilgāk, izrādījās, ka tās grāmatas 
jau izdotas un tagad ir kaut 
kādā „topā”. Par topu mēdz 
saukt arī kreklu, nupat dzir-
dēju, ka kaimiņiene lielījās – 
veikalā dabūjusi jaunu skaistu 
topu, un meitiņa sauca, viņa arī 

gribot tādu topiņu.
Redzētas arī reklāmas: „TOP 

ziņas”, „TOP saites”. Īsti nevar 
saprast, ko tas nozīmē. Kādreiz 
skatījos dokumentārfilmu ar 
nosaukumu „Filma top!” Tātad 
top (no darbības vārda „tapt”) 
arī ziņas un saites!?

Facebook pamanīju paziņas 
rakstīto: „Skatieties, kāds mans 
jaunais posts…” un ļoti sa  trū-
kos. Vai notikusi kāda nelaime? 
Tūlīt zvanīju, apjautājos, izrā dās, 
ar „posts” domāts: „ieraksts”. 

Kādā intervijā žurnālā IR 
pārsteidza teikumi: „…varbūt 
tas bija eskeipisms no reālās 
dzīves” un „Esmu bijusi abās 
pusēs – gan tā, kas cieš no mo -
binga, gan pati mobingo.” 

Vai tik grūti paskatīties vārd-
nīcā un lietot latviešu vārdus? 
Escapism ir bēgšana, mobbing 
– apcelšana, ņirgāšanās. Lieto-
jot anglicismus, labi latviešu 
vārdi aizmirstas. Nav vajadzīgi 
„šovi”, jo mums ir izrādes. 

Kad reiz beigsies: 
jubileju, svētku atzīmēšana – 

latvieši svētkus svin, krievi 
atzīmē (отмечает);

runas turēšana – var rokā turēt 
akmeni, runu saka vai teic; 

piemiņā paturēšana – vien-
mēr atcerēsies, nekad neaiz-
mirsīs; 

koncertu sniegšana – kon-
certs būs, notiks, to rīkos;

dziesmu, deju, skaņdarbu 
iz pildīšana (tipisks krievisms: 
исполнение) – latvieši dziesmu 
dzied, deju dejo, skaņdarbus 
atskaņo; 

fotografiju uzņemšana – foto-
grafēšana; 

fotografija uzņemta – foto-
grafēts (datums, vieta);

mūzikālās programmas izpil-
dītāji – programmas dalībnieki;

Dziesmu svētku, kongresa, 
studiju ietvaros – kādi svēt-
kiem, kongresam vai studijām 
ir ietvari? 

valodas pārvaldīšana – pār-
valda īpašumus, valodu var 
prast, zināt, tajā runāt; 

valodas, vēstures, ģeografijas 
utt. pasniegšana (vai uz pa  plā-
tes?) – mācīšana 

techniskās apskates, ārsta 
pār baudes, kursu, rezidentūras 
iziešana – auto nepieciešama 

gadskārtējā pārbaude, pie ārsta 
dodas, kursos un rezidentūrā 
mācās, nevis iziet kā caur kādu 
istabu;

grāmata, glezna uzrunā – ie -
spaido, ietekmē, saviļņo, patīk, 
sajūsmina;

koncerts, būvdarbi noslēdzās 
– beidzās;

festivāls startēs, finišēs – fes-
tivāls sāksies un beigsies. 

Rīgas Latviešu biedrības Lat-
viešu valodas attīstības kopas 
dalībnieki gadiem meklē, ar ko 
aizstāt vienkāršrunas vārdu „forši”. 

Vācu vārds forsch nozīmē: 
brašs, stilīgs, bramanīgs; lat-
vieši „foršs” sākuši lietot ar ci -
tādu nozīmi nekā vācu valo dā. 
Citēju valodnieces Rasmas Grīs-
les grāmatas „Spēkildze” (ap -
gāds „Antava”, 2005. g.) 1. daļas 
rakstā „Atdzīvina baurismus” 
(116. lpp.) teikto: „Ārzemju in -
tervijā kāds jauns latviešu ko -
rists spēja izteikt patiku tikai ar 
atkārtotu forši! (kad varēja 
teikt: glauni, skaisti, lieliski, 
izcili, iespaidīgi, vareni, brī niš-
ķīgi, debešķīgi, burvīgi, pasa-
kaini vai vēl kā citādi).” 

Tulkotāja Ieva Kolmane atgā-
dināja, ka ir skaists vecvārds 
„lakstīgs”, kas var aizstāt „su -
perīgs” un „foršs”. 

Pēdējos gados ieviesušies pā -
rāk daudz nevajadzīgu sveš-
vārdu: akcentēt; apgreids; ažio-
tāža; baneris; barista; blablabla; 
blogeris; bums; disbalanss; di -
versificēt; draivs; ekspektācijas; 
eskalācija; eskalēt; ekspo nen-
ciāls; fani; forši, feiks; frešiņš; 
hits; hajs; gadžeti; glamūrs; 
gurmāns; imidžs; incidents; 
influenceris; konceptuāli; ko  l-
apss; konsenss; koučings; koučs; 
kreatīvs; kūrēt; līderis; liftings; 
links; lokdauns; līzings; mēdiji; 
mērs; mērija; naratīvs; opcija; 
parkot; prevalēt; prevencija; 
prezentēt; prokrastinēt; recep-
cija; reitings; reprezentēt; re -
starts; retrīts; revitalizēt; skrī-
nings; spoilot; suicidāls; sui-
cīds; šopings; tīņi; trends; ten-
dēts; trendīgākais; voluntēt, vov; 
verdicts… un neskaitāmi citi.

Mums visiem jārūpējas, lai 
latviešu valoda tik ļoti nepie-
sārņojas. Valodas kopšana un 
sargāšana ir mūsu pienākums.

šanos kaut kādā mērķtiecīgā 
sižeta kopvirzībā. Personāžs ir 
plašs un grūti pārskatāms, daži 
darbotājies uzpeld un tad aiz -
nirst nebūtībā. Nav šajos per-
sonāžos labā vai ļaunā, prātīgā 
vai apmātā, savādā un dīvainā 
iezīmes, kas vedinātu lasītāju 
viņā iejusties, viņu pieņemot 
vai noraidot.

Tā paša Ukrainas kaŗa dēļ 
zvaniņu lasītāja apziņā ieskan-

vēl pirms krievu ierašanās. 
Latvietim taču nav lielāka prie-
ka kā sadot pa purnu citam lat-
vietim. Latvietis tikai tad jūtas 
īsts latvietis, ja redz, ka citam 
latvietim tiek uzšķērstas zar-
nas.”(116.-117.)

Māras Zālītes dzejoļu krā-
jums “Visas lietas” iznācis dzej-
nieces “simtgadē”, kā viņa pati 
šķelmīgi dēvē sava mūža sep-
tiņdesmito gadu. Ja atskaitām 

ārišķības neaizrauj: viņas ori ģi-
nālitāte ir svaigā, izdomas ba -
gātā saturā, kamēr formā viņa 
nevairās arī no tradicionāliem 
pantiem un pantmēriem, viņa 
brīvi un rotaļīgi apietas ar 
at skaņām un asonancēm. Iznā-
kums tāds, ka Māras Zālītes 
dzeja SKAN.

Cilvēka darba mūža tuvo-
šanās beigām ir literātūrā bieži 
atkārtots temats, bet ilgi dabū-
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Saginavas latviešu kluba priekšnieks Dainis Martinsons ap  sveic 
Svetlanu Stone pēc viņas priekšnesuma Pavasaŗa sarīkojumā

Draudzīgais
aicinājums Klīvlandē

Pavasaŗa sarīkojums 
Saginavā

Kas mēs būtu bez vērtībām 
un tradicijām? Vien kā tukšas 
čaulas, kuŗas draiskulīgi vēji 
var stumdīt un grūstīt! Bet kā 
tikt pie šīm vērtībām un tra -
dicijām, kas dod mums dzīves 
izpratni? Latvietim ceļvedis ir 
latvietība.

Viena no latviešu tradicijām 
ir svinēt Latvijas prezidenta, 
Kārļa Ulmaņa 1935. gadā iz -
teikto Draudzīgo aicinājumu, 
ko svinam viņa vārda dienā 28. 
janvārī, apdāvinot savas bijušās 
skolas ar grāmatām un citām 
izglītībai derīgām lietām. Klīv-
landes latviešu biedrība (KLB), 
ikggadējo draudzīgo Aicinā-
jumu šogad svinēja 23. aprīlī ar 
tēmu “Saule savu pūru veda”.

Haralds Mazzariņš, KLB 
priekš nieks, pastāstīja, ka Klīv-
landes neparedzamo klimata 
apstākļu dēļ janvārī paredzētais 
sarīkojums notiek arvien vēlāk, 
nevis sala mēnesī (janvārī), arī 
ne sveču vai sērsnu mēnešos 
februārī un martā, bet kā šogad 
– sulu mēnesī aprīlī. Turpinot 
seno latviešu tēmu, H. Maz za-
riņš atsaucās uz latviešu Dai-
nām kā visu zinību avotu ik -
katrai dzīves norisei. Paaudžu 
paaudzēs mutvārdos nodotās 
četrrindu tautasdziesmas tagad 
atrodas to apkopotāja Krišjāņa 
Barona Dainu skapī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

Ilze Hāznere pieminēja sā -
kot nējo atsaucību 1935. gadā, 
kad skolas saņēma 1,7 miljonu 

ANDA
SŪNA COOK

grāmatu, tūkstošiem gleznu un 
pat vairākas klavieres.

Turpinot apdāvināšanas tra-
diciju, vietējās organizācijas iz -
sniedza veltes Klīvlandes lat-
viešu draudzes skolai un tau-
tasdeju grupiņai “Pastalnieki”. 
Kārlis Čečeris no Klīvlandes 
latviešu biedrības, Ilze Hāznere 
no Daugavas Vanagiem, Zenta 
Apīne no Klīvlandes apvie-
notās draudzes, Egīls Apelis, 
pārstāvjot Pensionāru grupiņu, 
un kādreizējā skoliņas pārzine 
Māra Kaugura, līdz ar izsnieg-
tām aploksnītēm izteica iedves-
mojošas mudes. Pateicīgie sa -
ņēmēji bija Mārtiņš Daukšs, 
pārstāvjot “Pastalniekus”, un 
skolas līdzpārzine Zanda 
Zilaote.

Z. Zilaote pastāstīja, kā mā -
cības notikušas pandēmijas 
laikā. Silvija Resne-Blūms mācīja 
kā izveidot Googl` klases un, 
savukārt, abas pārzines, Zanda 
un Karīna Foltzers, skolnieku 
aptaujā uzzinājušas, ka skolā 
visvairāk patīk tautasdejas, ģeo-
grafija un vēsture, valodas 
klases un sagatavošanās Gaŗ-
ezera ģimnazijai. Jauka bija īs-
filmiņa (video), bērniem izsa-
kot savas vēlmes un pieda loties 
neklātienē ar priekšnesumiem.

Daudzveidīgie pasākumi sko-
lēniem tapuši ar radošu iz  do mu. 
Bērni uzsāka jauno skolas gadu, 
sēžot vecāku automašīnās stāv-
laukumā, attālinātās program-
mās Zoom formātā dejoja “Govju 

kazaks” un “Eima, bērni, či -
gānos”, piedalījās ALAs projek-
tā, ko filmēja līdzpārzine, 
Karina Foltzers un skolotājs 
Mārtiņš Daukšs. 

Programma turpinājās ar tau-
tasdziesmu dziedāšanu, Andas 
Prātiņas mūzikālajā pavadī ju mā, 
ar H. Mazzariņu un A. Prātiņu 
kā teicējiem. Uz jautājumu, kas 
tevi dara par latvieti, atbilde ir 
knaša – valoda! Valoda un 
dziedāšana. Tautasdziesmas ra -
dušās pirms vairāk nekā tūk-
stoš gadiem, un tās tikušas  
dziedātas gan svētkos, gan ik -
dienā.

Šī sarīkojuma dziesmas bija 
veltītas pavasarim, ar Rīgā sa -
gatavotiem illustrētiem dzies mu 
vārdiem uz ekrāna, balsis skaisti 
un raiti skandēja vārdus “Labāk 
ļaudis padziedat, nekā ļauni 
runājat.” Dziesmu bija daudz, 
pamīšus tika rādīts rumulēšanās 
rituāls, iepazīstināja ar pieguļā 
jāšanu, vaŗa taures pūšanu, 
ganiņu dienām. “Tumša nakte”, 
“Upe nesa ozoliņu”, “Aun, mei-
tiņa, baltas kājas, visas tik mīļas 
dziesmas atgādināja jaunību, 
aizkustināja sirdi.

Bagātīgajai programmai se -
koja bagātīgs azaids, par kuŗu 
bija gādājis Kārlis Blūms ar 
palīdzi Ilzi Resni. Paldies vi -
siem, kas piestrādāja, lai aiz-
vestu mūs Dainu zemē! Nākošā 
sadziedāšanās būs Jāņos pie 
Ilzes un Jāņa Rešņiem.

Iesildīsim Dziesmu svētkus 
ar Zaļumballi St. Paulā uz 
Harriet salas, Misisipi upes 
krastmalā, ceturtdien, 2022. 
gada 30. jūnijā! Minesotā ir 
daudz skaistu ezeru un upju, 
tāpēc radās ideja rīkot jauku 
satikšanās vakaru brīvā dabā. 
Zaļumballe būs neformāls pik-
niks ar “cūku bērēm”, mūziku 
un dancošanu. Būs iespēja 
iedzert Minesotā brūvētu alu, 
ieēst rasolu un citus gardumus, 
kā arī satikties ar seniem un 
jauniem draugiem.

Autobusi vedīs viesus no gal-
venās viesnīcas uz Harriet 
Island, lai visi var ērti tikt uz 
balli un atpakaļ. Tur ir skaists 
un vēsturisks “Wigington” pa -
vil jons ar skatu uz Misisipi upi. 
Dejošana notiks gan paviljonā, 
gan blakus pagalmā. Vakars ir 
domāts visām paaudzēm. Mū 
ziku spēlēs divas grupas – 
“Stokholmas spēlmaņi” no 
Zviedrijas un “Lini” no Mine
sotas.  

“Stokholmas spēlmaņi” gaida 
pasākumu ar nepacietību: 
“Zaļumballe tiešām izklausās 
pasakaini! Zinot, ka Minesotā 
savulaik nonākuši daudz zvied-
ru ieceļotāji, mums noteikti būs 
interesanti saskatīt arī zviedru 
kultūras mantojumu. 

Mūzika un dancošana iesildīs Dziesmu svētkus
XV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos ASV zaļumballes viesus dancinās  “Stokholmas 

Spēlmaņi” un “Lini”

“Stokholmas spēlmaņi” spēlē 
publikai! Ir gadījies dzirdēt aiz-
rādījumus, ka neesam “etno-
gra fiski pareizi” spēlējam arī no 
leišiem, igauņiem un pat īriem 
aizgūtus dančus ar moderniem 

Mums ir nerakstīta tradicija 
sākt dančus ar “Goda soli” un 
beigt ar “Pankūkām”. Danču pro-
grammu mēdzam arī pielāgot 
uz vietas, ja daudz bērnu, katrā 
ziņā būs “Putniņš”, vidējai pa -

un draugi dzied pazīstamas lat-
viešu tautas dziesmas”. Grupā 
piedalās Ingrīda Erdmane, 
Gunta Herron, Zinta Pone un 
Amanda Zaeska. Šie nebūs 
pirmie Dziesmu svētki, kur 

saspēlēties ar “Stokholmas spēl-
maņiem”! Spēlējam ne tikai 
tautas dziesmas un dančus. 
Mums repertuārā ir arī balles 
mūzika: valši, polkas, fokstroti, 
tango un pa kādam pārsteigu-

instrumentiem, nesmādējam 
pielikt arī kādu džezīgāku har-
moniju vai ritmu. Spēlējot tra -
dicionālo danču mūziku, mēs 
nevairāmies izmantot visu savu 
mūzikālo pieredzi, lai radītu 
dejotprieku. Lielāka mērķa un 
prieka mums nav un nevar būt! 
Noteikti celsim priekšā gan labi 
pazīstamus un iemīļotus dan-
čus, gan kaut ko neparastāku. 

audzei par patikšanu spēlēsim 
“Lambetvoku” un valšus, bet 
jauniešus nokausēsim ar “Jokšu 
polku”. Noteikti spēlēsim deju, 
ko latvieši aizguvuši no skan-
dināviem – “Rīgas šotis”.”

“Lini” raksta: “Mūsu grupa 
iesākās 1994. gadā, Mineapolē. 
Pirmais ieraksts iznāca 1996. 
gadā, pāris gadus vēlāk – otrs. 
2009. gadā iznāca ieraksts “Lini 

“Lini” ir piedalījušies. Spēlējām 
dzīvo pavadījumu tautas deju 
lieluzvedumam Čikāgas dzies-
mu svētkos kopā ar “Jūrmal-
niekiem” no Denveras.”

“Lini” ir priecīgi piedalīties 
Dziesmu svētkos tik skaistā 
vietā. “Zaļumballes vienmēr ir 
foršas, un ļoti priecājamies 
šādā veidā iesildīt dziesmu 
svētkus, kā arī iepazīties un 

mam. Šai reizei pieaicināsim 
arī pāris draugus – mūzikantus, 
kas kuplinās skaņu. Turiet 
īkšķus, lai būtu silts, maģisks 
vakars!”

Biļetes cena ieskaita vaka
riņas un transportu no vies
nīcas. Zaļumballe biļetes var 
iegādāties arī www.latvian
songfest2022.org/biletes

Saginavieši un viesi no tu  vie-
nes un tālienes pulcējās Apple 
Mountain Kathleen’s restorānā, 
Freeland, Mičiganā, svinēt gads-
kārtējo Saginavas latviešu kluba 
Pavasaŗa sarīkojumu. Kaut laiks 
nebija visai pavasarīgs, atnācēji 
bija sajūsmināti beidzot atkal būt 

versitātē, kur saņēma Graduate 
Certificate in Music Performance. 
S. Stone dzied arī Kalamazū lat-
viešu korī un piedalīsies XV ASV 
Dziesmu un deju svētkos šovasar 
St. Paulā, Minesotā. Viņas pro-
grammā bija ārija no Pučīni ope-
 ras “Bohēma”, dziesma no L. Bern-

kopā. Vakara vadītāja, Ieva Hart
well, kluba kasiere, stāstīja par 
kluba darbību un iepazīstināja 
viesus ar mūzikālā priekšnesuma 
izpildītāju Svetlanu Stone no Kala-
mazū. Svetlana dzimusi Liepājā, 
mūzikālo izglītību sāka Emiļa 
Melngaiļa Liepājas Mūzikas skolā, 
turpināja to Rietummičiganas uni-

steina “Vestsaidas stāsta”, divas 
Raimonda Paula dziesmas, divas 
tautasdziesmas, saksofona solo 
un trīs džeza skaņdarbi. Priekš-
nesumu nobeidza ar Lov landa 
You Raise Me Up. Klāt eso šiem ļoti 
patika Svetlanas priekš nesums un 
viņi cēlās kājās pēc pē  dējās dzies-
mas lai izteiktu savu atzinību.

IEVA HARTWELL
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Eslingenas dziesmu svētkiem – 75

Eslingenas svētku informatīvie atbalstītāji –
laikraksti “Laiks” un “Brīvā Latvija”
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I T Ā T S
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I Ņ A S
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Citāds skats uz Eiropas metropoli Briseli – ārpus Eiroparlamenta gaiteņiem un biro
kratijas apzīmogojuma. Aizraujoši, asprātīgi, izzinoši stāsti, varētu pat teikt – atzīša
nās mīlestībā. Mūsdienīgs, oriģināls poligrafiskais izpildījums.

Cena: 35,– USD
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).

Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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T R I M D A S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I
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www.laikagramata.lv
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtijumus iestādēm, kā ari komerciālos un personigo mantu sūtijumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtijumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sikāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

FOTO: Latvijas hokeja federācija

Vaļņu iela 3, Riga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

(Turpināts  20. lpp.)

S P O R T S
Uz starta Rīga 

maratons Ukrainas 
atbalstam

Rīgas maratons, kas šogad 
veltīts Ukrainas atbalstam, 14. 
un 15. maijā pulcēs vairāk nekā 
desmit tūkstošus skrējēju no vis-
maz 57 valstīm. Visi galvenie no -
tikumi gaidāmi svētdien, tāpēc 
jau plkst. 8.20 LTV1 un REplay.
lv notiks pirmā pieslēgšanās 11. 
novembŗa krastmalai. Rīts sāk-
sies ar startiem klasiskajā mara-
tonā jeb 42,195 km  distancē, kā 
arī pusmaratonā.

Kaspars Gorkšs: 
Skriešana man ir kā 

psīchoterapeits

Viens no Rimi Rīgas maratona 
dalībniekiem būs bijušais futbola 
valstsvienības kapteinis un pēc 
profesionāla sportista gaitu no -
slēguma Latvijas Futbola fede rā-
ciju prezidenta amatā vadījušais 
Kaspars Gorkšs. Viņš sarunā ar 
LSM.lv atzina, ka šogad ir izvēlē-
jies tikai 10 km distanci, lai gan 
iepriekš mērojis vismaz pusma-
ratonu, taču svarīgākais, ka skrie-
šana palīdz gan fiziski, gan psī-
choloģiski.

Skriešana ir nopietna nodarbe, 
un tai ir nopietni jāsagatavojas. 
Šogad sagatavošanās posms man 
dažādu iemeslu dēļ ir izpalicis. 
Iepriekšējos gados skrēju krietni 
iespaidīgākas distances un vien-
mēr esmu pieturējies vismaz pie 

pusmaratona. Bet šogad veselī-
bas apsvērumu, drīzāk tādu pre-
ventīvu veselības apstākļu dēļ 
nav bijusi iespēja sagatavoties.

Redz, tā skriešana vispār ir ļoti 
interesanta padarīšana, it sevišķi 
man, kuŗš visu mūžu ir bijis 
sportā. Ja futbols ir kā gladiātoru 
cīņas, kur tev jācīnās pret pre-
tinieku, tautas valodā – sadot pa 
muti pretiniekam, tad skriešana 
ir vairāk cīņa ar sevi – nesadot pa 
muti pašam sev un spēt samērot 
savus spēkus.

Nevaru gan teikt par visiem, 
bet, cik man sanācis saskarties ar 
profesionāliem futbolistiem, ne 
viņiem lāgā patīk skriet, ne stai-
gāt. Jā, noskrien savas minūtes, 
un viss. 

Arī es karjēras laikā, dzīvojot 
Mežaparkā un redzot to skrējēju 
apjomu, kas, tuvojoties Rīgas 
maratonam, parādās Mežaparka 
apkaimē, sev teicu, ka nekad tā 
vienkārši prieka pēc to nedarīšu. 
Bet nu jau kādu laiku mans vie-
doklis ir mainījies. Šobrīd skrie-
šana man ieņem tā kā psīhotera-
peita lomu – tā palīdz man sa  gla-
bāt veselo saprātu un pie viena 
arī uzturēt sevi fiziskajā formā.

Šobrīd daudz publiskajā telpā 
runā par sabiedrības mentālo ve -
selību un zemajiem fiziskās akti-
vitātes rādītājiem Latvijā. Skrie-
šana ir mans veids, kas palīdz 
sabalansēt šīs labsajūtas un lab-
klājības formas, papildus izvir-
zot arī kādu sportisku mērķi.

Domāju es visu laiku – man 
pat blociņš ir uz naktsgaldiņa, 
kuŗā es ik pa laikam arī nakts 
vidū mēdzu kaut ko ierakstīt, 
kad ar lielu prieku esmu zem-
apziņā atrisinājis kādu lietu. Arī 
skriešana ir brīdis, kad domāju. 
Patiesībā skriešana pat ir drīzāk 
tāds domu strukturēšanas vin-
grinājums priekš manis. Nav jau 
tikai problēmas, bieži vien do  mās 
ir arī pozitīvas lietas, kuŗas skrie-
šana palīdz sakārtot un novirzīt 
emociju daudzumu, kas ir manī 
sakrājies. Kad dienu esmu nosē-

dējis sapulcēs vai pie datora, kas 
nav tā pati veselīgākā nodarbe, 
jūtos gandrīz kā suns, kurš ir ilgi 
nosēdējies dzīvoklī un kuŗam 
gribas pēc iespējas ātrāk tikt ārā 
izskrieties. Arī distance vienmēr 
ir bijusi nevis nosprausts mērķis, 
bet sajūtu kopums – apzinos 
savu apkārtni, kuŗā dzīvoju, un 
skrienu, kamēr man ir sajūta, ka 
esmu gatavs skriet atpakaļ. Gal-
venais, lai pietiktu spēka un 
enerģijas atskriet.

Latvijas hokejisti 
pārliecinoši pieveic 

Kazachstānu 
Latvijas hokeja izlase vēl bez 

vairākiem līderiem sastāvā ar 5:0 
pārspēja Kazachstānas valsts-
vienību priekšpēdējā pārbaudes 
spēlē pirms pasaules čempionāta. 
Abas komandas vēlreiz “Arēnā 
Rīga” tikās 9.maijā.

Divus vārtus Latvijai guva 
Nikolajs Jeļisejevs, kā arī precīzs 
bija Kārlis Čukste, Oskars Batņa un 
Andris Džeriņš. Vārtos ne  pār-
spēts palika Artūrs Šilovs, kuŗš at -
vairīja 41 metienu un tika atzīts 
par labāko uzvarētāju sa  stāvā.

***
Latvijas hokeja izlase savā pē -

dējā pārbaudes spēlē pirms pa -
saules čempionāta “Arēnā Rīga” 
ar rezultātu 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) ot  reiz 
uzvarēja Kazachstānu. Latvijas 
izlases labā vārtus guva Roberts 
Bukarts, Artūrs Kulda, Renārs 
Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals 
un Rodrigo Ābols. Latvijas valsts-
vienība spēlēja ar teju visiem 
vadošajiem hokejistiem, tajā skaitā 
vārtsargu Elvi Merzļikinu.

Jau spēles pirmajā minūtē pre-
tinieki par skaitliskā sastāva pār-
 kāpumu nonāca mazākumā un 
trešajā minūtē par to tika sodīti. 
Latvijas hokejisti sarāva preti-
nieku aizsardzību un Roberts 
Bukarts raidīja ripu vārtu augšē-
jā stūrī – 1:0. Perioda turpinā-
jumā latvieši izturēja mazākumu 
un savus nākamos vārtus guva, 
spēlējot četratā pret četriem. Treš-
daļas 13.minūtē, Oskaram Bat-
ņam aizsedzot pretinieku vārt-
sarga skatu, Kulda ar metienu no 
zilās līnijas panāca 2:0. Trīs mi -
nūtes pirms pirmā perioda bei-
gām Krastenbergs atņēma preti-
niekam ripu, aizslidoja ātrā pre-
tuzbrukumā un reidu noslēdza 
ar precīzu metienu mērķī – 3:0. 
Pirmā perioda beigās nopelnī tais 
noraidījums par skaitliskā sastāva 
pārkāpumu ļāva nākamā treš-
daļas pirmajā minūtē Ņiki tam 
Mihailisam vienus vārtus atgūt.

Turpinājumā Latvijas izlase pre-
tiniekus uzvarēja ar 5:0. Vārtos 
“sauso” spēli aizvadīja Artūrs 
Šilovs, divus vārtus guva Nikolajs 
Jeļisejevs, bet pa reizei izcēlās 
Kārlis Čukste, Oskars Batņa un 
Andris Džeriņš. Valstsvienības 
rindas pagājušajā nedēļā papil-
dināja Nacionālajā hokeja līgā 
(NHL) spēlējušie Elvis Merz ļi-
kins un Rūdolfs Balcers, kuŗi 
svētdien atpūtās.

 Latvijas hokejisti, gatavojoties 
gaidāmajam pasaules čempionā-
tam, aizvadīja kopā sešas pār-
baudes spēles. Aizpagājušajā ne -
dēļas nogalē latvieši Veinfeldenē 
tikās ar Šveici un piedzīvoja 
divus zaudējumus ar 2:5 un 1:3. 
Savukārt nedēļu pirms tam Lat-
vijas hokejisti viesos aizvadīja 
pārbaudes spēles ar Franciju, 
vispirms zaudējot ar 1:2, bet 
dienu vēlāk uzvarot ar 3:2.

Kalvītis: Latvija ar 
lielu varbūtību kan
didēs uz 2023. gada 

PČ rīkošanu

Latvijas hokeja federācijas (LHF) 
prezidents sarunā ar “Latvijas 
Televīziju” atklājis, ka Latvija ar 
lielu varbūtību kandidēs uz 
2023. gada Pasaules čempionāta 
rīkošanu kopā ar Somiju. “No -
pietni apsveram šādu iespēju. 
Viena grupa Rīgā, otrā – Tamperē. 
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

VĒSMA (SILIŅŠ) ŽĪGURS
Dzimusi 1926. gada 7. novembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2022. gada 11. aprīlī, Kolorado Springā, Kolorado

Negaidīti Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā un sirsnīgā

RITA SĒJA

Mūžīgā mierā aizgājusi

Dr. RITA GRĪSLIS SĒJA
Dzimusi 1935. gada 25. maijā Raunā,

mirusi 2022. gada 15. aprīlī Tualatin, Oregon

Par viņu sēro
KOLORADO SPRINGA EV. LUT. DRAUDZE

KOLORADO SPRINGA LATVIEŠU BIEDRĪBA

VALDA UN JĀNIS

Sērās un mīlestībā mūsu mīļo Mammiņu un Mimmīti piemin
MEITA ASTRĪDA KAUGARS AR VĪRU VALDI, DĒLU KRIŠJANI UN MEITU ANNELI

DĒLS TĀLIS SĒJA AR SIEVU MĀRU, MEITĀM AINU UN LĪVIJU

“ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. 
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”...
“Jā, Kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva Dēls,
kam jānāk pasaulē.” Jņ.ev. 11:25,27

Es aizeju un tomēr palieku 
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā.
Gan šalcošā vējā  es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

IN MEMORIAM

VOLDEMĀRS AVENS
Dzimis 1924. gada 12. janvārī,

miris 2022. gada 20. aprīlī
Nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs” Cēsīs izsaka
dziļāko līdzjutību izcilā mākslinieka un dzejnieka tuviniekiem

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un diev 
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkoju
mi notiks vai arī tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

ŅUJORKA, KATSKILI
Svētdien, 29.maijā plst. 3:30 pp 

Katskiļi nometnē Ņujorkas lat-
viešu koŗa pavasara koncerts. 
Piedalās Ņujorkas un Bostonas 

koŗi. Koristi no Montreālas, To -
ronto, Vašingtonas, Sirakūzām. 
Viesdiriģente no Latvijas Laura 
Leontjeva. Ieeja $25 (ieskaitot 
vakariņas). Bērniem līdz 16 g.v. 
brīva ieeja.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com. 
15. maijā Lat  viešu biedrības 
Vašingtona štatā pilnsapulce, 
plkst. 12:00 Sietlas Latviešu cen -
trā. 17. – 18. maijā Mobilā pasu 

darbstacija Sietlas Lat viešu centrā. 
Pieteikšanās pie Latvijas Repub-
likas vēstniecības ASV līdz 1. 
maijam. 21. maijā Latviešu sko-
las izlaidums, plkst. 11:00 Siet-
las Latviešu centrā.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.word-

press.com, ZKLB sekr. un in  for-
māc.daļas vadītāja Una Vei  lan-
de tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim dasdrau-
dze@gmail.com, tālr.: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igors -
safins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chi  cago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no  -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē 
teŗa dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630- -
595-0143. Māc. Ojārs Frei ma nis. 
1-773-818-6965 st. Peters. latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis 
(ivspalis@gmail.com), priekš-
nieks. 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, Lake
wood, 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).

Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. Dievkalpojumi div
reiz mēnesī, 2:30 pēcpusdienā 
ar viesmācītāju Igoru Safinu.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa. 15. maijā 
dievkalpojums ar dievgaldu – 
Ģimenes diena plkst. 11:00. 22. 
maijā dievkalpojums plkst. 11:00. 
Seko skolas izlaidums. 29. maijā 
Memorial dienas nogale – die-
vkalpojums nebūs. 1. jūnijā 
Bībeles stunda plkst. 11:00. 5. 
jūnijā Dievkalpojums – Vasar
svētki plkst. 11:00. Seko pusdie-
nas Andreja Broša piemiņai.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. (2740 

Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505.) Tālr: 616-361-6003.) 
Māc. Aija Graham. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī, 2:00 
pm. Par datumiem lūdzu sazi-
nāties ar dr. pr. Ivaru. Pēc dievk. 
kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. apvie-
notā draudze notur klātienes diev -
kalpojumus katru svēt die nu, 
plkst. 10:00. Parallēli pieejami 
sprediķu ieraksti drau dzes You
Tube kanālā (meklē šanas atslē-
gas vārds “Latviešu apvienotā 
draudze Kalamazū”).

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes 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). Dievkalpojumi ar viesu 
mācītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets katra 
mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 
11:00 sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Trans figu
ration Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062. 

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070.

Māc. Jānis Ginters tālr: 260-
7975-695 Drau dzes priekš nieks: 
Andrejs Junge tālr: 414-416-6157 
Dievk. no  tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Mi -
nea poles-St. Paulas latviešu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī
bas/Tervete 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.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040). Diev-
kalpojumi notiek NJ Latviešu 
biedrības namā Priedaine, 1017 
State Route 33, Freehold, NJ 
07728, māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko. 

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn

olds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street, 

New York, NY.

********************************************************************
3x3 Krusts
Mūžībā pēkšņi aizgājusi Oregonas Latviešu ev. lut. draudzes priekšniece, ilggadīgā Dāmu komitejas 

priekšniece, un Oregonas Latviešu Biedrības biedre
Dr. RITA SĒJA,
dzim. GRĪSLE
Dzimusi 1935. gada 25. maijā Raunā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 15. aprīlī Tualatīnā, Oregonā, ASV
Dziļā pateicībā par ilggadīgo kalpošanu
OREGONAS LATVIEŠU SAIME
Gan zināju tās dieniņas
Kad bij ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad būs ieti aizsaulē.
********************************************************************
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Mūžībā pēkšņi aizgājusi
Oregonas Latviešu ev. lut. draudzes priekšniece,

ilggadīgā Dāmu komitejas priekšniece,
un Oregonas Latviešu biedrības biedre

Dr. RITA SĒJA,
dzim. GRĪSLE

Dzimusi 1935. gada 25. maijā Raunā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 15. aprīlī Tualatīnā, Oregonā, ASV

Mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un omamma

IEVA PŪRIS,
dzim. BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1937. gada 23. augustā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 15. aprīlī Portlandē, Oregonā

Dziļā pateicībā par ilggadīgo kalpošanu
OREGONAS LATVIEŠU SAIME

Mīlestībā viņu paturēs
DĒLS ĒRIKS PŪRIS UN JULIE

MAZMEITAS MINNA UN VIJA
DĒLS EDVĪNS PŪRIS UN ANDRA

MAZBĒRNI LŪKAS, VILNIS UN ANNA

Gan zināju tās dieniņas
Kad bij ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad būs ieti aizsaulē.

Zeme klājas ar zāli,
Svētījot tavas pēdas,
Ziedi plaukst zilgani bāli,
Apņem kā mūžības vēdas.
(Z. Lazda)

D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizgājis

ANDRIS PRIEDĪTIS
* 1931. gada 17. decembrī,

+ 2022. gada 21. aprīlī

Mūsu mīļā 41.c. filistre

IEVA PŪRIS,
dzim. BĒRZIŅA

Dzimusi 1937. gada 23. augustā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 15. aprīlī Portlandē, Oregonā, ASV

Mīlestībā un pateicībā piemin
MĀSA VALDA

GUNILLA UN JOHAN AR ĢIMENI
CHRISTIANA AR ĢIMENI

BRĀLIS JURIS UN DOROTHY
MARKUS UN ESME AR ĢIMENI

ERIK UN MARY AR ĢIMENI
INGRID UN KEVIN AR ĢIMENI

KRISTINA UN MATTHEW AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI KANADĀ, LATVIJĀ, ASV UN ZVIEDRIJĀ

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602). Mācītāja Biruta Puiķe-
Wilson, mob. (269) 2675-330. 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis, mob. (989)781-1163. 
E-pasts: dzirnis@chartermi.net. 
Dievkalpojumi vienreiz mē 
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

Sandiego Draudzes diev kal
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas maskas! 

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku-
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 15. maijā 
Angļu valodas dievkalpojums 
ar dievgaldu. 22. maijā Jau nie šu 
iesvētības, dievkalpojums ar 
dievgaldu. 29. maijā Dievkal-
pojums ar dievgaldu. 5. jūnijā 
Vasarsvētki. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart. 

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sa -
zināties ar Andri Ritumu, 727-
797-1933. Dievkalpojumi un 
Bībeles stundas notiek Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479-865-604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Priekšnieks: 
Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom. pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas diev
kalpojumi sāksies plkst. 11:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks pa -
liek nemainīgs – plkst. 10:00. 
Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Mājupceļā uz debess augstienēm devies
Vjetnamas kaŗa veterāns – 

grāmatas “Drafted, Forced to Kill” autors,
pārdomājot par piedzīvoto cīņu mūža sekām –

PĒTERIS KENNETH 
MŪRNIEKS

Dzimis 1946. gada 4. novembrī Augsburgā, Vācijā,
miris 2022. gada 20. janvārī Vistā, Kalifornijā, ASV

Nelaiķu advokāta Antona Urtāna un Natālijas MūrniecesUrtānes M.D. dēlu 
vienmēr paturēs mīļā atmiņā

SIEVA BAIBA, DĒLS PĒTERIS ALFRĒDS
VEDEKLA ANA, MAZMEITA ALEKSANDRA

MEITA INGRĪDA CAMERON, ZNOTS GREGORY
MAZBĒRNI ALEXA UN TYLER

SVAINIS TEODORS LILIENŠTEINS
SVAINE SILVIJA PISARSKI

Nu ardievas tev sakām
Un skumjās pavadām
Tai ceļā, kur tik reizi
Mēs mūžā staigājam.
No Dieva žēlastību
Mēs visiem izlūdzam,
Un tevi mīlestībā mēs sirdī paturam.
(Osvalds Vanags)

Labu domāt, labu darīt,
Labu runāt, labam ticēt,
Labu vēlēt –
Labu dot un labu ņemt.
Labi būs!
(Velta Toma)



LAIKS 2022. gada 14. maijs – 20. maijs20

(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

Jau ziņots, ka cīņa Austrālijā 
pārcelta uz 2. jūliju

Izredzes vērtēju ļoti augstu, 
komanda gatava, pieredze un 
zināšanas ir. Visticamāk, par šo 
jautājumu tiks lems IIHF maija 
kongresā PČ laikā (26.-27. maijā) 
un tad redzēsim. Esam sarunā-
juši ar somiem un esam gatavi 
atbildību uzņemties. Iespējams, 
būs vairāki kandidāti,” teica LHF 
pārstāvis Latvijas – Kazachstānas 
spēles starplaikā.

Merzļikins turpmāk 
spēlēs ar numuru 80, 

lai godinātu 
Kivlenieku

Latvijas labākais hokeja vārt-
sargs Elvis Merzļikins turpmāk 
valstsvienībā spēlēs ar 80. nu  mu ru, 
lai godinātu nelaimes gadījumā 
bojā gājušo draugu Matīsu Kiv-
lenieku, pēc treniņa sarunā ar 
žurnālistiem atklāja sportists. 
Latvijas hokeja izlasē četriem spē-
lētājiem numuri ir iemūžināti – 
Artūrs Irbe (1.), Kārlis Skrastiņš 
(7.), Helmuts Balderis (19.), 
Sergejs Žoltoks (33.). Merzļikins 
iepriekš izteicis vēlmi, lai iemū-
žina arī Kivlenieka numuru 80, 
tomēr MatīssLatvijas izlasē aiz-
vadīja salīdzinoši maz spēļu. Kiv-
lenieks pērn pasaules čempio-
nātā Rīgā bija Latvijas izlases 
pirmais vārtsargs, četrās spēlēs 
caurmērā ielaižot 2,18 vārtus un 
atvairot 92,2% pretinieku me  tie nu. 
Pērn vasarā Kivlenieks gāja bojā 
24 gadu vecumā. Viņš mira no 
gūtajām traumām, kuŗas izraisīja 
salūta petardes trieciens krūtīs.

“Tas ir mans jaunais numurs, 
kuŗu vairs nemainīšu. Kad Matīss 
gāja bojā, es prasīju, vai ir iespē-
jams pakarināt viņa kreklu [ie -
mūžināt numuru]. Protams, 
viņam nav tik daudz aizvadītu 
spēļu izlasē. Ceru, ka kādu dienu 
būs pakarināts krekls ar viņa 
numuru un manu uzvārdu – 
mēs būsim kopā vienā kreklā. 
Un beigsim hokeja karjēru kopā,” 
sacīja Merzļikins.

Ikauniece
atkal startē

Latvijas vieglatlēte Laura Ikau-
niece sociālajā vietnē Instagram 
atklāj, kas ir pirmā vieta, kur 
dodas šobrīd, kad vairums val-
stu robežu atkal ir atvērtas. Laura 
savā Instagram profilā publicējusi 
attēlu, pie kuŗa raksta, ka ir sajūs-
mināta par to, ka “pasaule atkal 

ir atvērta”. Izrādās, ka pirmā 
vieta, uz kuŗieni sportiste dosies 
ir Latvija, lai apciemotu savu 
ģimeni. Kā noprotams pēc ierak-
stiem soctīklos, Laura līdz šim 
atradusies Igaunijā.

Graudiņa kļūst par 
divkārtēju ASV
studentu sporta

čempioni plūdmales 
volejbolā

Latvijas plūdmales volejboliste 
Tīna Graudiņa kopā ar Dienvid-
kalifornijas Universitātes (USC) 
komandu “Trojans” uzvarēja Na -
cionālās kolledžu sporta asociā-
cijas (NCAA) pirmās divīzijas 
čempionātā, latvietei otro gadu 
pēc kārtas kļūstot par čempioni. 
Dienvidkalifornijas Univer si tā-
tes komanda, kas izsēta ar pirmo 
numuru, Galfšorsā notikušā fi -
nāl turnīra titulspēlē tikās ar Flo-
ridas Štata universitātes (5.) “Se  mi-
noles” vienību. Pēc abu universi-
tāšu otro un ceturto duetu spē-
lēm rezultāts bija neizšķirts 1:1, bet 
pēc tam kortos devās nākamie 
trīs dueti, tajā skaitā Grau diņa ar 
pārinieci Heiliju Hārvardu. “Tro -
jans” pirmajam duetam pretī stā-
jās Medija Andersone un Brūka 
Bauere, kuŗas tika pārspētas ar 
2:0 (21:17, 21:15). Graudiņa un 
Hārvarda savai universitātei pa -
nāca vadību ar 2:1, bet Delanijas 
Meiplas un Džūlijas Skoulzas 
panākums nodrošināja uzvaru arī 
visā cīņā ar 3:1. Komandu piek-
tie dueti savu spēli nepabeidza..

Anetes Namiķes pārstāvētā 
Stetsona universitātes komanda 
Hatters, kas izsēta ar 14. numuru, 
sacensības beidza pirmajā kārtā, 
ar 2:3 zaudējot Bruins. Pagājušajā 
sezonā Graudiņa kopā ar ko -
mandas biedrenēm izcīnīja NCAA 
čempiontitulu, finālā ar rezul-
tātu 3:1 pārspējot Bruins.

Briedis pirms 
gaidāmās cīņas: 

Laiks ir mans 
lielākais ienaidnieks

Latvijas bokseris Mairis Brie dis 
uzsācis gatavošanos cīņai Aus-
trā lijā ar austrālieti Džeiju Ope-
taiju, treniņos pavadot jau divas 
nedēļas. Cīņa, kas sākotnēji bija 
paredzēta 6.aprīlī, tika pārcelta 
uz vēlāku laiku, jo vispirms 
Briedis inficējās ar Covid19, bet 
pēc tam Opetaija paziņoja par 
iedzīvošanos ribu savainojumā.

“Nedēļu noslimoju ar kovidu, 
pēc nedēļas atsāku trenēties un 
jutos labi, bet tad saslimu vēlreiz. 
Covid19 analīzes neuzrādīja, taču 
radās veselības problēmas, kuŗu 
dēļ cīņu nācās atlikt, jo nevarēju 
paspēt tai sagatavoties,” par pirmo 
cīņas atcelšanu stāsta Briedis, kuŗš 
saslima pirms trim mēnešiem, kad 
jau bija notrenējies divus mē -
nešus un sācis sparinga treniņus 
pirms cīņas ar austrālieti.

Kitija Laksa kļūst 
par Italijas čempioni

Kitija Laksa (pa labi) ar ko 
mandas biedrenēm

Latvijas basketboliste Kitija 
Laksa Boloņā guva 21 punktu 
Italijas A serijas fināla ceturtajā 
spēlē, Skio Familia svinot uzvaru 
un izcīnot Italijas čempiones ti -
tulu. Latvijas izlases bijušā gal-
venā trenera Georga Dikeulaka 
vadītā Skio komanda izbrau-
kumā ar 84:69 pieveica Boloņas 
“Virtus”. Serijā līdz trim uzvarām 
Skio komanda uzvarēja ar 3:1. 
Kitija tika atzīta par finālserijas 
vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.

Laizāne iegūst
20. vietu sacensībās 

Spānijā

Latvijas riteņbraucēja Lija Lai-
zāne Spānijā izcīnīja 20. vietu 
vienas dienas sacensībās Gran 
Premio Ciudad de Eibar (UCI 
kat.1.1). Šajā velobraucienā spor-
tistes veica 111,1 km gaŗu dis-
tanci Eibaras apkārtnē, ceļā uz 
finišu pārvarot divus trešās un 
vienu pirmās kategorijas kāpumu. 
Uzvaru svinēja kanadiete Olivija 
Berila (Valcar – Travel & Service), 
kuŗa finiša spurtā pārspēja vēl 
trīs sāncenses. Vadošā četrotne 
finišēja divās stundās 51 minūtē 
un astoņās sekundēs.

Spānijas komandu Eneicat – 
RBH Global pārstāvošā Lija Lai-
zāne finišēja kopā ar sportistēm, 
kas uzvarētājai zaudēja vienu 
minūti un 27 sekundes. Latviete 
izcīnīja visaugstāko poziciju savā 
komandā un tika pie trīs UCI 
punktiem. Apmēram pusminūti 
vēlāk finišēja grupa, kuŗā bija 
uzvarētājas komandas biedrene, 
Italijas un Latvijas dubultpilsone 
Anastasija Karbonāri, kuŗa ierin-
dojās 26. vietā.

Peldētāja Embrekte 
kļūst par nedzirdīgo 

spēļu čempioni 
Latvijas peldētāja Zane Em -

brekte Brazīlijā tika kronēta par 

nedzirdīgo spēļu čempioni 50 
metru brīvā stila peldējumā.

Priekšsacīkstēs Embrekte šo 
distanci peldēja 27,22 sekundēs, 
kas bija pārliecinoši labākais re -
zultāts 26 peldētāju konkurencē. 
Fināla peldējumā viņa bija vēl 
ātrāka, finišējot 26,62 sekundēs. 
Otrās vietas ieguvēja Sāra Ma -
ranjo no Italijas viņai zaudēja 
1,23 sekundes.Iepriekš Embrekte 
izcīnīja sudraba medaļu 200 m 
brīvā stila distancē.

Vēl no Latvijas peldētājiem 
100 m brasā Kristofers Kraze 
priekšsacīkstēs finišēja vienā mi -
nūtē un 17,22 sekundēs, kas deva 
11. vietu 22 peldētāju konku-
rencē, kamēr 100 m tauriņstilā 
Artis Vazdiķis, finišējot vienā 
minūtē un 5,25 sekundēs, ierin-
dojās 14. pozicijā starp 20 spor-
tistiem.

24. nedzirdīgo spēlēs piedalī-
jās 78 valstu sportisti, sacenšoties 
20 sporta veidos. Latvija šajā 
sporta forumā ir pārstāvēta ar 
septiņiem sportistiem: Laura Gaile 
(šaušana), Sergejs Soklakovs, 
Māris Grēniņš (abi – vieglatlē-
tika), Zane Embrekte, Artis Vaz-
diķis, Kristofers Kraze, Rūdolfs 
Stupāns (visi – peldēšana).

Teniss
Latvijas spēcīgākais tenisists 

Ernests Gulbis Fran cijā zaudēja 
izšķirošās kvalifi kācijas kārtas 
spēlē un netika “Challenger” 
sērijas turnīra pa  mats acensībās, 
liecina rīkotāju informācija.

Otrajā kvalifikācijas kārtā Gul-
bis divos setos ar 5-7, 3-6 pie kā-
pās portugalim Pedru Souzam. 
Tenisa profesionāļu asociācijas 
(ATP) rangā Gulbis ieņem 350. 
vietu, savukārt Souza ierindots 
293. pozicijā.

Modernajā pieccīņā 
jāšanas vietā izmē

ģinās šķēršļu pār
varēšanas disciplīnu

Modernajā pieccīņā jāšanas 
vietā šosezon izmēģinās šķēršļu 
pārvarēšanas disciplīnu, lēmusi 
Starptautiskā Modernās pieccī-
ņas federācija (UIPM). Jāšanas 
aizvietošanai bija pat 60 dažādi 
piedāvājumi, bet šajā sezonā tiks 
izmēģināti divi šķēršļu pārva rē-
šanas veidi. UIPM paziņoja, ka 
šīs disciplīnas izvēlētas, jo ir sa -
de  rīgas ar pieccīņu, kā arī sama-
zina izmaksas un atvieglo pie -
ejamību.

Šķēršļu pārvarēšanas discip-

līnas tiks iemēģinātas Pasaules 
kausa finālā, kas notiks jūnijā, bet 
to oficiālai apstiprināšanai būs 
nepieciešams delegātu atbalsts 
UIPM kongresā. Izmaiņas sporta 
veidā plānotas no 2028. gada 
Losandželosas Olimpiskajām spē-
lēm. Tikmēr sportistu apvienība 
“Pentathlon United” vērsusies pie 
Starptautiskās Olimpiskās komi-
tejas (SOK) saistībā ar plānota-
jām izmaiņām vienā no šī sporta 
veida disciplīnā. Aicinājumu pa -
rakstījis arī pērnā gada Tokijas 
Olimpisko spēļu uzvarētājs Džo 
Čongs no Lielbritanijas un citi 
atlēti. Viņi iebilst pret jāšanas 
aizvietošanu ar cita veida šķēršļu 
pārvarēšanas disciplīnu. Spor tisti 
atzīmē, ka Starptautiskā Moder-
nās pieccīņas federācijas (UIPM) 
konsultāciju laikā nav uzklausī-
jusi viņu viedokli, kas nav sa -
skaņā ar SOK rekomendācijām. 
“Pentathlon United” paziņojumā 
teikts, ka pret izmaiņām šajā dis-
ciplīnā ir 95% no 310 aptaujāta-
jiem sportistiem. Jāšanas discip-
līnas nākotne modernajā piec-
cīņā ir apdraudēta kopš Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm, kad pa -
sauli pāršalca video, kuŗā Vācijas 
trenere iesita zirgam par to, ka 
tas atteicās pārvarēt šķērsli.

Olimpiskais 
medaļnieka Artūra 

Plēsnieka spēka 
noslēpumi

Svarcelšanā ir sarežģīti laiki, jo 
samazināts svara katēgoriju skaits, 
un tas tieši ietekmē arī Latvijas 
labāko svarcēlāju Artūru Plēs-
nieku. Maija beigās Eiropas čem-
pionātā viņš debitēs svara kate-
gorijā līdz 102 kilogramiem, bet 
gatavošanās posmā viņš Latvijas 
Televīzijas “Sporta studiju” iepa-
zīstināja ar vienu no saviem 
grūtākajiem treniņiem. 

Pērn Tokijas Olimpiskajās spē-
lēs Plēsnieks izcīnīja bronzas 
medaļu svara katēgorijā līdz 109 
kilogramiem. Lai gan daži kilo-
grami var nešķist kas ļoti būtisks, 
svarcelšanā katram gramam ir 
ļoti liela nozīme. Karjērā pirma-
jās olimpiskajās spēlēs pirms 10 
gadiem Londonā 2012. gadā 
Artūrs startēja svara kategorijā 
līdz 105 kilogramiem.

Jaunajā svara katēgorijā Artū-
ram jāsamazina savs svars, bet 
labāko rezultātu viņš vēlētos sa -
glabāt līdzšinējo. Treniņu diena 
Artūram parasti sākas ar pus-
stundu garu rīta rosmi. Dienas 
gaitā seko divi pusotru līdz divas 
stundas gari treniņi, taču pārējā 
laikā viņš prātu pārslēdz uz 
citām nodarbēm.

“Es dzīvoju arī citu dzīvi, ne 
tikai sportā, jo esi ģimenē un ir 
arī citas darīšanas. Es arī trenēju 
divas grupas, līdz ar to sanāk 
bišķi padomāt arī par citām 
lietām.”

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


