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Sēkla jaunai dzīvībai: Kristus Augšāmcelšanās!

Svētīgas Lieldienas!
Valda Mora

Dieva rīts
Zirgi sacīkstēs skrienas,
Ļaudis skrienas pēc slavas,
Bet cik mierīgs šis klusums
Rītausmas debesīs tavās. 

Kaut kur cilvēki kaŗo
Dzīvībā īsā un lētā,
Bet tu ieej šai rītā –
Ieej kā Dievnamā svētā.

Noliecies klusi pār puķi,
Ieelpo narcises dvašu,
Ieelpo ūdeņu smaržu
Svaigu kā dzīvību pašu.

Pacel acis un raugies
Mākoņos tālos un augstos,
Ļauj, lai gaisma un rasa
Salīst atvērtās plaukstās.

Zirgi sacīkstēs skrienas,
Ļaudis skrienas pēc slavas,
Bet cik mūžīgs šis klusums
Rītausmas debesīs tavās. 

LAUMA ZUŠĒVICA,
Latvijas evaņģeliski luteriskās 
Baznīcas pasaulē archibīskape

“Patiesi, patiesi Es jums 
saku: ja kviešu grauds ne 
krīt zemē un nemirst, viņš 
paliek viens; bet, ja viņš 
mirst, viņš nes daudz 
augļu.” (Jņ 12:24)

 Satiksmes sastrēgums pārvei-
doja mūsu plānus šī gada 8. ap -
rīlī, kad ar prāvesti Ievu Puriņu 
un viņas vīru Richardu devāmies 
no Zvannieku mājām uz Rīgu. 
Toties, sastrēguma dēļ, ievēroju 
pie ēkas piestiprināto ziņojumu 
Ukrainas karoga krāsās: “Viņi 
gribēja mūs aprakt, bet nezi
nāja, ka mēs esam sēklas!” 
Ukraiņu sakāmvārds

Sakāmvārdā rezonēja Kristus 
vārdi Jāņa evaņģelijā, ko teica Viņš 
ceļā uz Jeruzālemi un sa  vām 
ciešanām un nāvi. Tobrīd grieķi 
Viņu meklēja un Kristus saprata, 
ir laiks. Viņš vēsta: “Ir pienākusi 
stunda, kad Cilvēka Dēls top pa -
godināts. Patiesi, patiesi Es jums 
saku: ja kviešu grauds nekrīt 
zemē un nemirst, viņš paliek 
viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes 
daudz augļu.” (Jņ 12:23-24).

Smagi vārdi, bet patiesi. Jēzus 
atklāj, Viņā ietverta mūžīgās dzī-
 vības cerība, Augšāmcelšanās 
spēks – kā sēkla, kuŗa satur 
dzīvību. Ukrainā plosās kaŗš, 
neskaitāmi cilvēki mirst, un ne 
visus spēj pat godīgi aprakt! 
Kaut lūdzam, lai neviens vairs 
nemirtu, nav veltīgas upurētās 
dzīvības, jo par viņiem aizlūdz 
miljoni! Viņus piemin pasaulē, 

par viņiem iededzinātās svecītes 
ir pretspēks tumsai, kas nomāc 
dvēseles. 

Reiz kāds vēroja, ka Kristus 
Augšāmcelšanās svētki ir nāves 
bēru diena! “Kur, nāve, tava 
uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” 
prasa apustulis Pāvils. “Nāves 
dzelonis ir grēks, bet grēka spēks 
ir bauslība. Bet, paldies Dievam, 
kas mums devis uzvaru caur 
mūsu Kungu Jēzu Kristu! Tad 
nu, mani mīļie brāļi (un māsas, 
sic!), topiet pastāvīgi, nešaubīgi, 
pilnīgāki tā Kunga darbā vienu-
mēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā 
Kunga lietās nav veltīgs.” (I Kor. 
15:55b-58) 

Jūsu darbs nav veltīgs Tā 
Kunga lietās! Jālūdz, lai patiesi 

miers un taisnība uzvarētu un 
visas varmācības un mokas beig-
tos! Jālūdz, lai sāpēs nesalūztu 
tie, kuŗiem nebūs lemts ar ģi  me-
nēm kopā svinēt Kristus Aug-
šāmcelšanās svētkus. Jālūdz, ka 
mēs patiesi pateicībā Dievam 
svinētu, jo tie ir Svētki, jo kā 
dziedam Pestītājam:
Kā dārga sēkla tīrumā Tu kapā 
nogrimi
Un, plaukdams jaunā dzīvībā,
Mūs līdzi modini. Kungs, visas 
tautas aicini, Lai Tevi atzīst pilnīgi,
Un sūti savus vēstnešus. Ja gribi, 
raidi arī mūs, Jā arī mūs 
Kā gaismas vēstnešus!

Kā sēklas, pasaulē iesētas, 
nesiet pasaulei Viņa gaismu, 
nesiet arvien labus augļus! 

Šogad pavasaris kavējas. Var-
būt, lai mēs vēl vairāk ilgotos pēc 
atspirgšanas, kas nāk līdz ar 
dabas atplaukšanu? Jeb varbūt 
arī, lai mūs spiestu vēl vairāk pēc 
tā meklēt, redzēt zīmes Tam, kas 
nes dzīvību. Viņš ir ar mums arī 
tumsā, aukstumā un sastrēgu-
mos, kuŗu dēļ ieraugām to, kam 
citādi būtu paskrējuši gaŗām. 

Priecīgus, ticības, cerības un 
mīlestības gaismas bagātus Kris-
tus Augšāmcelšanās svētkus 
jums no sirds novēlu savā un 
mūsu LELBP Virsvaldes vārdā! 
Lai Dievs svētī! Lai Viņš pasargā 
un dāvina mieru, kas atjauno 
cerību, jo Viņš dzīvo, un mums 
ar dzīvot būs!
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“Centrālās vēlēšanu komisijas 
vēlētāju aptaujas liecina, ka no 
vēlēšanām uz vēlēšanām arvien 
pieaug to respondentu skaits, 
kuŗi atzīst, ka vēlēšanās nepie-
dalās, jo ir zaudējuši ti  cību tam, 
ka viņu balss spēj ko ietekmēt. 
Tā, protams, nav taisnība, jo 
vēlēšanu rezultātu veido katra 
vēlētāja balss, un katrās 
vēlēšanās ir situācijas, kad 
viena vai dažas balsis izšķir to, 
kuŗš deputātu kandidāts tiks 
ievēlēts. Aicinām aktīvāko sa -
biedrības daļu, tos vēlētājus, 
kuŗi ir pārliecināti, ka vēlēša-
nās jāpiedalās, dalīties ar savu 

Pošamies uz
14. Saeimas vēlēšanām

stāstu, viedokli, pieredzi, moti-
vāciju, kāpēc piedalīties vēlē-
šanās ir svarīgi. Un kas zina, 
varbūt kāds no šiem argumen-
tiem, stāstiem pārliecinās kādu 
draugu, paziņu, līdzcilvēku mai  -
nīt domas un izlemt piedalīties 
vēlēšanās šā gada oktobrī.” 

CVK priekšsēdētāja
Kris tīne Bērziņa

Aicinām sekot līdzi vēlēša
nu aktualitātēm mājaslapā 
www.cvk.lv un sociālo tīklu 
vietnēs – Facebook “CVK.lv”, 
Insta gram “CVK_zinas”, Twitter 
“CVK_zinas”.

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
“Putinam jāsaprot, ka ne tikai viņš kādam var sadot pa degunu, bet arī viņam pašam var 

sadot pa degunu. Tad, kad viņš to būs saņēmis, ar viņu varēs sākt runāt. Ja tagad Putins 
tomēr iegūs atelpu gan sankciju, gan militārā ziņā, nākamreiz viņš jau būs daudz labāk 
sagatavojies. Aicinu visus lasīt Vācijas vēsturi un to, ko teica nacistu kaŗa noziedznieki – cik 
viegli būtu bijis viņus apturēt 1938. gadā, un cik dārgi tas vēlāk maksāja visai Eiropai.”

Kremļa opozicionārs, bijušais polītieslodzītais Michails Hodorkovskis 

Nedēļas teikums
“Gandrīz visi Krievijas kaŗotāji nāk no lauku ciemiem un mazpilsētām – jo dienests armi-

jā viņiem ir vienīgais veids, kā izrauties no nabadzības.”
Žurnālists Juris Lorencs

L A S I T Ā J A S  B A L S S
Sveicināta, redakcija! 

Kļūdas labojums
Šī gada LAIKA 12.numurā, rakstā par LaPa mūzeju 

ir sajaukti personu vārdi – Irmas Gravas māte bija 
Karlīne Min denberga, nevis Minna Bērziņa, kā minēts 
rakstā.   Edīte Zariņa (dz. Grava)   ir Karlīnes, nevis 
Minnas mazmeita.

Redakcijas atvainojas lasītājiem un izsaka pateicību 
par vērīgumu Arturam Gravam!

Arvien biežāk tiek runāts, bet 
netiek darīts nekas attiecībā uz 
“Uzvaras’’ pieminekli Pārdau-
gavā. Šogad būtu labs iemesls to 
jau laikus rūpīgi iesaiņot un 
novest līdz robežai kā dāvanu 
Putinam – ziedu vietā dzim-
šanas, vārda vai “Uzvaras’’ dienā. 
Tad nevienam nebūtu jālauza 
galvas turpmāk. Nezinu tikai, uz 
kuŗu robežu to sūtīt – vai uz 
Baltkrievijas?

Ar cieņu,
SARMĪTE JANOVSKIS-

ĒRENPREISS,
Anglijā, Krikā

No redakcijas. Par riņķadanci 
ap “Uzvaras” pieminekli vairāk 
lasiet mūsu laikraksta 9.-10. lpp., 
rubrikā “Latvija dienu ritumā.” 
Lasiet arī Juŗa Lorenca komentā-
ru un interviju ar Krievijas lat-
viešu kongresa (KLK) priekšsēdi 
Laumu Vlasovu. Un vēl arī 
diplomāta Arnolda Spekkes at -
miņas par studiju laiku Krievijā, 
par mūsdienu liecinieka, aktieŗa 
Andra Lielā pieredzi, mēģinot 
vēstīt taisnību. Lasot šos tekstus, 
bezspēcība (it kā) mijas ar neiz-
pratni un vēlēšanos rast kādu 
loģikas skaidrojumu. Palīdzēs 
citāts no mecenāta un daudz-
pieredzējušā vīra Viļa Vītola 
2016. gadā izdotās grāmatas 
“Pārdomas par Krieviju”, kas jo 
drīz nāks klajā angļu valodā. 
Laiks jums par to ziņos un 
piedāvās iespēju iegādāties. 
Tā tad – Vilis Vītols: “Patiesa 
demokratija Krievijā ir neiespē-
jama, jo tad tās iekšienē sāktos 
sadalīšanās process: kolonijas 

tūliņ pieprasītu neatkarību. Krie-
vijas valsts elite to saprot. Krie-
vija ir pēdējā eiropiešu koloniālā 
impērija, kas vienlaikus ir gan 
tās varenība, gan vājums.

Krievija ir drauds – šodien Uk -
rainai (Sic! rakstīts 2016 gadā. – 
Red.) un pāris citām kaimiņ-
valstīm, īpaši Latvijai, Igaunijai 
un Lietuvai. Rīt – pārējai Eiropas 
Savienībai. Starplaikā varbūt Ka -
zahstānai un Baltkrievijai. Tā  lā-
kā nākotnē tā ir drauds visai pa -
saulei, kad pēc gadiem pie varas 
neizbēgami nāks atkal kāds Jānis 
Briesmīgais, Pēteris, Staļins vai 
Putins. Eiropieši par šo apgalvo-
jumu šodien smīnēs, taču, kad 
viņu pēcnācēji to piedzīvos, viņi 
vairs nesmīnēs.

Varenība, ko pauž milzīgā terri-
 torija ar tās fantastiskajām dabas 
bagātībām, lielais kodolieroču ar -
senāls un mesiāniskā ideoloģija 
vienmēr no jauna iedarbosies uz 
kādu no Krievijas nākotnes vald-
niekiem. Apreibis no šīs varas 
un priekšteču piemēra, viņš tur-
pinās uzbrukt. Putina polītika ir 
mūsu acu priekšā. Putina sākta-
jos trīs kaŗos, pēc dažādu avotu 

ziņām, ir gājušas bojā 240 000 – 
380 000 dzīvību. Viss viņa gran-
diozo ģeopolītisko plānu dēļ.

Ja jūsu draugu vidū ir sirsnīgi 
un labsirdīgi krievi – neapmāniet 
sevi, tā nav Krievija. Ja sabiedrības 
vai valdības augstākajās aprindās 
jūs sastopat patīkamu krievu 
diplomātu vai inteliģentu zināt-
nieku – vēlreiz, neapmāniet sevi, 
arī tā nav Krievija. Krievijas pa -
tieso seju var redzēt tās vēsturē, ja 
tā nav cenzēta, tās darbos, nevis 
vārdos. Bojā gājušo skaitļos, acu-
liecinieku stāstos, neskaitāmās 
grāmatās.

Kaŗš starp Krieviju un Rie tu-
miem ir neizbēgams. Kaŗu Krie-
vija jau atkal ir sākusi, daļēji 
slēpti, daļēji atklāti. Visdrīzāk 
šķiet, ka kaŗš drīzumā uz laiku 
apstāsies un šī fāze beigsies ar 
Krimas un vēl nelielas Ukrainas 
daļas pievienošanu impērijai. 
Kaut kādā brīdī, varbūt pēc ilgāka 
laika un noteikti ar citu vald-
nieku, Krievija to atsāks, Uk -
rainā vai citur. Jautājums ir tikai, 
kad atkal parādīsies Krievijai 
izdevīgs brīdis un apstākļi.”
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Traģēdijas neesamības traģēdija
Jāņa Kalniņa “Hamlets” Latvijas Nacionālajā operā

No teātŗa kritiķes Evitas Mamajas recenzijas žurnālā “Teātra Vēstnesis” š. g. nr.1

Pagājuši 85 gadi, kopš kom-
ponista, diriģenta un ēŗģelnie-
ka Jāņa Kalniņa mūzikālās tra-
ģē dijas “Hamlets” pirmizrādes, 
un Latvijas Nacionālajā operā 
un baletā atkal skatāma jauna 
interpretācija. Tas ir mūzikālā 
vadītāja Mārtiņa Ozoliņa un 
režisores Kristīnas Vuss (Kris
tina Wuss) kopdarbs – tā kā šai 
nacinālajai operai ir gluži inter-
nacionāls un visā pasaulē pa -
zīstams librets, tas ļauj uzai ci-
nāt ārzemju viesrežisori. (..)

Režisore atsaucas uz operas 
tapšanas laiku kā varen opti-
mistisku Latvijas vēsturē, mi -
not Brīvības pieminekļa cel-
šanu par tautas saziedotiem 
līdzekļiem, Baltijas valstu tau-
tas mākslas iz  stādi Parīzes 
Trokadero mūzejā, radio VEF 
drīzo ražošanu un pat Latvijas 
komandas uzvaru Eiro  pas pir-
majā basketbola čem pionātā. 
Proti, notikumus, kas gan varē-
ja raisīt zināmu optimismu, bet 
nemainīja polītisko situāciju. 
Nesen Vācijā pie varas bija 
nācis Ādolfs Hitlers, Italijā val-
dīja Benito Musolīni, Spānijā 
notika pilsoņu kaŗš, bet Latvijā 
tikko bija noticis Kārļa Ulmaņa 
apvērsums. Un šī Eiropā (un arī 
Latvijā) valdošā atmosfēra zem 
autoritāro režīma spiediena ne -
būt nebija tik optimistiska. Re -
ži sore uzskata, ka šis laiks vēl 
gluži nebija izgāzies no eņģēm, 
bet bija gan. Arī Latvijā tika 
slavēts Vadonis, un inteliģentce 
tam pievienojās vai klusēja. 
Tāpēc šis laiks bija īsti pie  mē-
rots “Ham letam” mūzikā – 
stās tam par varas sagrābšanu 
un noturēšanu ar jebkādiem lī -
dzek ļiem un atsevišķa cilvēka 
spēju vai nespēju stāties tai 
pretī. (..)

Spilgta interpretācija tiek pie-
 teikta jau izrādes sākumā, lie-
kot darbībai sākties nevis dāņu 
karaļvalsts pils mūros, bet gan 
ledus burāšanas sacīkstēs, ku -
ŗās piedalās galminieki. Tālāk 
gan iestudējuma sižets risinās 
ieras tajos klasikas rāmjos, at -
ļaujoties vien dažas humoris-
tiski iekrāsota atkāpes varoņu 
nodarbībās vai izklaidēs, ne 
sižetā. Piemēram, Polonijs ir 
diriģents un gleznotājs. Pro-
grammiņā gan minēts, ka viņš 
gleznas vilto. Turklāt laikam 
viņš ir arī kollekcionārs – viņa 
sekcijā ir dažādu gadsimtu 
mā  kslas priekšmeti, pat Faberžē 
olas un arī Lielā Kristapa 
statuja. Arī Ofēlija nodarbojas 
ar zī  mē šanu un prātā sajukšnas 
ainā dala klātesošajiem savus 
ziedu zīmējumus. Nav skaidrs, 
kāda tam visam nozīme, lai gan 
režisoram, protams, nav aiz-
liegts spēlēties ar skatītājiem. 
Un šīs nianses noteikti sagādā-
jušas daudz prieka un devušas 
vaļu iztēlei solistiem, kas at -
raduši savās lomās dažādas 
krāsas un darbojas ļoti aizrau-
tīgi. Īpaši jāizceļ Ilonas Bageles 
(otrā sastāvā – Dana Bramane) 
reizē stiprā un vājā karaliene 
Ģertrūde, Jāņa Apeiņa (otrā 
sastāvā – Ričards Mačanovskis) 

patvaļīgais karalis Klaudijs, Kriš-
jāna Norveļa (otrā sastāvā – 
Armands Siliņš) lie ku līgais 
Polonijs.

Drosmīga ir izvēle likt darbī-
bai risināties baltā skatuvē ar 

vai uz Marsa. Mākslinieks An -
dris Eglītis scenogrāfijai radījis 
ekspresīvus liel  formāta glezno-
jumus pelēki baltā tonalitātē, 
ko izgaismo auksta gaisma 
(gaismu mākslinieks Mār  tiņš 

viņa tēva gars. Ik pa laikam 
parādās arī milzu gliemežvāki 
un staigājošas bruņas, aiz 
kuŗām slēpjas sirdsapziņas tēli.

Režisori Kristīnu Vuss in  te-
resē dažādu kultūru mijiedar-

īsti nesavienojamo: Šekspīra 
traģēdiju, latviešu operu un lat-
viešu mākslinieka gleznas. Ofē-
lijai ir dzintara krelles, un uz 
skatuves ir gan Kārļa Zāles 
Brīvības pieminekļa fragments, 
gan izteiktas 20. gadsmita zī -
mes: radio, kinokamera, foto-
aparāts, rakstāmmašīna. 20. gad-
simta 30. gadu tērpi ar Jūlija 
Madernieka ornamentiem ir 
aktieŗiem, kuŗi izspēlē lugu 
“Peļu slazds”. “Laika tunelis” 
gan šķiet visai nosacīts un 
diezgan pārblīvēts. Program-
miņā tiek pieteikta arī atkušņa 
atmosfēra, lai gan aukstā, sa -
stingusī skatuve par to īsti 
neliecina un arī valdošā atmo-
sfēra ne. Iestudējuma sakarā 
daudz kas ir jāuzzina no izrādes 
programmiņas, un būtu daudz 
iedarbīgāk, ja šos stāstus stās-
tītu pati skatuves semiotika. Ja 
zīmēm būtu nozīme pašām par 
sevi un izrādes stāsta kontekstā. 

Režisores rokraksts izslēdz 
ska  tītājiem īstu pārdzīvojumu 
vai identifikāciju ar varoņiem. 
Piemēram, Ofēlijas ārprāta 
skats ir risināts it kā ārkārtīgi 
liriski un poētiski, meitenei 
lēni slīdot augstās šūpolēs pāri 
visai skatuvei, bet turpat fonā 
uz aizmugures prospekta izgais-
mojas trīs izsaukuma zīmes, 
uzreiz pievie nojot šim skatam 
postmodernas ironijas kontek-
stu un neļaujot tam izskanēt tik 
traģiski, kā tas varētu izskanēt, 
ja traģisms būtu tīrs un neko-
mentēts.

Iestudējumā ir daudz jautāju-
mu, uz kuŗiem atkal un atkal ir 
jāatbild jebkuŗam režisoram, 
kurš iestudē šo Šekspīra lugu 
un uz kuŗiem tomēr būtu jāat-
bild arī operas iestudējumā. Kā 
traktēt Šekspīra tēva garu – tā 
ir viņa iekšējā balss, zemapziņa 
vai spoks no viņpasaules? Vai 
Hamlets tiešām sajūk prātā vai 
arī izliekas par ār  prā tīgu, lai 
atklātu tēvoča sazvē restību? Vai 
Hamlets mīl Ofē liju vai arī viņa 
ir tikai nejaušs un nesvarīgs 
upuris Hamleta apsēstībā ar at -
riebību? Vai kara liene Ģertrūde 
iedzeŗ indi apzināti vai neviļus? 
(..)

Stāsts, ko stāsta Jāņa Kalniņa 
mūzika, ir drāmatisks, godīgs 
un piepildīts. Te nav lipīgu vai 
iz  klaidējošu melodiju (izņemot 
kapraču-laivinieku bezrūpīgo 
dzies  miņu, kā jau tas pēc Šek-
spīra lugas pienākas), bet ir 
spraigs temporitms, daudz-
šķaut nainība, vēriens un emo-
cionāls dziļums, kas like domāt 
par vārdos nepateikto. Mūzi-
kologu ziņā ir vērtēt un  ietērpt 
vārdos māk  slinieku izpildīju-
mu, taču aktie ŗiskais tēlojums 
ir aizrautīgs un pārliecinošs.

Latviešu operu iestudējumi 
nav tik populāri kā visiem labi 
zināmās franču un italiešu ope-
 ras. “Hamleta” 1936. gada ie -
stu dējums esot pieredzējis 38 
izrādes, un tas šobrīd šķiet ļoti 
daudz. Var novēlēt, lai 2022. 
gada iestu  dējumam būtu tikpat 
bagāts liktenis.

balti tērptiem personāžiem 
(melnā ģērbā ir vienīgi Ham-
lets). Ska tuve ir auksta un atgā-
dina kādu zinātniskās pētniecī-
bas staciju kaut kur Antarktīdā 

Feldmanis). Uz skatuves izceļas 
vien atsevišķi objekti. Centrā – 
liela bāka ar spirālveida kāp-
nēm, kuŗas galā iemirdzas 
uguns, kad ar Hamletu runā 

bība, un šājā iestudējumā viņa 
velk ļoti konkrētas parallēles ar 
operas sarakstīšanas laiku. 
Viņa to dēvē par “laika tuneli”, 
kas caur gadsimtiem savieno 

“Hamlets” ir un būs!
J. Kalniņa operas “Hamlets” ierakstu varam noskatīties 

šajās pilsētās:

Operas ilgums ir 2 stundas un 10 minūtes.
“Hamleta”ieraksta izrādes jau notikušas Linkolnā, 
Filadelfijā, Detroitā, Kalamazū, Origonā, Saginavā.

Vai jūsu pilsētā “Hamlets” būs?

Klīvlandē 23. aprīlī 17:00 (ET) (Kontaktpersona
Anda Sūna Cook)

Sietlas Latviešu Garīgajā un
sabiedriskajā centrā 24. aprīlī 12:30 (PT) (Inta Wiest)

Milvokos 7. maijā 19:00 (CT) (Kaija Petrovska)

Bostonā 14. maijā 18:00 (ET) (Valda Grīnberga)

Vašingtonā, DC  (LOV) 14. maijā 14:00 (ET) (Ieva Kārkliņš O’Rourke)

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzē 14. maijā 14:00 (ET) (Māra Buks)

Latviešu sabiedriskajā centrā
Indianapolē 15. maijā 12:00 (ET) (Jānis Kauliņš) 

Čikāgas ”Ligzdā” 22. maijā 12:00 (CT) (Silvija Kļaviņa Barshney)

Gaŗezerā 27.-30. maijā (Sandra Kronīte-Sīpola)

Dienvidkalifornijas
Latviešu biedrībā (DKLB) 4. jūnijā 15:00 (PT) (Dāvis Reins)

Ņujorkā 2022.g. rudenī LNOĢ/ Ivars Bērziņš/
Ivars Slokenbergs
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No labās puses: Kristīna Pipaste, Diāna Kārkliņa, Žubīte 
Streips, Brigita Rumpēteris, Beta Ludviks, Mārtiņš Hildebrants, 
Renāte Kenney, Rita Grendze, Ilze Pētersone

Latviešu Fonda
lēmumi

Galvenais LF padomes sēdes 
mērķis bija ļoti praktisks – iz -
vērtēt iesniegtos projektus, ko 
pieteikuši mākslinieki, dzejnieki, 
filmu režisori, studenti un sko-
lotāji, izdevēji u.c. Fonda lietve-
dis Mārtiņš Hildebrants parasti 
sakopo pieteikumus, kuŗos ap -
rakstīta projekta tēma, izpil dī-
tāja kvalifikācijas, pieprasītā sum -
ma un rekomendācijas vēstules; 
tad padome izvērtē Mazos pro-
jektus un izvirza Lielos projek-
tus LF balsošanai. Šogad ilgi un 
dikti pārspriedām izvērtēšanas 
kritērijus. Sekoja arī intensīvas 
pārrunas par īpašajām akcijām, 
proti, Fondam parasti tiek ie -
sniegts daudz vairāk projektu, 
nekā tas ir spējīgs atbalstīt; tādēļ 
ir izveidota “crowdsourcing” 
katēgorija, kuŗā  var ziedot ik -
viens individs, neatkarīgi no tā, 
vai viņš ir LF dalībnieks, vai ne.  

Tika spriests par jaunu dalīb-
nieku iesaistīšanu. Šis, sapro-
tams, ir ikvienas organizācijas 

galvenais izaicinājums. Un jā -
teic, lai piesaistītu ziedotājus 
un dalībniekus, Latviešu Fonda 
jaunā padome ir pamatīgi cen-
tusies – uzlabota mājaslapa 
w w w. l a t v i e s u f o n d s . c o m . 
Latviešu Fonda redzamību ceļ 
arī mūsu “suvenīri” (Ritas Gren-
dzes paspārnē) – ūdens pude-
les, t-krekli, mugursomas, ap -
rocītes un lipekļi ar Latviešu 
Fonda zīmolu. Austras koks ir 
stiprs, klasisks simbols, kas 
viegli iekrīt acīs. Mēs to iz  ce-
ļam! Mūsu aktīvā projektu liet-
vede, talantīgā Beta Ludvika ir 
izveidojusi burvīgus auskarus un 
karulīšus Austras koka for  mā. 
Mums šogad vēl turpinās “vir-
tuālā pastaiga gar Daugav’ 
abām malām”. Interesanti, ka 
liela daļa staigātāju nav aktīvi 
LF dalībnieki, taču ir LF at -
balstītāji! 

Tātad – Latviešu Fonda 
šogad atbalstītie mazie pro
jekti

1. Baltic Transit mūzikas al -
bums (CD)

2. Baibas Bičoles dzeju krājums 
“White Waterbirds / Balts 
ūdens putns” Bitītes Vinklers 
tulkojumā

3. Danču krātuves satura pa -
pildināšana

4. Grāmata par Margu Teteri 
Valdmani

5. “Ilģu” dziesmu izcelsmes stāsti
6. Eslingenas dziesmu svēt-

kiem 75
7. Atbalsts “Dziesmu sētai” XV 

Dziesmu un deju svētkos St. 
Paulā, Minesotā

8. Grāmata par Līviju Akurāteri
9. Mūzikas un dzejas konfere nce 

– Veronikai Strēlertei – 110, 
Andrejam Johansonam – 100 
un Pāvilam Johansonam – 75

10. Rīgas Doma koŗa skolas au -
dzēk ņu mūzikls “Pūt, vējiņi”
11. Grāmata “Providences mī -
lulis. Sarunas ar Imantu Lanc-
mani”.

Baiba Bičole

“The door flew open”
The door flew open,
Tossed into the room
An April wind.

 I rose from the darkness
 Already wind myself,
 Aleady a caress:
 I untied knots,
 Tore open seams–
 I embraced winds,
 And conceived spring.

***
Durvis atlēca,
Iemeta istabā
Aprīļa vēju.
 Es cēlos no tumsas
 Pati jau vējš,
 Jau glāsts,
 Atsēju saites,
 Atrāvu vīles,
 Skāvos ar vējiem
 Un ieņēmu pavasari.

***
– purvainas pļavas,
zaļgans ūdens,
brūngana zāle,
uz akmeņa ūdensvidus
balts ūdensputns,
pieturas punkts –
lūk, atceros, atceros tieši to,
it kā tur pasaules centrs,
it kā sākums vai beigas
        būtu –

***
a white waterbird

– a marsh meadow,
green water,
brown grass;
in midwater, on a rock
a white waterbird,
a still point –
it is this that I remember, exactly this,
as if it were the center of the earth,
as if it were a beginning
            or an end –

Skaistā Ziemeļņudžersijas māju – 
vecu, bet ar raksturu un šarmu – 
rajonā sestdienā, 19. martā ap -
vienojās lietišķi nepieciešamais 
ar valdzinoši jauko. Tikai pēc 
tam, kad pats pirmais un  galve-
nais sveicinātājs – mājas mīlulis 
Bovijs bija sagaidot visus ap  oš-
ņājis, pie Arta un Brigitas Rum-
pēteriem varēja notikt kārtējā 
Latviešu Fonda padomes sēde, 
kas uz vakarpusi, sanākot kopā 
kādiem 25 viesiem, pārvērtās par 
kārtīgu izdziedāšanās vakaru.

Klātesošie LF padomes locekļi 
bija mērojuši gaŗus ceļus: priekš-
sēde Renāte Kenney no Bostonas; 
kasiere Katrīne Pipaste, sekretāre 
Rita Grendze, revidente Žubīte 
Streipa no Čikāgas apkārtnes, 
otra revidente Diāna Kārkliņa 
no Mičiganas; no Ņujorkas ap -
kārtnes ieradās projektu lietve-
dis Mārtiņš Hildebrants, sabie-
drisko lietu kārtotāja Ilze Pēter-
sone. Pati namamāte Brigita Rum-
 pētere ir Fonda ieguldījumu 
pārzine. Aktīvo projektu lietvede 
ieradās no ārzemēm – Bēta 
Ludvika no Hamiltonas, Kanadā.

Valdes lēmumi pagaidām ne -
tiek izpausti, taču vakara plāns 
visiem iepriekš jau bija zināms: 
dziedāsim! Šo rindu autorei, 
kuŗa jaunībā zināja no galvas 
visu dziesmu visus pantus, likās 
nepieciešams tomēr apbruņoties 
ar veco labo laiku “bībeli”. “Lai 
atskan dziesmas”, (kas Grāmatu 
Drauga apgādā aizv. gs. 50. – 60. 
gados piedzīvoja deviņus (!) 
izdevumus – Red.) un vēl ar 
abām Mārtiņa Zandberga 
dzies mu grāmatām. Tie izrādījās 
nevajadzīgi, un labi vien: omu-
līgā vakara pustumsā burti, kas 
kādreiz bija perfekti salasāmi, 
tagad nav īsti saskatāmi! Situā-
ciju glāba priekšsēdes Renātes 
pašas sameistarotais dziesmu 

Latviešu Fonds
dzied un dzīvo

krājums, vesela lapa katrai dzies-
mai. Šis Latviešu Fonda sastā-
dītais un pašsaliktais izdevums 
patapināts no agrāk Katskiļu 
kalnos notiekošās, bostoniešu 
iedibinātās slēpošanas nedēļas, t.i. 
februāŗa brīvdienu “Snie gaines” 
nometnes. Notika dziesmu kaŗi, 

kas sakāms un dziedams: vakara 
gaitā, nonākot pie kaŗavīru 
dziesmas, viņš izteica vārdos 
mūsu visu sanākušo smago fona 
sajūtu, kas vēl joprojām nezūd: 
šausmas un sašutumu par Krie-
vijas mežoņa Putina iebrukumu 
Ukrainā. Izceļot, ka Ukrainas 

Apgāds
“Laika grāmata”, 

tulkotāja
Bitīte Vinklers

un Baibas Bičoles 
ģimene ir gandarītas 

par LF lēmumu 
atbalstīt mūsu

projektu.

kas pievilināja apmeklētājus arī 
no citurienes, laika gaitā iedves-
mojot šo dziesmu izlasi. 

Ģitāristu Mārtiņa Hildebranta 
un Jāņa Veida pavadībā dzie-
dājām vairākas stundas, līdz 
pus naktij, ilggadīgajai koristei 
Ilze Kancānei izceļoties brīdī, 
kad viņa tekoši, neizlaižot ne -
viena vārda, nodziedāja reti 
dzirdētu dziesmu, kuŗu iemācī-
jusies kādā agrīnā latviešu skolas 
klasē. Viņa,  ar vīru Jāni šajās 
viesībās iestājoties LF, izpelnījās 
pārsteiguma balvu, tāpat kā Inta 
Šķinķe, kuŗa arī pievienojās 
Latviešu Fondam. 

Arī Mārtiņam Putenim bija 

kareivji cīnās arī mūsu visu, lat-
viešu un citu rietumnieku, vietā, 
Mārtiņš novadīja “Es kaŗā(i) 
aiziedams” ar tekstu “Raksti zilu 
vai dzelten’...”

Šī nav pēdējā reize, kad ķer-
simies visi pie LF dziesmu krā-
juma, jo 30. jūnijā plkst. 18:00 
Minesotas Dziesmu svētkos, 
pie galvenās viesnīcas Intercon
tinental St. Paul bāra notiks 
Latviešu Fonda “laimīgā” jeb 
sadraudzības stunda,  un visiem, 
visiem paredzēta sadziedāšanās – 
iesildīsimies tieši pirms došanās 
uz “Zaļumballi ar cūku bērēm” 
saliņā pie varenās Misisipi upes. 
Uz redzīti!
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prāveste Daira Cilne, mācītājs Mārtiņš Rubenis // FOTO: Gunas Reins personīgais archīvs

Aizlūgt par Ukrainu
katru vakaru līdz kaŗa beigām 

Šai sarunai mani iedvesmoja 
tava neatlaidība, gara stiprums 
un noturība – katru vakaru 
noteiktā laikā noturēt lūgšanu 
par Ukrainu, par upuŗiem, par 
cilvēkiem, par mums pašiem. 
Kā sākās šīs ikvakara lūgšanas 
virtuālā vidē? 

Tieši kaŗa sākumā, 23. februāŗa 
vakarā (Ukrainā – 24. februāŗa 
rīts) mums bija Dienvid kali for-
nijas latviešu draudzes padomes 
sanāksme, kuŗas laikā uzzinā-
jām, ka kaŗš ir sācies. Tajā vakarā 
jau aizlūdzām par Ukrainu, bet 
pēc tam visu nakti biju augšā, 
skatījos, klausījos, kas notiek 
Ukrainā. Tad sāku domāt – ko es 
varu darīt, ko es varu palīdzēt? 

Man jau bija prātā, ka gribu 
noturēt kopējas lūgšanas, bet 
nezināju, vai citi cilvēki gribēs 
piesaistīties šiem aizlūgumiem. 
Tomēr nākamajā dienā man pie-
zvanīja Māra Linde no Sanfran-
cisko apkārtnes. Viņa bija apru-
nājusies ar vairākiem cilvēkiem, 
kuŗus kaŗa iesākums bija tā 
satraucis, ka arī viņi gribēja 
palīdzēt un kaŗot par mieru ar 
lūgšanu.

Kopējās lūgšanas iesākām 24. 
februāŗa vakarā, un jau toreiz 
apsolīju, ka turpināsim mūsu 
lūgšanas ik vakaru, līdz kaŗš 
beigsies. Parasti necenšos neko 
zvērēt vai apsolīt, bet, ja reiz 
esmu ko teikusi, tad, cik vien tas 
atkarīgs no manām iespējām, es 
turos pie solītā. Ir dienas, kad arī 
man nav viegli saņemt gan ga -
rīgo, gan fizisko spēku, bet – ja 
esmu to teikusi, tad neatkāpšos. 
Paldies Dievam, ka mums ir 
jaunās technoloģiju iespējas, kas 
jau kopš pandēmijas sākuma un 
arī tagad ļauj dievkalpojumus 
skatīties mājās. Paldies manam 
vīram Dāvim, kuŗš visas techni-
skās lietas ir izkārtojis tā, ka es 
varu darboties un šīs lūgšanas 
noturēt. 

Tu pašreiz esi liels atbalsts 
daudziem, daudziem cilvē kiem, 
jo mums visiem vajadzīgs kāds 
miers un mierinājums šajā 
briesmīgajā laikā. Ko saka paši 
draudžu locekļi – ko viņiem 
dod šis rēgulārais lūgšanu 
vakars?

Atsaucība ir liela, es arī ap  brī-
noju cilvēkus, kuŗi lūgšanās pie-
dalās tikpat rēgulāri kā es, un 
katru vakaru mēs esam kopā. 
Ļoti daudzi ir izteikuši pateicību 
par to, ka ir šī iespēja katru va -
karu kopā lūgt Dievu. Tas mums 
dod mieru, drošības sajūtu, tas 
palīdz atgūt spēkus, lai nākamajā 
dienā atkal varam celties un iet, 
un darīt lietas, kas mums katram 
ir uzticētas. Bet tas arī nozīmē, 
ka mēs ar savām lūgšanām esam 

aktīvi, mēs darām – mēs lūdzam. 
Man tas ir liels stiprinājums un 
iedrošinājums turpināt lūgšanas.

ļoties. Tas ir liels stiprinājums, ka 
mūsu lūgšanas tiek atbildētas. 
Sāku domāt, ka varbūt cilvēkiem 
mūsu lūgšanu vakari būs vaja-
dzīgi arī pēc kaŗa beigām…

Vai arī citur Amerikas lat
viešu draudzēs tiek noturēta 
ikvakara lūgšana, un vai lūgša
nai, ko tu noturi, var pievieno
ties ikviens?

Visās draudzēs lūgšanas tiek 
noturētas biežāk, bet, cik zinu, 
ne katru vakaru. Jā, pirms pāris 
nedēļām, man pat nezinot, uzai-
cinājums piedalīties lūgšanā bija 
izsūtīts lielākam cilvēku pulkam, 
un mums klāt bija cilvēki no 

dzīvojuši zem padomju režīma, 
cilvēki, kas pretojās, maksāja par 
savu drosmi.

Ja man būtu šāda izvēle, es 
aizietu no sava amata.

Kalpot garīgā amatā ir īpašs 
aicinājums, kā tev sākās šis 
kalpošanas ceļš?

Pēc profesijas esmu medmāsa, 
un jau kopš divpadsmit gadu 
vecuma visas vasaras pavadīju 
Rūjienas slimnīcā, strādājot par 
sanitāri. Pēc medicīnas skolas 
sāku strādāt Valmieras slimnīcā 
intensīvās terapijas nodaļā. Tā ir 
mana pirmā profesija, un aicinā-
jums palīdzēt cilvēkiem laikam 

jau pieauguša cilvēka iz  vēle?
Bērnībā padomju laikā, laukos 

dzīvojot, baznīcā iešana nenotika. 
Ziemsvētkus un Lieldienas svi-
nējām katrs savās mājās klusām, 
nevienam nestāstot. Aicinājumu 
no Dieva saņēmu, kad man bija 
15 gadu un es sāku mācīties 
māsu skolā. Pēc tam izvēlējos iet 
arī iesvētes mācībā, bet pare-
dzētās iesvētības nācās atlikt, jo 
man tieši tajā dienā bija māsu 
skolas izlaidums. Ar šodienas prātu 
skatoties, esmu pārliecināta, ka 
Dievs zināja, kāpēc tā vajadzēja 
notikt. Gadu vēlāk mūsu tagadējā 
LELBP Pārvaldes priekšniece 
Anita Vārsberga-Pāža bija savā 
teoloģijas studiju praksē Latvijā. 
Viena no viņas kalpošanas vie tām 
bija Mazsalacas draudze, un tieši 
viņa mani iesvētīja 1992. gadā. 

Tajā laikā rēgulāri katru svēt-
dienu kājām gāju 8 km uz baznī-
cu, bet man tas patika – bija laiks 
pārdomām un sarunām ar Dievu 
un sevi. Baznīcā, kā jau kārtīgs 
latviešu luterānis, sēdēju pēdējā 
solā, bet tad likās, ka tikai sēžot 
tā kā garlaicīgi paliek, gribētos 
kaut ko darīt vairāk. Aizgāju pie 
mācītāja un jautāju, ko es vēl 
varētu darīt, un viņš teica: “Labi. 
Iesi uz evaņģēlistu kursiem.” Ar 
to arī sākās mans kalpošanas 
ceļš. Deviņdesmito gadu sākumā 
Latvijas baznīcās bija liels mācī-
tāju trūkums, un baznīca rīkoja 
kursus, lai sagatavotu neordinē-
tus kalpotājus mazajās lauku 
draudzēs. 

1995.gadā tiku iesvētīta evaņ-
ģēlista amatā, un kopš tā laika arī 
kalpoju Latvijā, pārsvarā Ziemeļ-
vidzemes draudzēs, atvietoju mā -
cītājus, darbojos dažādos projek-
tos, kā arī jauniešu nometnēs. 
Garīdznieka galvenais spēks, at -
bildība un arī autoritāte ir Dieva 
vārds, ar to mēs ejam kalpot… 

Gribu te pieminēt cilvēku, kurš 
man iemācīja šo kalpošanas at -
bildību un arī palīdzēja izprast 
un apzināt manu latvietes patrio-
tismu. Tas bija mācītājs Jānis 
Vasks, kurš bija garīdznieks, ļoti 
aktīvs zemessargs un liels Lat-
vijas patriots. Viņš kalpoja piecās 
draudzēs, un es savās evaņģēlistes 
gaitās viņam palīdzēju. Viņš ir mana 
lielākā autoritāte garīgajā ceļā.

Kā veicās iedzīvoties Ame
rikā un kā tu sāki kalpot Kali
fornijas draudzēs?

Jau gatavojoties braukt uz 
Ameriku, zināju, ka šeit ir lat-
vieši, un mans pirmais uzdevums 
būs sameklēt Losandželosas lat-
viešu kopienu un iesaistīties tajā. 
Ziemasvētku tirdziņā, kas noti-
ka tikai pāris nedēļas pēc manas 
ierašanās, iepazinu Losan dže lo-
sas latviešu sabiedrību, kas ir ļoti 
atvērta, un uzrunā katru jaunu 
latvieti, kas šeit ierodas. Noru 
Mičuli gribu saukt par savu krust-
māti Losandželosas latviešu sa -
biedrībā, jo viņa tūlīt man pienāca 
klāt, iepazīstināja ar citiem lat-
viešiem un arī uzaicināja strādāt 
latviešu skolā. Tā arī viss sākās – 
braucu uz latviešu skolu, iesaistī-
jos Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdē, iestājos draudzē, 
bet par kalpošanu garīgā amatā 
tolaik pat nedomāju.

Kā norit ikvakara lūgšana, 
kas ir tā ziņa, ko tu gribi nodot 
draudzei un visiem, kas pie
dalās? 

Pieturos pie liturģiskās vakara 
lūgšanas formas. Vispirms ir 
ievads, tad – psalmu lasījums. 
Šobrīd ir gavēņa vai ciešanu laiks, 
un Bībeles lasījumus arī piemek-
lēju saistībā ar liturģisko gadu, 
bet vienmēr paturot prātā, ka 
mēs lūdzam par realitāti – kaŗa 
situāciju Ukrainā un par mieru. 
Šajā laikā daudz runājam par 
grēku nožēlu un piedošanu. No -
beigumā – brīva lūgšana, kur aiz -
lūdzam par mums visiem, lai 
Dievs dod stiprinājumu mums 
un mieru Ukrainā.

Redzēju, ka pirms dievkalpo
juma ir arī neliela brīva saruna 
par dienas notikumiem un par 
to, kas cilvēku prātos.

Jā, satiekoties zoom vidē, vis-
pirms pārrunājam, kā iet, apmai-
nāmies ar ziņām. Man ir svarīgi, 
ka cilvēki pastāsta, ko viņi ir uz -
zinājuši, kā viņi to saprot, par ko 
viņi ir nobažījušies. Mēs nelū-
dzam tikai par Ukrainu. Mēs 
aiz lūdzam par katru no mums, 
pagājušajā nedēļā aizlūdzām par 
puisīti no Sanfrancisko drau-
dzes, kuŗam bija veselības prob-
lēmas, un liels bija prieks, kad 
uzzinājām, ka viņš sāk atvese-

Ņujorkas, Vašingtonas draudzes 
locekļi, arī prāveste Anita Vārs-
berga-Pāže, un ir piedalījušies 
arī citi garīdznieki. Aicināts un 
gaidīts ir ikviens.

Nesen varējām redzēt, kā Sv. 
Pētera katedrāles priekšā pā 
vests aizlūdza par mieru Uk 
rainā, un šajā aizlūgumā pie
dalījās dažādu konfesiju, tajā 
starpā arī pareizticīgo baznīcu 
garīdznieki. Tomēr Krievijas 
pareizticīgā baznīca aktīvi at 
balsta Krievijas iebrukumu Uk 
rainā. Garīdzniekam atbalstīt 
cilvēku iznīcināšanu – vai tā 
nav liela pretruna?

Tā ir milzīga pretruna. Lai arī 
neesmu īpaši šajā jautājumā ie -
dziļinājusies, tomēr zinu, ka, iz -
ņemot pareizticīgo baznīcu Krie-
vijā, visas citas baznīcas ir pret 
kaŗu, arī pareizticīgās baznīcas 
citās valstīs. Cik katras baznīcas 
vadītājs to publiski un drosmīgi 
apliecina, tas ir cits jautājums. 
Ko lai saka? Arī baznīcu vadītāji, 
arī Krievijas pareizticīgās baznī-
cas patriarchs Kirils ir tikai cil-
vēks… es nedomāju, ka viņš ir 
priecīgs darīt to, ko viņš dara, 
bet viņš ir tajā vietā un viņam ir 
jāizdara izvēle starp sirdsapziņu, 
starp savu garīgo ceļu un starp 
palikšanu amatā… Es neko ne -
pārmetu … Mēs paši esam 

vienmēr bijis manas dzīves daļa. 
Tikai tas tagad drusku mainī-
jies… Pēc slimnīcu reformas, 
vajadzēja atkal domāt, ko darīt. 
Rūjienas slimnīcas vietā izveidoja 
veco ļaužu pansionātu, un mani 
aicināja darbā. Sākumā biju tur 
viena pati – vadītāja, medmāsa, 
sociālais darbinieks, bet man tas 
patika, jo katru rītu aprunājos ar 
ikvienu no mūsu iemītniekiem. 

Pa to laiku jau 2000. gadā biju 
iestājusies un pabeigusi Latvijas 
Kristīgo akadēmiju, kas man 
deva augstāko izglītību sociālajās 
zinātnēs. Vispirms sāku strādāt 
Rūjienas pilsētas domē, bet vēlāk 
– par Bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Tātad tava spēja cīnīties par 
citu labklājību tika novērtēta?

Vienmēr esmu bijusi cilvēks, 
kas grib panākt kādu taisnību 
dzīvē. Tomēr pēc pieciem ga  diem 
atkal pienāca lielu izšķiršanos 
laiks. Es aizbraucu uz Angliju un 
divus gadus strādāju tur vien-
kāršus darbus. Ap to laiku mans 
onkulis vecākos gados, kuŗš dzī -
voja Losandželosā, aicināja manu 
meitu braukt dzīvot Amerikā. Tomēr 
meita no Latvijas uz Ameriku 
braukt negribēja, un tā es atbraucu 
viņas vietā. Ierados Losandželosā 
2013. gada 18. novembrī.

Kristīgās vērtības, ticība – vai 
tās bija ģimenes tradicijas, vai tava 

Guna Reins, Latvijas Evaņģeliski luteriskās 
baznīcas Amerikā (LELBA) diakone: “Atdot 
sevi visu kalpojot nav viegli, un bez Dieva 
palīga es to nevarētu.”

Diakone Guna Reins kopš kaŗa sākuma Ukrainā 
katru dienu, pulksten astoņos vakarā notur lūgšanu 
par Ukrainu – virtuālā vidē, kur laipni aici nāts 
piedalīties jebkuŗš. Viņa apņēmusies ikvakara 
lūgšanas rīkot tik ilgi, līdz kaŗš Ukrainā būs beidzies.
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(Turpināts no 5. lpp.)

Čikāgas latvieši demonstrē pret kaŗu Ukrainā
Ukraiņi Čikāgā un daudzās 

pilsētās ASV, kā arī citās Rie-
tumu zemēs kopā ar atbalstītā-
jiem, tostarp latviešiem, aizva-
dīto nedēļu laikā iet demon-
strācijās, rīko akcijas, pulcējas 
dievkalpojumos.

Jau 24. februāŗa, kaŗa pirmās 
dienas vakarā skaistajā Svēta 
Nikolaja katedrālē uz Oakley 
un Rice ielu stūŗa Čikāgā, 
Ukraiņu ciemā, notika lūgšanu 
dievkalpojums ukraiņu un an -
gļu valodā. Cilvēki aizdedza 
svecītes un skaitīja lūgšanas. 
Pie Ukraiņu sabiedriskā centra 
Chicago avēnijā jau plīvoja 
ukraiņu karogi. Pie katedrāles 
darbinieces sēja zilas un dzel te-
nas lentes pie kāpņu roktuŗiem, 
kokiem un gaismu stabiem.

27. februāŗa pēcpusdienā no -
tika demonstrācija pie Svēto 
Volodymyr un Olha katoļu baz-
nīcas Oakley un Superior ielu 
stūrī. Ieradās pāris tūkstoši uk -
raiņu un viņu atbalstītāji, to -
starp vairākas latviešu grupas 
ar karogiem un plakātiem. Arī 
poļi, lietuvieši, baltkrievi un 
gruzīni bija ieradušies. Ielas 
bija cilvēku pilnas, tāpat sabie-
driskā centra auto novietne un 
baznīcas plašais lievenis. Demon-
strācija ilga vairāk nekā divas 
stundas, demonstrantus uzru-
nāja Čikāgas pilsētas galva Lori 
Lightfoot, Ilinojas gubernātors 
J. B. Pritzker un vairāki sabied-
risko organizāciju pārstāvji.

Kaŗam turpinoties, nākamajā 
svētdienā, 6. martā, notika vēl 
lielāka demonstrācija Čikāgas 
pilsētas centrā – Close the 
Skies!, izsakot nepieciešamību 
NATO aizliegt lidojumus Uk -
rai nas gaisa telpā. Milzīgu uk -
raiņu karogu pacēla 200 pēdu 
augstā karoga mastā uz Grand 

avēnijas, tuvu Kennedy liel ce-
ļam. Lielo karogu bija ziedojusi 
Sterling Bay kompanija, to ies-

vētīja un svinīgi pacēla pulks 
bijušo ukraiņu izcelsmes ame-
rikāņu kaŗavīru. Tauta nodzie-

dāja Ukrainas himnu – trīs 
reizes, kamēr uzvilka karogu 
augstajā mastā.

Demonstrācija turpinājās ar 
satikšanos pie Cloudgate skulp-
tūras Millenium parkā, kur pul-
cējās  pāris tūkstošu ukraiņu un 
viņu atbalstītāju no Austrum-
eiropas tautām, arī latvieši. 
Plīvoja karogi un skanēja sau-
cieni Close the Skies! Pēc kādas 
pusstundas devāmies gandrīz 
četru kvartālu gaŗā gājienā pa 
Randolph ielu uz Daley Plaza 
pilsētas centrā, kur  turpinājām 
demonstrāciju vairākas stun-
das, uzklausot sabiedriskus un 
polītiskus runātājus, arī mūsu 
pašu Robertu Blumbergu. De -
monstrāciju beidzām ar Uk -
rainas himnu. 

Nākamajā svētdienā, 13. martā, 
notika demonstrācija pie uk -

Mārītes (Ķezberes) Plūmes lielģimene:  Mārīte Plūme, Benita 
Plūme, Kārlis Plūme, Ilona (Plūme) Gallas, Talia Gallas 
(priekšā: Vineta Plūme un Christi Plūme

No kreisās Charles King, Kristīna Anstrāta, Artis Inka, Linda 
Cukura // FOTO: Mārīte Plūme

Lelde (Patvaldniece) Gilmane

Mūsu galvas jau sirmas,
bet krūtīs mīt bēgļu bērns,
trimdas bērns.
Brīvā zemē audzināts,
vēro savu bērnību
starp alus un suņbarības reklāmām.
Mātes un bērni 
pazemju bunkuros sēž.
Kur mājas bija, drupas un gruveši.
Ar izkapti uz sliekša 
vēl sēž pandemija,
kad no austrumiem,
caur purviem,
jau trauc vecais mēris,
tais pašos tankos.

raiņu sabiedriskā centra Chi 
cago avēnijā. Tur pulcējāmies, 
lai atkārtotu savu aicinājumu 
slēgt debesis virs Ukrainas. Pūli 
uzrunāja senātors Dick Durbin 
un kongresa pārstāvis Mike 
Quigley, kuŗi darbojas kongre-
sa Ukrainas un Baltijas komi-
tejās. Viņi stāstīja par $13.6 bil-
jonu palīdzību kas tiks sniegta 
Ukrainai militārām un bēgļu 
vajadzībām un solīja, ka viss 
iespējamais tiek apsvērts. 

Mēs esam lūguši, gājuši de -
monstrācijās ar plakātiem, rak-
stījuši un zvanījuši mūsu po  lī-
tiskajiem pārstāvjiem savā zemē, 
ziedojuši naudu un palīdzējuši 
sūtīt saiņus uz Ukrainu. Tomēr 
– kamēr Putins turpina savas 
zvērības, mums ir jāturpina 
pretdarbība.

TAIRA ZOLDNERE

LINDA CUKURA,
Čikāgas Latviešu biedrības valdes locekle

Aizlūgt par Ukrainu
katru vakaru līdz kaŗa beigām 

Biju gan Norai minējusi, ka 
man ir kalpošanas pieredze 
Latvijā. Tolaik Losandželosā uz 
vietas nebija garīdznieka, un 
2014.gada decembrī draudze 
mani uzrunāja, lai nolasu Zie -
massvētku sprediķi laju diev-
kalpojumā. Pēc tam prāvests 
Kārlis Žols mani uzaicināja iziet 
ordināciju, lai es varētu kalpot 
par diakoni. Pēc diviem gadiem 
tiku ordinēta par LELBA dia-
koni un kopš tā laika kalpoju 
Losandželosas, Sandjego un 
Ziemeļkalifornijas draudzēs. Vēl 
joprojām mazliet šaubos, vai 
esmu šim amatam piemērota. 
Latvijas pieredze, tajā skaitā 
padomju laikā – tā ir zināma 
bagāža, kas liek par sevi manīt, 
tomēr cenšos iemācīties un sa -
prast tās garīgās vajadzības, kas 
cilvēkiem šeit ir vajadzīgas. 

Losandželosas latviešu vidū 
tu atradi arī savu dzīvesdraugu 
Dāvi?

Tā ir, darbojoties latviešu sa -
biedrībā, viens otru ieraudzījām 
un 2017. gadā apprecējāmies. 
Viņu ģimene vienmēr bijuši ļoti 
aktīvi latviešu kopienā, it īpaši 

kone, tu apmeklē draudzes, un 
papildus tam ik vakaru noturi 
lūgšanu virtuālā telpā. Kas tev 
dod spēku to paveikt un dot 
garīgo atbalstu it visiem, kas uz 
tevi cer, kas klausās un piedalās 
ikvakara lūgšanās?

Atdot sevi visu kalpojot nav 
viegli, un bez Dieva palīga es to 
nevarētu. Lūgšanas un garīgais 
stiprinājums – tas man palīdz. 
Otrs stiprais balsts ir mans vīrs, 
bez kuŗa es arī nevarētu to visu 
izdarīt. Viņa ziņā ir visas techni-
skās lietas, bet ne tikai. Piemē-
ram, es ne tikai noturu diev kal-
pojumus Losandželosas latviešu 
baznīcā, bet kopā ar vīru mēs šo 
baznīcu arī tīrām un sakārtojam, 
un tas mums abiem nav ap  grū-
tinājums. Vienkāršais fiziskais 
darbs palīdz sakārtot un atstāt 
skaistu vidi, tas palīdz sakārtot 
arī domas, dod milzīgu gandarī-
jumu. Viņa sapratne, emocio nā-
lais atbalsts un darbošanās līdzi, 
mums nozīmē to, ka viņš ir ie -
saistīts kalpošanā tikpat daudz 
kā es, un es katru dienu pateicos 
par to. Tā ir – mans lielākais 
spēka un stipruma avots ir Dievs 
un mans vīrs.

Gunas Reins. Iesvētīšana evaņģēlistes amatā 
1995. gada 15. septembrī // FOTO: Gunas 
Reins personīgais arhīvs

Guna un Dāvis Reins. Kāzu dienā 2017. gada 
11. novembrī // FOTO: Gunas Reins per
sonīgais archīvs

polītiskajā laukā – sadarbojās ar 
ASV kongresu, darīja visu iespē-
jamo, lai latvieši tiktu pamanīti 

un Latvija atgūtu brīvību. Mums 
mājās ir Dāvja mammas Latvijas 
karogs no tiem laikiem, kad viņi 

brauca uz demonstrācijām Eiropā.
Visā lielajā Kalifornijā paš

reiz tu esi vienīgā ordinētā dia
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KĀRLIS RŪSA

Leģionāru atcere 
Indianapolē

Liecība par laikmetu 
un mūsu vīriem…

Indianapoles Latviešu sabie-
driskā centra telpās, 13. martā 
vietējā Daugavas Vanagu apvie-
nība rīkoja gadskārtējo Leģio-
nāru atceri, uz kuŗu ieradās labs 
skaits tautiešu. 

Mācītājs Mārtiņš Irbe īsā svēt-
brīdī atgādināja, ka Dievs vien-
mēr ir latviešu tautas aizstāvis, 
un arī pašreizējās kaŗa šausmās 
ukraiņu tautas drošība atrodas 
Viņa rokās. 

Indianapoles DV priekšniece 
Nora Ceriņa norādīja, ka šodien 
godinām visus, kas cīnījušies par 
brīvību. Mūsu Daugavas Vanagu 
apvienība materiāli atbalsta bi -
jušos leģionārus, kuŗi ir Latvijā, 
un arī sniedz atbalstu jauniešu 
latviskai izglītībai. Šīs dienas 
dalībnieku vidū bija leģionārs 
Ēriks Krūmkalns, kuŗu apsveica 
ar ziediem.

Aleks Overbey (attēlā) sniedza 
saistošu referātu par latviešu 
leģionāru traģēdiju Zviedrijā 
1945. gadā. Gadu tecējumā šis 
gadījums ir bieži aplūkots, bet 
nedrīkstam to aizmirst.

Kad Vācija kapitulēja 1945. 
gada maijā, grupai latviešu leģio-
nāru izdevās atrast patvērumu 
Zviedrijā. Kaut gan viņus uz  ska-
tīja par kaŗa gūstekņiem, sāku mā 
ar viņiem apgājās saudzīgi, tos 
internējot speciālā nometnē, un 
viņi bija pārliecināti, ka drīz 
viņus atlaidīs brīvībā. Zviedrijas 
tauta lielākoties saprata, ka šie 
kareivji bija mobilizēti piespiedu 
kārtā un ir pelnījuši, ka viņus 
tagad uzskata par polītiskiem 
bēgļiem. Bet pēc dažiem mē  ne-
šiem zviedru laikraksti ziņoja, 
ka valdība nolēmusi leģionārus 
izdot Padomijai, jo Staļins to 
pieprasīja.

Leģionāru nometni ielenca ar 
ložmetējiem, un leģionāri izmi-
sumā uzsāka bada streiku. Visā 
valstī par viņiem aizlūdza diev-
kalpojumos. Zviedru mācītāji, 
ārsti un plaša sabiedrība lūdza 
valdībai viņus neizdot krieviem. 
Studenti universitātēs protestēja. 
Zviedru armijas virsnieki attei-
cās izpildīt šādu pavēli, un to 
uzdeva policijai.

Staļins noraidīja Zviedrijas 
karaļa personīgo lūgumu, un 
kreisi noskaņotā zviedru valdība 
vēlējās krieviem izdabāt. Lat-
viešu diplomātu centieni arī bija 
veltīgi. Bada streiks izbeidzās, jo 
tam vairs nebija nozīmes. Viens 
leģionārs izdarīja pašnāvību, un 
vairāki mēģināja darīt to pašu, 
jau kuģī kāpjot, jo viņi bija pār-
liecināti, ka pie krieviem tos sa -
gaida droša nāve. Beidzot avīzes 
varēja ziņot, ka “nepatīkamais” 
leģionāru jautājums nokārtots.

Padomju savienībā leģionārus 
tiesāja 1947. gadā, un lielāko daļu 
no viņiem aizsūtīja uz darba no -
metnēm. Zviedrijas slimnīcās 
vēl atradās daži smagi ievainotie, 
un krievi pieprasīja arī tos, bet 
viņus izdevās riskantos apstākļos 
nogādāt drošībā uz Angliju.

Šīs dienas referents Aleks 
Overbey ir finanču direktors 
Indiana University of Health. 
Viņš ir ALA un DV mūža biedrs, 
kā arī DV valdes un korporācijas 
Lettgallia loceklis. Alekam ļoti 
interesē vēsture, un viņš sāka in -

teresēties par latviešu leģio nā-
riem, kad uzgāja tiem veltītu 
piemi nekli Stokholmas Ādolfa 
Fre drika kapsētā.

Sapulci uzrunāja arī Latvijas 
Goda konsuls Indianā Andris 
Bērziņš. Sarunās ar polītiķiem 
un žurnālistiem kļūst skaidrs, ka 
Krievijas mežonīgās izrīcības ta -
gad pamazām tiek pareizi uz -
tvertas – kaut gan Austrum-
eiropas bēgļi gadu desmitiem ir 
brīdinājuši Rietumu pasauli, 
bieži sastopot skepsi. Uzbrukums 
Ukrainai ir strauji veicinājis Rie-
 tumu vienotību. Ukrainas traģē-
dija dziļi skar latviešu tautu, jo 
redzam, kā vēsture atkārtojas. 
Baltijas valstis ir starp pirmajām, 
kas sākušas sūtīt Ukrainai visāda 
veida palīdzību.

Sekoja Indianas Latviešu bied-
rības koŗa programma Aijas 
Brugman vadībā. Pēc tam klāt-
esošie pakavējās sarunās pie 
“kanaku paikas” pusdienu galda, 
ko bija gatavojusi Ruta Kārkliņa. 
Visi sarīkojuma ziedojumi tiek 
veltīti Ukrainas kaŗā cietušajiem.

Kaŗa bēgļi un zviedru nežēlība 
Fragments no Martas Cakares 
atmiņām „Mans dzīves stāsts”

Dzīve Rīgā kļuva nedroša. 
Strādāju slimnīcā, kopjot ievai-
notos vācu kaŗavīrus, Rīgu pa -
meta arvien vairāk ļaudis, ievai-
notos evakuēja. Mūsu ģimene kopā 
ar vairāku baptistu mācītāju ģi -
menēm aizbrauca uz Igauniju, jo 
bija baumas, ka zviedri šīs ģi  me-
nes pārvedīs uz Zviedriju. Pro-
tams, ka tās bija tikai baumas, to 
jau redzējām, nokļūstot Hāpsalā.

Mūsu dzīve Igaunijā visilgāk 
noritēja Dago (latviešu valodā 
parasti šo vietu apzīmē kā Hīju-
mā, nosaukums Dago  ir zviedru 
un vācu valodā) salā. Dzīvojām 
kādā igauņu baptistu dievnamā 
25 cilvēki, gulējām uz grīdas, pie 
kam guļasvietas bija ik rītu jāsa-

kuŗā bija ievainotie igauņu un 
arī viens latviešu kaŗavīrs. Visu 
laiku mēģinājām sarunāt laivu 
bēgšanai uz Zviedriju, taču tas 
nebija viegli, jo salā nemitīgi 
ieradās bēgļi no cietzemes, un 
igauņi vispirms gribēja glābt 
savējos... 

Mums jau bija sarunāta laiva, 
kas par zeltlietām, gredzeniem un 
rotām mūs uzņems savā kravā, 
bet laivai vēl nebija salabots mo -
tors. Mums bija arī labas attiecī-
bas ar vācu kaŗavīriem. Kādu 
nakti atskanēja skaļa sitieni pie 
baznīciņas logiem un durvīm. 
Vācu kaŗavīri mūs brīdināja, ka 
visa Igaunija jau krievu rokās un 
viņi arī atstāj salu. Kad visi 
aizskrēja uz „mūsu” laivu, igauņi 
gribēja mūsu vietā glābt savējos. 
Bet tad vācu virsnieks tomēr 
pavēlēja, ka šai latviešu ģimenei 
arī jābūt laivā, kaut igauņi mūs 
lamāja: „lette kurratta” (velna 
latvieši). Kad laiva uzskrēja sēk-
lim, viņi lika manam tēvam brist 
jūrā un laivu no sēkļa nostumt. 
Kādu laiku motors strādāja, bet 
tad apklusa. Sacēlās briesmīga 
rudens vētra, kas saplēsa laivas 
buras, laiva pildījās ar ūdeni, kas 
visiem bija jāsmeļ. Es sēdēju ūdenī, 
kas sasniedza manas krūtis. Lai-
vas kapteinis raidīja SOS zīmes, 
atbildēja kāda gaismiņa, un mēs 
baidījāmies, ka tie ir krievi... 
Igauņu kapteinis arī griezās pie 
mana tēva, lai lūdzot Dievu, ko 
mēs arī darījām. Vējš dzina mūs 
vairākas dienas, tad redzējām 
zemi, bet nezinājām, kas tā ir. 
Mums tuvojās kāds kaŗakuģis, es 
neuzdrošinājos skatīties, bet tad 
ieraudzījām zviedru karogu. Nu mēs 
bijām glābti! Zviedru jūr nie ki 
nolaida kāpnes un palīdzēja mums 
visiem tikt uz klāja. Bijām izmir-
kuši, nosaluši un izbadējušies. 
Mums iedeva sausas drēbes, ka -
fiju un baltmaizi, ko tik ilgi nebi-
jām redzējuši. No kuģa nokļu-
vām karantīnas nometnē Got-
landē. Dzīvojām teltīs, katrā teltī 
desmit vai vairāk cilvēku, ģime-
nes un citi, gulējām uz telts grī-
das tik cieši kopā, ka nevarēja ne 
apgriezties. Bija auksts oktobris, 
vairākas reizes naktī nāca zviedru 
kaŗavīrs, lai telts vidus krāsniņā 
iebērtu ogles. Reiz šis kaŗavīrs 
paraustīja manu kāju, mans tēvs 
uztraukts sauca: Junger Mann, was 
wolln sie machen? (Ko jūs gribat, 
jaunais cilvēk?) Vēlāk es ar šo 
kaŗavīru sadraudzējos, jo vēlējos 
ātri iemācīties zviedriski. Viņš 
man jautāja, vai man ir kāda liela 
vēlēšanās. Teicu, ka ļoti gribētu 
iet vannā, izmazgāt matus. Viņš 
izkārtoja, ka to varēju izdarīt 
zviedru ģimenē, kuŗā viņš pagai-
dām bija nometināts. Tā atkal tiku 
izskatā normāla. Šai karantīnas 
nometnē lielākā iemītnieku daļa 
bija igauņi, kad stāvējām rindā 
pēc ēdiena, daži mūs lamāja par 
velna latviešiem un dažkārt arī 
svieda ar tomātiem.

Pēc divām nedēļām tikām pār-
vietoti citās nometnes telpās, kur 
bija divstāvu gultas ar papīra pa -
lagiem un segām, sievietes un 
vīrieši par sevi. Kādu dienu mūs 
izprasīja Visbijas baptistu drau dzes 
mācītājs, un mēs viesojāmies 
viņa mājā. 

vāc, jo katru vakaru bija diev kal-
pojumi. Sludināja latviešu bēgļu 
mācītāji: Rīgas semināra drau-
dzes mācītājs Rūdolfs Ekšteins, 
Kārlis Ukstiņš un Juris Lamberts. 
Viņi runāja vāciski vai krieviski, 
kādam draudzes loceklim tulko-
jot igauniski. Mēs, sievietes, diev-
kalpojumos dziedājām. Igauņi 
bija ļoti laipni. 

Es biju paņēmusi līdz savu 
sanitāro somu ar pārsienamiem 
materiāliem un pirmās palīdzī-
bas medikamentiem. Tā kā tur 
nebija ārsta, pie manis nāca visādi 
ļaudis, arī ar chroniskām vainām, 
un man bija grūti palīdzēt. Sa  mak-
sai cilvēki deva augļus, saknes, 
olas, sviestu, zivis un citus pro-
duktus, jo naudai  nebija vērtības – 
tur nebija neviena veikala. Kāds 
igaunis, kam bija auto, mani aiz-
veda uz Dago pilsētiņas slimnīcu, 

Kad ar šo latviešu medmāsas Martas liecību iepazinos 
Čikāgā, tā šķita vien skarba vēsturiska liecība par to, kas 
noticis ar mūsu tautas kaŗavīriem tūlīt pēc kaŗa. Patlaban 
tā jau skan pilnīgi citādi Tā mums ļauj kaut nedaudz 
līdzjust – ka jūtas bēglis, kā jūtas nodots kaŗavīrs. 

Toreiz vēl nezināju, kā tā ir ne tikai daļa no pagātnes, 
bet arī tik skaudra daļa no TAGADNES. 

Lai mums un ukraiņiem ar Dievpalīgu viss izdodas!
Arnis Šablovskis, publicists 

UZZIŅAI
Marta Cakare (dzimusi Lamberte; 1920–2017) dzimusi Kurskas 

guberņā, kad vecāki atradušies bēgļu gaitās. Tēvs – baptistu mācītājs 
Juris Lamberts (1894–1982; dzimis sludinātāja Jēkaba Lamberta 
ģimenē Aizputē, Kurzemē).

1944. gada rudenī Marta Cakare kopā ar vecākiem un brāli Andri 
Lambertu caur Igauniju nonāca Zviedrijā, kur viņu daudzi bijušie 
leģionāri atminas kā žēlsirdīgo māsu Martu. Kopā ar tēvu mācītāju 
Juri Lambertu viņa apmeklēja internēto latviešu leģionāru Nometnes 
un, sākoties cīņai, badastreikiem pret izdošanu Padomju Savienībai, 
kopa un aprūpēja leģionārus, stiprināja lūgšanās. Māsas Martas die-
nasgrāmatas publicētas žurnāla “Tilts” 6. numurā, kā arī šis traģiskais 
laiks atklājas tēva mācītāja Juŗa Lamberta grāmatā “Nāvei nolemtie 
brāļi” (1955).

Medmāsa Marta Cakare (Lamberte)

(Turpināts 8.lpp.)
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Kad karantīnas laiks bija bei-

dzies, mūsu ceļš veda uz Smo-
landes apgabala Sommenes cie-
matu. Tur atradās cepuŗu fabri-
ka, kuŗas īpašnieks Barda bija 
piesolījis palīdzību un darbu mā -
cītāja Lamberta ģimenei. At  stā-
jot nometni, mums iedeva līdzi 
jaunas drēbes un arī naudu. Som-
menā tikām novietoti mājā, 
kuŗas saimnieki bija aizbraukuši 
atvaļinājumā uz siltākām ze  mēm. 
Lai gan mans tēvs bija ļoti iz -
darīgs, nekādā veidā nemācējām 
mājā ieslēgt siltumu. Stāvējām 
apģērbušies ziemas virsdrēbēs, 
klausījāmies Ziemassvētku mū -
ziku no Vācijas, mīļās, vecās 
Ziemassvētku dziesmas. Bijām 
svešā zemē, un sirds sāpēja.

Kad dabūjām savu dzīvokli, 
Bardas kungs bieži nāca apska-
tīties, kā mums iet. Uz ielas viņš 
ļaudīm norādīja, ka mēs esam 
‘fliktingar’ – bēgļi. Zviedriem bija 
liels brīnums, kad, baznīcā lū -
dzot, mēs nometāmies ceļos, jo 
viņi vienmēr tikai nolieca galvas.

Kādu laiku es ar pārējiem ģi -
menes locekļiem strādāju ce  puŗu 
fabrikā, tad pamazām ievirzījos 
medicīnas laukā. Sāku strādāt kā 
privātmāsa, kopjot smagi slimos. 
Iesniedzu savu māsas diplomu 
zviedru Māsu apvienībai, tad 
man jau bija tiesības strādāt par 
māsu zviedru slimnīcās. Saņēmu 
aicinājumu strādāt Bekforsas 
slim nīcā, kas atrodas tuvu pie 
Norvēģijas robežas. Ceļā uz tu -
rieni apmetu līkumu, aizbraucu 
uz Ēkšē. Biju lasījusi laikrakstā, ka 
tur – Rennesletē, zviedru armi-
jas vasaras nometnē, esot novie-
toti latviešu kaŗavīri. Nonākot 
nometnē, nezināju, ko izsaukt. 
Atnāca pats nometnes latviešu 
komandants kapteinis Ernests 
Ķeselis. Viņš man pastāstīja par 
kaŗavīru vajadzībām, arī, ka viņi 
vēlētos dievkalpojumus latviešu 
valodā un kontaktu ar citiem lat-
viešiem. To paziņoju savam tē  vam, 
kuŗš sazinājās ar zviedru baptistu 
mācītāju Malmoe, kuŗš noorga-
nizēja dievkalpojumus internēto 
kaŗavīru nometnē. Darba dēļ 
Bekforsas slimnīcā sākumā ne-
varēju tajos piedalīties. Pēc iepa-
zīšanās ar darbavietas apkārtni, 
sāku apmeklēt Metodistu diev-
kalpojumus, sadraudzējos, stās  -
tīju par internētajiem kaŗavīriem 
un viņu vajadzībām – ziemai 
trūkst siltu zeķu un cimdu. 
Draudze man sarīkoja koncertu, 
visu kolekti dodot kaŗavīru palī-
dzībai. Nopirku 50 pārus zeķu un 
cimdu un tos aizsūtīju kaptei-
nim Ķeselim. Saņēmu daudz 
pateicības vēstuļu, un tā sāku ar 
daudziem sarakstīties. 

Neņēmu brīvdienas, lai tās sa -
krātu un varētu aizbraukt uz 
Rennesleti, kad tur notiks diev-
kalpojums. Brauciens bija gaŗš, 
bet bija jauki atkal satikties ar 
kapteini Ķeseli un iepazīties ar 
daudzajiem, kas bija saņēmuši 
veltes. Iepazinos ar leitnantu Kirš-
teinu, izrādījās, ka biju kopā ar 
viņa māsu Māsu skolā, tāpat ar 
ltn. Edvīna Alkšņa sievu, kuŗa 
arī bija māsa. Ltn. Priednieka 
brālis bija aprecējis Margaritu, 
manu darba biedreni Mīlgrāvja 
veselības kopšanas punktā.  Diev-
  kalpojumā dziedāju vairākas dzies-
mas, bet tad bija atkal jāšķiras.

Atbraucot Bekforsā saņēmu 
ziņu, ka mans brālis Andris ir ļoti 
slims, ievietots Tranosas slim nīcā. 
Braucu pie brāļa, kam jau bija 
izdarītas četras asins pārliešanas. 
Viņam bija O asins grupa, kas 
Zviedrijā ir reti sastopama. Pa  li ku 
pie brāļa, kamēr viņš sāka asinis 
paturēt, bet tikko bija cerība, ka 
viņš izdzīvos, sākās Zviedrijā in -
ternēto latviešu kaŗavīru lielā 
traģēdija, viņu izdošana krieviem. 

Kad ierados Ekšē pilsētā, viss 
bija mainījies. Pilsēta pilna ar laik-
rakstu reportieriem, kas viesnīcā 
klabina savas rakstāmmašīnas visu 
nakti. Dzirdu, ka naktī bijušas 

barakas durvīm un vēroju,  kā 
mastā uzvelk Latvijas karogu, 
dzirdu kā atskan „Dievs Kungs 
ir mūsu stiprā pils”, visus izsauc. 
Jundā nav ltn.Lapas. Ir baiga 
sajūta. Izlūdzos zviedru militārai 
vadībai atļauju iet meklēt ltn.
Lapu viņa istabā. Eju kopā ar di -
viem zviedru kaŗavīriem. Lapas 
istabas durvis ir aizslēgtas. Zviedri 
ar spērienu durvis atlauž. Visa 
istaba asiņu pilna, asinīs guļ ltn. 
Lapa. Esmu māsas tērpā. Izlū-
dzos kaŗavīru bikses un zābakus, 
spaiņus ar ūdeni, lai varētu ne  laiķi 
nomazgāt un sagatavot pēdējam 
ceļam. Kaŗavīri palīdz nomainīt 

vienas istabas otrā. Vienā istabā ir 
arī Eichfuss kopā ar Ēriku Stum-
bru, bet tur mani klāt nelaiž.

Zviedru ierēdņi mēģina pie  ru-
nāt Eichfusu, lai leģionāri iz  beidz 
streiku. Šinī laikā izdod vācu 
internētos kaŗavīrus krieviem. 
Vācieši mēģina sakropļoties, iz -
darīt pašnāvības. Spiediens uz 
Eichfusu pastiprinās, viņu izolē, 
lai viņš nevarētu iespaidot jau nos 
zēnus. Darbā atgriežas zviedru 
māsiņa, un es palieku kā morā-
liska stiprinātāja. Zēni vēlas, lai 
ltn. Lapas bērēs es atvados viņu 
vārdā, lai saku: „Tu miri, lai mēs 
dzīvotu”.

galdiņa, bet Edvīns šļupst: „Man 
sāp!” Atce ros, kā mēs ar viņa 
kundzi gājām māsu kursos 
Sarkanā krusta slimnīcas skolā.

Ziemassvētku vakarā mans tēvs 
māc. Juris Lamberts apciemo 
Alksni un notur īsu svētbrīdi. 

Saņemu telegrammu no Zvied-
rijas Kaŗa ministrijas, ka drīkstu 
apmeklēt Dr. Eichfusu-Atvaru, 
kuŗš atrodas izolēts Kristanstades 
slimnīcā. Nezinu, ko darīt,jo ir 
bail Alksni atstāt.

Vecgada vakarā iebraucu 
Kristianstadē. Ir auksta nakts, 
esmu nosalusi un izsalkusi. Ieeju 
Doma katedrālē un lūdzu Dievu 
par mūsu tautas traģēdiju. Kādā 
lētā viesnīcā pārguļu un 1946.gada 
Jaungada dienā ierodos slimnīcā. 
Ap Eichfusu, kas guļ gultā ar 
atvērtu Bībeli rokās, ir policisti 
un arī kāds mācītājs. Eichfuss 
man apgalvo, ka ja es viņu appre-
cēšot tepat slimnīcā, tad viņš tiks 
izlaists brīvībā un varēšot visus 
izglābt. Ja arī Eichfuss būtu bijis 
brīvs, ne internēts, apsargāts, es 
ar viņu nevarētu precēties, jo 
kaut kur viņam ir sieva un bērni. 
Un ja pat jaunie zēni, izpalīgi, 
kas nekad nebija ieročus nēsā-
juši, tika tik nežēlīgi policistu 
apsargāti, kur nu vēl Eichfuss, 
badastreika vadītājs...

Viņš man piedraud, ja es ar 
viņu neprecēšos, viņš dedzināšot 
rokas. Kad aizbraucu, avīzē lasu, 
ka viņš savas rokas ir karstā ūdenī 
applaucējis. Mani pie Alkšņa vairs 
nelaiž, acīmredzot, viņa stāvoklis 
vairs nav tik kritisks. Mēģinu vēl 
apmeklēt sabrukušos cietējus at -
sevišķās slimnīcās, bet man pat 
neļauj iet tuvumā un dot roku 
sveicienam. Cik spēju, aizliegumu 
neievēroju, mierinu, noglāstu vai-
gus, jūtos kā internēto māsa vai 
māte, jo nebija neviena, kas mie-
rinātu bēdu pārņemtos. Ar savu 
tēvu apmeklējam ltn. Plūmi, kuŗš 
pašnāvības nolūkā bija pārgrie zis 
vēderu. Kad mūs negrib pielaist 
pie slimnieka, mans tēvs jautā 
māsai Annmarijai, vai viņa lasa 
Bībeli. Atbilde ir – jā. Tēvs jautā: 
„Ko lai es saku Tam, kas mani 
sūtījis?” – “Kas tad jūs ir sūtījis?” 
Atbildei tēvs nolasa no zviedru 
Bībeles: „Es biju slims, bet jūs 
mani neapmeklējāt.” – Kas atlika, 
ko teikt? Mums atļauj Plūmi ap  cie-
 mot, tikai nedrīkstot roku sniegt, 
ko es, protams, neievēroju.

Mazliet vēlāk, pēc badastreika 
izbeigšanas, internētos kaŗavīrus 
nosūtīja uz Gliseholmu. Šinī laikā 
ar Latviešu palīdzības komitejas un 
tautiešu savāktajiem līdzekļiem 
organizēja laivas pirkšanu, lai 
palīdzētu slimajiem internētiem, 
kuŗus sākumā neizdeva, ar laivu 
bēgt uz Angliju. Šajās apspriedēs 
piedalījās arī Mariss Vētra. No  runa 
bija, ka bēgļi sapulcēsies mūsu 
mājās, un mans tēvs tos nogādās 
uz laivas izbraukšanas vietu... 

***
Protams, ka šī dienasgrāmatā 

minētā cerība nepiepildījās...Zviedri 
visus leģionārus izdeva. Atmodas 
laikā Zviedrijas valdības un ka 
raļa atvainošanās dzīvi palikuša
jiem latviešu leģionāriem tikai 
daļēji mazina zviedru nodevība. 

Interesanti,  kā NATO un ES 
(jo īpaši Vācija) atvainosies uk 
raiņu tautai par tās lielajiem 
zaudējumiem netaisnīgajā cīņā?

A.Š.

demonstrācijas par labu baltie-
šiem. Eju uz Rennesletes nometni, 
kur tikai pirms dažām nedēļām 
bijām dievkalpojumā. Tagad viss 
apvilkts ar dzeloņdrātīm, nometni 
apsargā apbruņoti kaŗavīri ar nik-
niem suņiem. Mana sirds lūza 
skumjās un sāpēs, ka mūsu kaŗa-
vīrus apsargā kā bīstamus no -
ziedzniekus. Drīkstēju izsaukt 
tikai vienu personu, kas bija tik 
grūti, kad tuvi kļuvuši vairāki. Es 
izsaucu ltn. Elmāru Eichfusu-
Atvaru, viņš paskaidroja, ka visi 
ir uzsākuši bada streiku, un viņš 
ir šī streika vadītājs.

Lai samazinātu streika spēku, 
zviedru militārā vadība bija nolē -
musi izvietot internētos pa da  žā-
dām Zviedrijas slimnīcām. Man 
deva atļauju palikt nometnē visu 
nakti. Pievakarē apmeklēju visas 
barakas, ar katru parunājos, 
mierināju ar Dieva vārdu. Kad 
visi bija apmeklēti, nakti pava-
dīju virsnieku mītnē. Vairākkārt 
ltn. Oskars Lapa, kuŗš arī bija 
farmaceits, deva man savus do -
kumentus, tad ņēma atpakaļ, ar 
piezīmi: „Nebūs vairs vajadzīgi.” 

Bija ļoti grūta nakts. Ltn. 
Priednieks prasīja pēc nāves 
zālēm, citi arī prasīja, vai mirt 
šonakt, vai gaidīt rītu?

Ko lai atbildu? Esmu jauna 
māsa, mācīta cilvēkus glābt. Kā 
lai glābju, ja viņiem kaut kur būs 
nomocītiem jāmirst? Ja arī man 
būtu nāves zāles, es nedrīkstētu 
palīdzēt mirt. Savā sirdī lūdzu – 
glābi, glābi Dievs!

No rīta, 28.novembrī, pulk-
sten 7:00 ir junda. Ierodas visi, 
kas vēl nav no bada streika no -
pietni novājināti. Es stāvu pie 

ūdeņus. Kad istaba ir iztīrīta un 
mirušais sakopts, redzu – viņš bija 
pārgriezis roku un kāju artērijas. 
Ietinu viņu baltos palagos. Tad 
piezvanu savam tēvam, jo ltn. 
Lapa bija no mana tēva lūdzis 
Jauno Derību, lai viņš būtu klāt 
nākamās dienas svētbrīdī, kas ir 
paredzēts visiem internētiem, 
kas to vēlas apmeklēt.

Bet jau deviņos no rīta pie-
brauc pirmie autobusi, kuŗus ātri 
piepilda ar internētajiem, viņus 
ved uz dažādām slimnīcām. 
Nākamās dienas rītā svētbrīdis 
virsnieku mītnē ir vienkāršs, ir 
maz iemītnieku nometnē. Oskars 
Lapa ir baltā zārkā, pēc svētbrīža 
zārku ietin sarkanbaltsarkanajā 
karogā. Tās pašas dienas pēcpus-
dienā no Rennesletes no  met nes 
aizved pēdējos internētos. Mans 
tēvs brauc līdzi tiem, ko ved uz 
Halmstati. Arī citos autobusos 
brauc līdzi kāds zviedru mācītājs. 
Es no visiem atvados. Pati braucu 
ar pēdējo autobusu. Visi šajā auto-
busā ir gados jaunākie zēni. 
Mazais Herberts Šullmanis his-
tēriski raud, viņu nevar nomie-
rināt, viņš sāk trakot un pava-
doņi, divi lieli zviedru policisti 
nevar viņu savaldīt. Ierodas pa  līg-
spēki,  un puisi dzelžos aizved uz 
psīchiatrisko slimnīcu.

Pievakarē iebraucam Ulri -
chamnā. Pilsētas slimnīcā mūs 
sagaida ārsts un māsa, norunā-
jam, ka pirmajā nedēļā, kamēr 
kāda māsa ir prom, bada streika 
dalībniekiem došu zāles. Viņiem 
visu atņem, par kabatas nazi ne -
maz nerunājot, atstāj tikai zobu 
birstes un zīmuļus. Zēni ir ļoti 
satraukti, es viņus mierinu, eju no 

Liecība par laikmetu un mūsu vīriem…

Marta Cakare kopā ar savu dzīvesbiedru Oļģertu Cakaru 
Čikāgā

Marta Cakare 

Ir kādreiz jāapstājas
un klusumā
ir Dievā jāieklausās
par ceļiem labiem
staigātiem,
par grūtām tekām
pārspētām.
Ir kādreiz jāapstājas
klusumā,
lai laipnā aizlūgšanā
Dieva svētību
Tu justu.
/ Laiks, 1989, 27. maijs

To arī daru. Oskaru Lapu ap -
beda Ekšē krematorijā. Nesu 
uzdoto atvadu sveicienu...

Visa Zviedrija ir sacelta kājās. 
Pie zēniem ciemojas prāvests 
Oskars Sakārnis. Kad viņš iet prom, 
es viņu pavadu. Kad at  grie žos, 
mani vairs nelaiž slimnīcā.

Braucu uz mājām, uz Som-
meni. Priekšā ir policijas raksts, 
ka man ir aizliegts iet pie in  ter nē-
tajiem, ja neklausīšot, arī mani 
internēs. Esmu lielā depresijā. 
Māte lūdzas, lai ēdu. Bet kā lai 
ēdu, ja zēniem ir jāmirst?!

Saņemu telegrammu, ka ltn. 
Edvīns Alksnis iedūris zīmuli acī 
un saucot pēc manis. Man jā  slap-
stās un jāmāna policija. Stacijā 
vispirms nopērku biļeti līdz 
tuvākajai pilsētai – Tranosai, kur 
drīkstu doties, tad pērku biļeti 
tālāk uz Halmstati.

Ieejot slimnīcā, direktors mani 
brīdina, ka nedrīkstu Alksnim 
palīdzēt nomirt, viņa dzīvība ir 
manā atbildībā un rokās.

Ieejot slimā istabā, redzu Alk sni 
ar apsietu galvu un vienu aci. Es 
saku: „Šeit ir Marta”. Viņš šļupst: 
Marta, Marta, es dzīvošu, kamēr 
tu būsi pie manis.”

Ir Ziemassvētku laiks. Zviedri 
svin pēc savām paražām – danco -
dami un skaļi dziedādami: „Atkal 
klāt ir Ziemassvētki, atkal klāt ir 
Ziemassvētki!”, skrien no vienas 
istabas otrā. Šis troksnis un jaut-
rība grūtajiem slimnie kiem sāp. 
Es ne mirkli nedrīkstu Edvīnu 
atstāt, jo viņš netic zviedru māsām 
un ārstiem. Viņš domā, ka visi ir jau 
izdoti. Daži biedri ir atsūtījuši 
svētku sveicienus, bet viņš tiem 
netic. Es esmu viņa drošība. At  rodu 
viņa kabatas grāmatiņā ģimenes 
uzņēmumu, ko nolieku uz nakts-
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A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un die
vkalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkoju
mi notiks vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu kluba gads-

kārtējais Pavasaŗa sarīkojums 
2022. g. 30. aprīlī plkst. 5.00  pp 
Apple Mountain, Kathleen’s,4519 
North River Road, Freeland, MI 
48623. Vakara norise: Kokteiļi, 
Mūzikāls priekšnesums – Svet-
lana Stone, soprāns. Vakariņas, 
Kopdziedāšana, izloze. Piedalī-
šanās ziedojums ar iepriekšēju 
samaksu $50: samaksa pie dur-
vīm $55. Pieteikšanās pie Skaid-
rītes Spūles (989) 233-4234. 
Čeki rakstāmi  Latvian Club of 
Saginaw un sūtāmi Ieva O. 
Hartwell, 2908 Georgetown Dr., 
Midland, MI 48642.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

12. aprīlī  Pensionāru pusdie-
nas ar programmu, plkst. 12:00 
Latviešu centrā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bie-

drība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St. Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 

19:30 Centrā. Pensionāru sanāk-
smes pirmdienās 13:00, Info: 
514-992-9700. www.tervete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.wordpress. 
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

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: igorssafins@
gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago 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. Pēteŗa 
dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
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: folk -
mane@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). 10. ap 
rīlī plkst. 11:00 Pūpolsvēt dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu (diak. 
Guna Reina). 17. aprīlī plkst. 
9:00 Kristus Augšāmcelšanās diev-
kalpojums (diak. Guna Reina).

Džamaikpleinas Trīsvie nī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con 
gregational Parish of Norton (2 
W Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. 
draudzes sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615. Dievkal
 pojumi divreiz 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 Ga -
liņa. 10. aprīlis Dievkal po jums – 
Pūpolu svētdiena plkst. 11:00. Ja 
kalendārs būtu jāmai na Covid 
apstākļu dēļ, to Jums paziņo
sim epastā vai pa tālruni tiem, 
kam nav datora.

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 Pet-
rovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī, 2:00 
pm. Par datumiem lūdzu saz-
ināties 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. apvienotā drau-
dze notur klatienes dievkalpoju-
mus katru svētdienu, plkst. 10:00. 
Parallēli pieejami sprediķu ier-
aksti draudzes YouTube kanālā 
(meklēšanas atslēgas vārds “Lat -
viešu apvienotā draudze Kala -
mazū”.

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake  
wood, OH 44107) Draudzes dievk. 
notiek svētdienās 11:00. Bībeles 
stundas notiek 10:00 katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdi-
enā. Baptistu dr.: Bethel Baptist 
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510).

Dievkalpojumi ar viesu mācī-
tājiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem saz-
ināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pensio-
nāru saiets katra mēneša otrajā 
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied-
riskās telpās.

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

16. aprīlī plkst. 11:00 Liel die-
nas dievkalpojums ar dievgaldu, 
māc. Igors Safins. Sekos svētku 
mielasts un koncerts ar mūzīķi, 
Eduardu Lazdiņu, studentu no 
Berklee College of Music.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414- 
258-8070. Māc. Jānis Ginters tālr: 
2607975695 Draudzes priekš -
nieks: Andrejs Junge tālr: 414-
416-6157 Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Minea-
poles-St. Paulas latviešu evaņģe-
liski luteriskās draudzes video 
dievkalpojumi notiek katru ne  dēļu, 
tos var skatīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau -
dze.org vai www.tervete.org. pr. 
Jānis Mateus tālr.: e-pasts: prez@
draudze.org. TEL:514-481-2530

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040).Dievkal-
pojumi notiek NJ Latviešu bie-
drības namā Priedaine, 1017 State 
Route 33, Freehold, NJ 07728, 
māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko. 
10. aprīlī 11:00 Pūpolu svētdie

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

(Turpināts  19. lpp.)

PĒRK

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.

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

+371 28390346

Pērku meža, lauksaimniecības zemi. Tālr. +371 29386009.

nas dievkalpojums ar dievgaldu. 
17. aprīlī Aicinām piedalīties 
Lieldienu dievkalpojumos jūsu 
tuvējās baznīcās. 24. aprīlī 11:00 
Dievkalpojums.

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

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY.
St. Andrew bazn. 335 Reynolds 

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

New York, NY.
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. Kontakt-
persona 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: janis-
legzdins@hotmail.com.

Sandiego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas maskas! 
23. aprīlis plkst. 12.00 Diakone 
Guna Reina; Lieldienu dievkal-
pojums ar Dievgaldu; pēc diev-
kalpojuma groziņu kafijas galds.

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

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). Diev-
kalpojumi notiek 10:30. Prāveste 
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Baz-
nīcas mājaslapa: www.seattlelat-
vianchurch.org. 10. aprīlī Angļu 
valodas dievkalpojums ar diev-
galdu. 15. aprīlī Lielās piektdie-
nas dievkalpojums ar dievgaldu, 
plkst. 5:00 vakarā. 17. aprīlī Liel-
dienu dievkalpojums. Pēc die-
vkalpojuma Trejdeksnīša dejotā-
ju klāts Lieldienu brokastu galds. 
24. aprīlī Dievkalpojums ar die-
vgaldu.
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I N  M E M O R I A M

LMF sarīkojumā “Ziemassvētku ieskaņai”, pēc Reiņa Zarīņa klavieŗkoncerta 2017. gada 10. 
decembrī Bostonas Trimdas draudzes namā. No labās: LMF priekšsēža vietnieks Ivars Galiņs, 
priekšniece Ināra Suuberga, Vitolds Rācenis, kasieres vietniece Silvija Ūdris, Juris Raudseps, 
sekretāre Antra Thrasher un pianists Reinis Zariņš

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

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

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

“Latviešu kultūra ir neizsmeļama aka, bet tāda aka 
nav Fonda finances. Paldies autoriem Ivaram 

Galiņam un Mārim Platajam par izcili veikto darbu, 
novēlot visus grāmatas ienākumus Fondam! Paldies 

arī tiem lasītājiem, kas, atbalstot Fondu, vēlētos 
maksāt vairāk par grāmatas cenu. Ceru, ka grāmata 

sagādās lasītājiem prieku!” 
Ināra Suuberga.

mūsu pastāvīgā autora Ivara Galiņa
un mākslinieka Māŗa Platā illustrētā
“laikmetīgā poēma” “Lats un Blats” – 

asprātīgs vēstījums saistītās rindās par kādu 
zīmīgu laika sprīdi latviešu dzīvē. Izdevumu 
atbalsta Latviskā Mantojuma fonds Bostonā.

Cena: sākot ar 20,– USD
Ieņēmumi tiks nodoti
Latviskā Mantojuma fondam Bostonā

Pirms vairāk par 50 gadiem 
Bostonā tapa “Spotlight on Lat
via” radio raidījumi un tika dibi-
nāts Latviskā Mantojuma fonds. 
Dibinātāji – Ivars Galiņš, Dr. In -
grīda Gutberga un Silvestrs Lam -
bergs. Fonda deklarāciju parak-
stīja Silvestrs Lambergs, Olģerts 
Kutcers un Ivars Galiņš. Pagā-
jušajā gadsimta 70. un 80. gados 
Latvijas vārds Bostonas ameri-
kāņu sabiedrībā bija pazīstams 
jau tad, kad Latvija bija zem 
okupācijas varas un nespēja pati 
sev nodrošināt savu redzamību 
pasaulē. Tas bija sakarā ar lat-
viešu, galvenokārt mūzikas, rai-
dījumiem Bostonas lielākajā kla-
siskās mūzikas raidstacijā WCRB. 
Raidījumu doma tapa līdz ar 
Latvijas 50 gadu jubileju. Bos-
tonas latviešu sabiedriskās orga-
nizācijas bija izraudzījušas Sil-

Ivars Galiņš (1928 – 2022), Mūžībā
Latviskā Mantojuma fonda Bostonā dibinātājs
vestru Lambergu (diktors), Dr. 
Ingrīdu Gutbergu (mūzika) un 
Ivaru Galiņu (komentāri), lai iz -
veidotu divu stundu raidījumus, 
kas iepazīstinātu amerikāņu pub-
liku ar Latviju, tās kultūru un lik -
teni. Pateicoties Ivaram un citiem, 
raidījumi sākās 1969. gada 1. feb -
ruārī. Tika ieskaņotas nevis di -
vas stundas, bet 1225 raidījumu 
pusstundas! Šie raidījumi pa  stā-
vēja gandrīz 23 gadus, līdz 1992. 
gada 27. decembrim. Fonds kopš 
tā laika ir kļuvis par daudzu 
izstāžu, koncertu un kultūras 
sarīkojumu rīkotāju un vērtīgu 
labdarības, mūzikas un mākslas 
projektu atbalstītāju mūsu vidē 
un Latvijā. 

Raidījumi skanēja svētdienas 
vakaros astoņos. Tiem drīz vien 
sekoja gan latviešu, gan ameri-
kāņu klausītāju atzinība. Raid-

stacija gan atteicās raidīt Ame-
rikas un Kanadas latviešu mūzi-
kas ierakstus, kas kvalitātes ziņā 
tai nebija pieņemamas. Okupē-
tajā Latvijā tajā laikā bija daudz 
izcilu mūziķu un solistu un aug-
sti attīstītu koŗu kultūra ar izcilu 
labu kvalitāti ieskaņojumiem, 
kamdēļ vairums mūzikālo ieska-
ņojumu raidījumiem ņēma no 
okupētās Latvijas.

Sākumā raidstacijas maksāju-

uzdevumu pildīja ar nopietnību, 
sajūsmu un atbildību. Ik gadu 
viņš darbojās Latviskā Manto-
jumu fonda padomē, vienmēr 
nāca ar ierosinājumiem, uzņē mās 
galveno vadību sarīkojumiem, 
kuŗus viņš bija ierosinājis. Ivars 
gādāja par ziņojumiem laikrak-
stā Laiks.

Ivars bija iniciators Bostonas 
Latviskā mantojuma fonda gads-
kārtējai Oskara balvai un ilgga-

Fonda ilggadējo priekšnieku un 
kollēgu Oskaru Ozolu.

Ivaram vēl izdevās novadīt 
Fonda apaļo – 50 gadu jubilejas 
svinību programmu 2019. gada 
3. novembrī Bostonas Trimdas 
draudzes zālē. To viņš veica pro-
fesionāli un ar lielu prieku.

Ivars jau skatījās uz priekšu, 
rakstot grāmatu uz Fonda 55. ju -
bileju. Jubileju viņš nepiedzīvos, 
bet – Ivars piedzīvoja redzēt viņa 

Viens no skaistākajiem un 
bagātākajiem apbalvojumiem 
manā darbā Laika redakcijas 
postenī ir iegūtās draudzības. 
Neatceros, kā notika mūsu pirmā 
tikšanās, nudien neatceros. Bet 
tagad liekas, ka tā bijusi mūžīgi 
mūžos, bez sākuma un gala... 
Ivars gadu gaitā bija kļuvis mans 
stiprais plecs un padomnieks: ja 
nezināju kādu faktu, zvanīju 
Ivaram. Vienmēr dabūju atbil-
des, jo viņš  bija ne vien Laika 
cītīgs lasītājs, bet arī autors kopš 
pašiem mūsu avīzes sākumiem. 
Ciemojoties Galiņu viesmīlīga-
jās mājās, ieskatījos Noras un 
Ivara rūpīgi veidotajā viesu grā -
matā. Sapratu, ko patiesībā no -
zīmē jēdziens „profesionāli Lat-
vijas viesu uzņēmēji”. Grāmata ir 
kā Latvijas izcilo personību in 
dekss  ar visiem fiksētiem datu-

Draugam aizejot
miem. Savukārt Latvijā Galiņu 
vārds ir starp tiem, kas liek cil-
vēkiem jauku atmiņu un pateicī-
bas jūsmā atsaukties ‒ „O, es pie 
viņiem biju! Brīnišķīgi cilvēki!” 
Es arī biju, ēdām langustus, 
nebeidzami smējām un runā-
jāmies, cits citu pārtraukdami. 
Tolaik mūsu kompanijā vēl bija 
asprātīgā un dzirkstošā radiniece 
Velta Ramoliņa...

Ivars rakstīja spriegā, saturīgā 
stilā un nevainojamā latviešu 
valodā. Viņa teksti, kā atcera-
mies, neizplūda gaŗumā, bija 
tieši, skaidri, asprātīgi. Baidos, 
ka līdz ar manu mīļo draugu 
aizgājis daudz vērtīgu latviešu 
vēstures faktu un vērojumu. Mūsu 
pēdējā cēlienā kopā strādājām, 
izdodot viņa un Māŗa Platā 
mazo, ņipro ”laikmetīgo poēmu”  
„Lats un Blats”. Ivars tādējādi 

vēlējās atbalstīt savu lolojumu – 
Latviskā Mantojuma fondu Bos-
tonā. Proti, pērkot šo nelielo, silto 
grāmatiņu, jūs ikviens dosiet 
savu ieguldījumu šim Fondam, 
kas jau vairāk nekā pusgadsimtu 
kopj un populārizē Latvijas un 
latviešu Amerikā sasniegumus 
mākslās. Tā teikt – kopj un pucē 
Latvijas tēlu. 

Esmu bezgala gandarīta, ka 
Ivars šo savu pēdējo darbu dabūja 
paturēt rokās, meita Sandra man 
atsūtīja foto – no tā pretī raudzī-
jās šķelmīgais, gudrais draugs 
Ivars... Man Tevis ļoti, ļoti pie -
trūkst jau tagad! Lai Tev Tur 
viegli un silti!

Visdziļākie līdzjutības aplieci-
nājumi Norai, bērniem, mazbēr-
niem, bostoniešiem!

LIGITA KOVTUNA
un Laika redakcija

mus sedza Fonds, ar kapitālu ko 
tā padomnieki paši bija iemaksā-
juši. Vēlāk latviešu sabiedrība, 
individi un organizācijas Fondu 
atbalstīja.

Sabiedrība bija izraudzījusi 
Ivaru Galiņu uzdevumam po -
pulārizēt Latvijas kultūru un 
informēt par tās likteni. Ivars šo 

dīgs balvas piešķiršanas komitejas 
priekšsēdis. Sākot ar 2007. gadu, 
Fonds balvu piešķir, atbalstot 
latviešu māksliniekus, sagādājot 
viņiem iespēju mūzicēt, pie-
dalīties koncertos un izrādēs 
Amerikā. Līdz ar balvu māk-
slinieki saņem 1000 dolaru nau-
das piešķīrumu. Balva godina 

rakstīto grāmatu “Lats un Blats”, 
svaigi drukātu, tikko no spies tu-
ves. Lai gan viņš pats ir aizsaukts 
Mūžībā, tā joprojām at  balstīs viņa 
devumu latviešu sabiedrībai šajā 
pasaulē, jo visi ienākumi no tās 
tirgošanas ir atvēlēti Latviskā 
Mantojuma fon dam Bostonā.

INĀRA SUUBERGA
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KORPORĀCIJA TALAVIJA

Dieva mierā aizgājusi

TIJA KRŪMIŅA,
dzim. TURKA

Dzimusi 1936. gada 12. janvārī Aucē, Latvijā,
mirusi 2022. gada 30. martā Bethesda, Merilandē, ASV

Mūžībā mūsu Latviskā Mantojuma fonda dibinātājs un draugs

IVARS GALIŅŠ
Dzimis 1928. gada 3. septembrī Rīgā,

miris 2022. gada 7. aprīlī Westwood, MA

Mūžības slieksni pārkāpusi mana mīļā sieviņa

RUTA MARIJA ZUNDE,
dzim. ZALACS

Dzimusi 1927. gada 5. oktobrī Rīgā,
mirusi 2022. gada 13. februārī St.Pētersburgā, FL

Pēc pārpelnošanas Rutiņas pelnu urna tiks pārsūtīta un pasvētīta 
veterānu brāļu kapos, Elka Park NY, blakus Rolanda Zundes urnai.

Ļoti mīļoto dzīves biedri, mammu, vecmāmiņu un māsu
mīlestībā un atmiņās paturēs:

vīrs Maigonis, meita Anna Kļaviņa ar vīru Robertu, mazdēli Kristofers un Kārlis
māsa Gunta Turka un brālis Andrejs Turks ar sievu Patrīciju

radi Latvijā un Amerikā

Pateicībā viņu piemin LMF Padomnieki
INĀRA SUUBERG, LĪGA ALDIŅŠ, INGRĪDA GUTBERGA
DZIDRA KNECHT, MĀRIS PLATAIS, VITOLDS RĀCENIS

JURIS RAUDSEPS, IRĒNE STANKEVICS
ANTRA THRASHER, SILVIJA ŪDRIS

Sērās un mīlestībā
VĪRS OĻĢERTS

Mūsu mīļais filistrs

MĀRTIŅŠ PĒTERIS 
GULBIS

Dzimis 1957. gada 3. aprīlī Oklandē, Kalifornijā, ASV,
miris 2022. gada 30. martā Mantekā, Kalifornijā, ASV

Nāves jau nav
ir tikai iešana
No dārza dārzā,
no saules saulē.
(Zenta Mauriņa)

Mīlestībai nav robežas, tā nebeidzas…

Draudzības ir dažādas, un 
man ar Ivaru bija daudzējādu 
sarunu draudzība. Tā sākās 
pirms ilgiem gadiem sakarā ar 
Bostonas Trimdas draudzes 
polītiku, kad mēs abi vēl bijām 
jauni un skaisti. Ivars draudzē 
bija ievērojama personība, es – 
no malas skatītājs. Kādā sarīko-
jumā Ivars prasīja manas do -
mas par draudzes padomes lo -
cekļu skaita samazināšanu. Viņa-
prāt, toreizējai lielai grupai esot 
grūti pieņemt lēmumus. Neat-
ceros, cik liela draudzes pa -
dome tad bija, bet, ja nemaldos, 
pāri par divdesmit. Ņemot vērā 
savu līdzīgo pieredzi biz nesā, es 
viņam tūdaļ piekritu. Tad abi ar 
šo domu braši uzstājāmies vai 
nu draudzes pilnsapulcē, vai 
kādā citā draudzes saietā, un 
neapšaubāmi zaudējām. Mūsu 
pretinieki bija galvenokārt kungi 
jau labi gados, kuŗi nevarēja 
aizmirst savu Latvijā iegūto 
sabiedrisko statusu un centās 
te, ASV, to atgūt ar gaŗām paš-
slavināšanās de  ba tēm padomē. 
Padomes locekļu skaita sama-
zināšana taču dau dziem pre-
tendentiem atņemtu iespējas 
atkal spīdēt...

Pēc šī tematiskā un polītiski 
satrauktā pārdzīvojuma sākās 
mūsu īstā sarunu draudzība. 
Mēs runājām gaŗi un laiski par 

Vieglas smiltis sarunbiedram
visu, kas tanī momentā ienāca 
prātā. Ar Ivaru varēja runāt par 
vienalga kādu tematu – ar sap-
ratni, ar mieru un, galvenokārt, 
ar humoru.

Ivars nebija reibinošu dzē-
rienu cienītājs. Viņš bija 100% 
atturībnieks, toties es – piere-
dzējis vīna baudītājs. Viņš jau 
nekad nesūdzējās, kad es sa  ru-
nu laikā kādu glāzi iedzēru, 
tikai omulīgi turpināja, bet man 
pašam bija neērti cilāt glāzīti, 
zvērinātam nelietotajām blakus 
sēdot. Ar laiku problēma atri-
sinājās pavisam vienkārši, kad 
mūsu sarunas sāka notikt gal-
venokārt pa telefonu.

Tā kā abi rakstījām Laika avī-
zei, mēs bieži pārrunājām avī-
zes saturu, slavējām viens otra 
rakstus, kritizējām citu, par da -
žiem smējāmies, ne vienmēr ar 
prieku. Ivara iedvesma man daudz 
palīdzēja romāna “Li  kuma ēnā” 
rakstīšanā un ilgu laiku mūsu 
sarunas bija saistītas ar šo grā-
matu. Bet ar visu Ivara palīdzī-
bu un pēc nemitīgām sarunām 
tās tapšanā, par bestselleri grā-
mata nekad nekļuva, jo izņe-
mot mani un Ivaru, reti bija 
tādi, kas par grāmatu jūsmoja. 
Pēdējā laikā mēs ļoti spraigi 
pārrunājām Ivara nupat pub-
licēto laikmetīgo poēmu “Lats 
un Blats”. Ceru, ka visi to no -

pirks, lasīs un smiesies Ivaram 
līdzi.

Jau no paša sākuma mēs 
vienmēr runājām par polītiku. 
Par Latvijas polītiku mēs bijām 
vienprātīgi. Jūsmojām, kad Lat-
vija pievienojās ES un NATO, 
kļuva par spēcīgu demokratisku 
valsti. Par ASV polītiku gan 
mūsu domas vareni dalījās, bet 
mūsu draudzību nemainīja...

Īsi pirms Ivars no mums 
šķīrās, viņš man piezvanīja. 
Saruna bija neparasti īsa. Ap -
mainījām tikai pāris vārdus, un 
es visu Ivara teikto neizpratu. 
Tad nedēļu vēlāk pienāca sēru 
vēsts. Es tiešām domāju, ka 
Ivars bija zvanījis, lai atvadītos.

Vieglas smiltis, mīļais draugs!
JĀNIS BOLIS

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

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Furman 
St, Schenectady NY 12308). Dia-
kone Linda Sniedze-Taggart. Kris tus 
Augsšāmcelšanās diev kalpo jums 
notiks 17. aprīlī, plkst. 2:00 
Diak. Linda Sniedze Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – saz-
ināties ar Andri Ritumu, 727-
797-1933. Dievkalpojumi un Bī -
beles stundas notiek Faith Lut
heran 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.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604, 
E-pasts: grietins@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: dcdrau dze@
gmail.com, www.dcdraudze.org. 
Prāveste Anita Vārsberga Pāža 
(tālr.: 301-302-3270). Draudzes 
priekšniece Dace Zalmane. Svēt
dienas dievkalpojumi sāksies 
plkst. 11:00. Trešdienās svētbrīžu 
laiks paliek nemainīgs – plkst. 
10:00. Pieslēgšanās norā des ir 
atrodamas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU

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

ne vēlāk
kā PIEKTDIENĀS.
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Kristaps Porziņģis un Karls 
Entonijs Taunss

Dāvis Bertāns (pa labi)
// FOTO: AFP, Tim Heitman

Reinis Bērziņš (priekšplānā)
// FOTO: Scanpix/EPA

Mārtiņš Blūms

Roberts Krūzbergs

Porziņģis ar 25 
punktiem veicina 

Wizards uzvaru 
NBA spēlē

Kārtējo rezultātīvo spēli aiz-
vadījis Kristaps Porziņģis, kuŗš 
palīdzēja Vašingtonas Wizards 
ar 132:114 pārspēt Minesotas 
Timberwolves, liecina Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) in -
formācija. Porziņģis spēlēja 27 
minūtes (27:11), kuŗu laikā guva 
25 punktus, izcīnīja astoņas at -
lēkušās bumbas, atdeva vienu 
rezultātīvu piespēli un bloķēja 
vienu metienu. Liepājnieks trā pīja 
trīs no pieciem tālmetieniem un 
astoņus no 12 divpunktu metie-
niem. Porzinģis bija rezultātī vā-
kais spēlētājs Wizards komandā.

Bertānam astoņi 
punkti uzvarā; 

Wizards bez 
Porziņģa sezonu 

noslēdz ar zaudējumu

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) rēgulārās sezonas 
pēdējā spēlē Dāvja Bertāna pār-
stāvētā Dalasas Mavericks ar 
130:120 pieveica Sanantonio 
Spurs. Citā spēlē Vašingtonas 
Wizards bez Kristapa Porziņģa 
ierindā ar 108:124 zaudēja Šār-
lotas Hornets vienībai.

Bertāns spēlēja nepilnas 13 
mi  nūtes (12:57), kuŗu laikā guva 
astoņus punktus, izcīnīja vienu 
atlēkušo bumbu un pārtvēra 
vienu pretinieku bumbu. Dāvis 
trāpīja divus no trim trejačiem 
un vienīgo divpunktu metienu. 
Viņam esot laukumā, Mavericks 
guva par deviņiem punktiem 
mazāk nekā pretinieki.

Dalasas uzvarā ar 26 punktiem 
izcēlās Luka Dončičs, kuŗš spēli 
pabeidza priekšlaicīgi savainojuma 
dēļ. Slovēnis guvis kreisās kājas 
muskuļa traumu, taču pagaidām 
netiek atklāts, cik tā ir nopietna. 
Sanantonio komandā 24 punk-
tus guva Keldons Džonsons.

Kristaps Porziņģis bija ārpus 
pieteikuma otro spēli pēc kārtas, 
lai nepārslogotu iepriekš trau-
mēto ceļgalu. Vašingtonas ko -
mandas zaudējumā ar 21 punktu 
rezultātīvākais bija Rui Hači-
mura. Terijs Rozjērs Hornets 
labā izcēlās ar 25 punktiem.

NBA rēgulārā sezona no  slē-
dzās 11. aprīlī, kad komandas 
aizvadīja pēdējās spēles, tomēr 
komandu pāri izslēgšanas tur-
nīrā ir zināmi jau pirms tām. 
Dalasas Mavericks Rietumu kon-
ferences ceturtdaļfinālā tiksies 
ar Jūtas Jazz.

Sezonas kopvērtējumā Mave
ricks ar 52 uzvarām 82 spēlēs 
ieņēma ceturto vietu NBA Rie -
tumu konferencē un par vienu 
poziciju apsteidza Jazz. Wizards 
Austrumu konferencē palika 12. 
vietā, 82 spēlēs uzvarēja 35 reizes, 
izslēgšanas spēlēm nekvalificē-
joties.

NBA izslēgšanas spēļu tur nī-
ram uzreiz kvalificējās sešas la -
bākās katras divīzijas komandas. 
Septītās līdz desmitās vietas ie -
guvēji izspēlēs playin spēles, lai 
noskaidrotu vēl divas komandas, 
kas pievienosies konferences la -
bākajām izslēgšanas turnīrā. 
Kon  ferenču ceturtdaļfināli sāk-
sies 16. aprīlī.

TTT Rīga izcīna 
devīto Latvijas
čempiontitulu 

TTT Rīga basketbolistes 
(attēlā) kļuvušas par “Pullman” 
Latvijas Sieviešu basketbola līgas 
(LSBL) čempionēm. TTT Rīga 
finālā ar rezultātu 75:64 uzvarēja 
“Rīgas Stradiņa universitāti” 
(RSU). Pirmajā ceturtdaļā TTT 
Rīga sakrāja deviņu punktu pār -
svaru, taču nākamajā spēles ce -
turksnī studentēm izdevās at -
spē lēt septiņus punktus, pārtrau-
kumā dodoties tikai ar divu 
punktu deficītu. Noslēdzošajā 
ceturtdaļā pēc Šantelas Hendijas 
tālmetiena, TTT Rīga panāca as -
toņu punktu pārsvaru, kam se -
koja vēl divi precīzi Ievas Pul-
veres soda metieni (70:60). Tur-
pinājumā studentes samazināja 
deficitu līdz septiņiem punktiem, 
taču ar to nepietika, lai izcīnītu 
uzvaru.

TTT Rīga vienībā rezulta tī-
vākā ar 21 punktu bija Džesima 
Tomasa, Daugile Šaiauskaite 
guva 20 punktus un izcīnīja 10 
atlēkušās bumbas. Ieva Pulvere 
pievienoja 13 punktus.

Zībarta un Vītolas 
Olympiakos iegūst 

Grieķijas kausu
basketbolā

Latvijas treneris Mārtiņš 
Zībarts un basketboliste Kristīne 
Vītola Pirejas Olympiakos sastā vā 
kļuvuši par Grieķijas kausa iegu-
vējiem.

Krētā notikušā finālturnīra tit-
ula spēlē Olympiakos ar rezul-

tātu 59:48 uzvarēja Moskatonas 
Eleftheria vienību. Vītola finālā 
spēlēja 28 minūtes un 31 sekun-
di, netrāpot abus divpunktu 
metienus. Viņa izcīnīja septiņas 
atlēkušās bumbas, atdeva divas 
rezultātīvas piespēles, bloķēja 
vienu metienu, pieļāva vienu 
kļūdu, divreiz pārkāpa noteiku-
mus, izprovocēja trīs piezīmes 
un iekrāja septiņus efektīvitātes 
koeficienta punktus. Ar 16 punk-
tiem un 18 atlēkušajām bum-
bām uzvarētājām izcēlās Mišele 
Plufe.

Olympiakos ir pieckārtēja 
Grie ķijas kausa ieguvēja.

VEF Rīga kļūst par 
LIBL čempionu

Latvijas komanda VEF Rīga  
Arēnā Rīga triumfēja “Pafbet” 
Latvijas – Igaunijas Basketbola 
līgas (LIBL) finālturnīrā. Fināl-
spēlē rīdzinieki ar rezultātu 95:64 
pārspēja Ronalda Zaķa pārstā-
vēto Igaunijas komandu Hāb-
nēmes “Viimsi”.

 VEF Rīga komandai tas ir pir-
mais Latvijas – Igaunijas līgas 
čempiontituls. Pirmajā sezonā 
uzvarēja Ventspils, otrajā čem-
pioni netika noskaidroti, bet 
pērn par čempioniem kļuva 
Tallinas Kalev/Cramo basketbo-
listi. Iepriekšējos divos finālos 
Rīgas komanda piedzīvoja zau-
dējumus.

Sacensībā par bronzas meda-
ļām Ogres komanda zaudēja 
Andŗa Mistera pārstāvētajai 
“Parnu Sadam” – 77:84 (16:21, 
18:27, 20:14, 23:22).

Latvijas komandā rezultātī-
vākais ar 20 punktiem bija 
Prentiss Niksons, 11 punktus 
guva un sešas atlēkušās bumbas 
izcīnīja Kristaps Dārgais, bet 
desmit punkti bija Laurim 
Blauam. Rinalds Sirsniņš atdeva 
astoņas rezultātīvas piespēles.

Latvijas U20 volej
bolisti Eiropas čem
pionāta kvalifikācijā

Latvijas vīriešu U-20 volejbola 
izlase Jelgavā piedzīvoja zaudē-
jumu Eiropas čempionāta (EČ) 
kvalifikācijas otrās kārtas turnīra 
pirmajā spēlē. Latvieši ar rezul-
tātu 0:3 (23:25, 13:25, 20:25) zaudēja 
vienaudžiem no Čechijas.

Latvijas izlases labā 11 punk-
tus guva Eduards Stieģelis, bet 
desmit punkti bija Sandim Vil-
cānam. Čechiem desmit punk-
tus guva Jakubs Klajmons, kuŗš 
trīsreiz izcēlās blokā. Mūsu 
grupā vēl ir Rumānijas un 
Slovēnijas volejbolisti.   

Mūsu vienībai zaudējums arī 
pret Slovēniju – 1:3 (18:25, 17:25, 
25:23, 14:25). Latvijas izlasē pa 
13 punktiem guva Jānis Teik ma-
nis, Sandis Vilcāns un Edu ards 
Stieģelis. Četrus punktus blokā 
guva Leo Catlakšs.

Eiropas čempionāta kvalifikā-
cijas otrās kārtas turnīra otrajā 
spēlē. Latvija ar 2:3 (32:34 (!), 
26:24, 20:25, 25:23, 13:25) atzina 
Rumānijas volejbolistu pārākumu.

Šorttreks
Latvijas šorttrekists Reinis Bēr

 ziņš pasaules čempionātā Ka  nadā 
1500 metru distancē saņēma 
sodu B finālā un tika ierindots 
14. vietā, liecina rīkotāju infor-
mācija.

Bērziņu B finālā septiņu da -
lībnieku konkurencē pēc soda 
piešķiršanas ierindoja pēdējā 
pozicijā, kas viņam nodrošināja 
14. vietu distances kopvērtēju mā. 
Tiesneši saskatīja, ka Bērziņš 
cīņā par ar konkurentiem pār -
kāpis noteikumus. Savukārt gal-
venajā finālā uzvarēja ungārs 
Šaoans Liu. 500 metru distancē 
Bērziņš pārvarēja divas kārtas 
un iekļuva ceturtdaļfinālā, bet 
pusfinālu nesasniedza. Bērziņš 
savā ceturtdaļfināla skrējienā 
finišēja ceturtais piecu dalīb-
nieku konkurencē. 

Roberts Krūzbergs pirmajā 
kārtā saņēma sodu un tālāk ne -
tika. Krūzbergs 1000 m distancē 
izcīnīja piekto vietu, bet pēc 
dalības superfinālā viņš meistar-
sacīkstes noslēdza augstajā sep-
tītajā pozicijā.

Motosports
Latvijas motosportists Kārlis 

Alberts Reišulis (attēlā) nedēļas 

nogalē izcīnīja otro vietu Eiropas 
čempionāta 125 kubikcentimetru 
klasē (EMX125) sezonas otrajā 
posmā.

Italijā notiekošajās sacensībās 
Reišulis pirmajā braucienā bija 
trešais. Pēc kritiena pirmajos 
apļos latvietis bija otrajā desmitā, 
taču ātri pakāpās uz ceturto 
vietu un turpinājumā apdzina 
vēl divus konkurentus, finišē-
dams stabili otrais aiz francūža 
Aleksa Ferī.

Jānis Mārtiņš Reišulis sest-
dien izstājās, bet svētdien finišē-
ja 17. vietā, lai gan sacensību 
gaitā bija tuvu pirmajam desmi-
tam. Sestdien 10. vietu izcīnī-
jušais Uldis Freibergs ieņēma 
26. vietu.

Pēc diviem posmiem līderis ar 
90 punktiem ir Ferī, otro vietu ar 
82 punktiem ieņem Falks, bet 
trešais ar 56 punktiem ir Kārlis 
Reišulis. Pirmajā posmā trešo 
vietu izcīnījušais Jānis Reišulis ar 
42 punktiem ir astotais, bet 
Freibergs ar 11 punktiem ir 25. 
pozicijā.

***
Latvijas motosportists Pauls 

Jonass ieņēma 22. vietu pasaules 
motokrosa čempionāta MXGP 
klases piektajā posmā – Trento 
“Grand Prix”. Pirmajā braucienā 
Jonass, kuŗu piemeklējušas vese-
 lības problēmas, bija 17. vietā, 
bet otrajā izstājās.

Kalnu
riteņbraukšana

Latvijas vadošais kalnu riteņ-
braucējs Mārtiņš Blūms Bra zī-
lijā izcīnīja 23. vietu saīsinātajā 
distancē Pasaules kausa posmā 
olimpiskajā krosā.

Saīsinātās distances (XCC) 
sacensībās vīriešu konkurencē 
startēja 40 vadošie riteņbraucēji, 
kuŗi veica septiņus apļus un 
uzvarētājs trasē pavadīja mazāk 
nekā 20 minūtes. Trasē tika ie -
kļauti gan nelieli tramplīni, kā 
arī īsi, bet stāvi kāpumi un 
nobraucieni. Blūms startēja no 
otrās starta rindas. Pēc pirmajiem 
apļiem “CST PostNL Bafang” 
ko  mandu pārstāvošais sportists 
atradās labāko 15 sportistu skaitā 
vien pāris sekundes aiz līderiem. 
Vadībā atradās neliela grupiņa 
ar favorītiem – Enriki Avančini, 
Nīno Šurteru un Tomasu Lit šeru. 
Turpinājumā Blūms nedaudz 
savas pozicijas zaudēja, atkāp-
joties uz 25.vietu. Blūms spraigā 
cīņā finišēja 23. vietā, uzvarētā-
jam zaudējot 27 sekundes.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


