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Saeimai nevajadzētu
jaukties latviešu
evaņģeliski luterisko
baznīcu attiecībās
PBLA atklāta vēstule par iecerētajiem
grozījumiem Latvijas evaņģeliski
luteriskās Baznīcas likumā
Augsti godājamais Valsts
prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas
kundze, augsti godājamais
Ministru prezidenta kungs, godātie Saeimas deputāti!
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un visas tās
dalīborganizācijas vēlas paust
ārzemēs dzīvojošās latviešu
sabiedrības viedokli par iecerētajiem grozījumiem Latvijas
evaņģeliski luteriskās Baznīcas
likumā, kas šobrīd nodots izskatīšanai Saeimas komisijās.
Latviešu evaņģeliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas
(LELBĀL) daudzus gadu desmitus bijusi un joprojām ir
mūsu tautas garīgā vienotāja
trimdā un ārzemēs. Pēc neatkarības atjaunošanas gan
Latvijas evaņģeliski luteriskā

Agrie īrisi nevar sagaidīt siltos saules starus un laužas cauri sniega kārtai, lai atmostos no
ziemas miega košā ziedā.
Foto: Agnija Zariņa

baznīca (LELB), gan LELBĀL
- abas vēsturiski un juridiski
- bija pirmskaŗa Latvijas
brīvvalsts ev. lut. baznīcas
tiesību pārmantotājas. Jau
1991. gadā abas baznīcas vienojās virzīties uz vienu apvienotu latviešu luterisko Baznīcu, bet reālitātē labi zināmu
teoloģisko domstarpību dēļ
šī apvienošanās diemžēl nav

notikusi.
PBLA pilnībā nav pieņemami šobrīd iecerētie grozījumi
Latvijas evaņģeliski luteriskās
Baznīcas likumā, jo tie tiek
izstrādāti priekšvēlēšanu
gaisotnē, sarunās un likumprojekta izstrādē nepieaicinot
otru pusi - LELBĀL, turklāt
likuma grozījumu preambulā
paredzot LELB būt vienīgajai
pirmskaŗa Latvijas brīvvalsts

ev. lut. baznīcas tiesību pārmantotājai, kā arī nepamatoti
ierobežojot LELB draudžu
pašnoteikšanās tiesības, izvēloties savu Baznīcas piederību
(LELB vai LELBĀL).
Ar šādiem likuma grozījumiem Saeima nevajadzīgi
iejauktos abu latviešu evaņģeliski luterisko baznīcu iekšējās
attiecībās, pilnīgi nepamatoti vienu no viņām valstiski

pasludinot par likumīgu un
ekskluzīvi pareizu, un tā vēl
vairāk padziļinot eksistējošo
domstarpību plaisu un raisot
arī plašāku neizpratni un sarūgtinājumu ārzemju latviešu
sabiedrībā.
Ar patiesu cieņu –
Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Atbalstīsim savus Kanadas kaŗavīrus!
LNAK aicina 5. maijā Latviešu Centrā Toronto tikties ar
kaŗavīriem, kas pievienosies NATO spēkiem Latvijā
Roku rokā ar Latvijas bruņotiem spēkiem un NATO
sabiedrotiem Kanadas kaŗavīri
sargā mūsu tēvzemi.
Pēc Otra pasaules kaŗa mūsu vecāki un vecvecāki nonāca trimdā un sāka veidot
jaunu dzīvi savās mītņu zemēs. Sabiedrība brīvprātīgi
un ātri mobilizējās, nodibināja
organizācijas, skolas, draudzes
un strādāja ar vienotību visā
brīvā pasaulē. Lai arī izkaisīti pa
dažādām pasaules malām, visi
bija pilni ar cerību, ka Latvija
un Baltija atkal būs atbrīvotas
un atkratīsies no okupācijas
murga, kur tik daudzi tika

nomocīti, noslepkavoti
un izsūtīti uz neatgriešanos. Okupācijas laikā
bijām priecīgi, kad Latvijas vārds kaut kur parādījās, kaut niecīgā rakstā
vai teikumā.
Pateicoties pasaules
latviešu, baltiešu un citu
apspiesto tautu nesavtīgai
darbībai, mūsu tēvzemes
nonāca gan NATO, gan
Eiropas Savienības paspārnē.
Laiki ir mainījušies kopš rīkojām rietumvalstīs demonstrācijas par brīvību. Bet arī tagad
nav laika atpūsties un aizmirst
mūsu vīziju par
brīvību, demokratiju, taisnību
un korupcijas nogāšanu. Kanadas
kaŗaspēki ir gatavi
riskēt ar savu dzīvību, lai aizstāvētu
mūsu kopējās
vērtības. Viņi un
NATO sabiedrotie labi saprot, ka
vecie draudi, kas
sola ļaunumu mū-

Daļu no Kanadas armijas militārās technikas varēs apskatīt
pie Latviešu Centra Toronto 5. maijā.

su tautai, ir atgriezušies un
nopietni paaugstināti.
Kanadas jaunieši iet militārā
dienestā, lai mūs aizsargātu.
Pierādīsim viņiem mūsu
cieņu, draudzību un atbalstu!
Tas ir mūsu pienākums!
5. maijā Latviešu Centrā
Toronto, 4 Credit Union
Drive, Kanadas latviešu sabiedrība un atbalstītāji ir
laipni lūgti nākt satikties ar
Royal Canadian Regiment,
Camp Petawawa pārstāvjiem, kas nāks ar nelielu
bruņotā ekipējuma izstādi,
satiksies ar tautu, baudīs
latviskumu un sagatavosies
izpildīt dienesta pienākumus

Latvijā NATO paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupas
sastāvā.
Iesakām ņemt līdzi foto un
video aparātus. Bērniem un
jauniešiem būs īpaši interesanti. Šis būs vēsturisks notikums.
Plkst. 9.00 draudzīga satikšanās ar publiku (militārā technika novietota Latviešu Centra
Toronto blakus laukumā).
Plkst. 9.30 atklāšana, kopā ar kaŗavīriem, Kanadas
polītiķiem. Nāciet klausīties
“Pūt, vējiņi” dūdu izpildījumā!
Plkst. 10:00 kaŗavīri apciemos TLB Sestdienas skolas
skolēnus viņu pēdējā mācību
dienā.

Plkst. 11.00 tikšanās ar
latviešu organizāciju pārstāvjiem.
Plkst. 12.30 pusdienas
Umurkumurā. Būs iespēja
tikties un parunāties ar kaŗavīriem. Publikai tiek piedāvātas
pusdienas par maksu un iepriekšpieteikšanos, lai zinātu cik ēdienu gatavot. Pieteikšanās Centra birojā,
tel. 416-759-4900, e-pasts
office@latviancentre.org.
Plkst. 14.00 mazas tūres un
tikšanās ar organizāciju pārstāvjiem.
Turpināsies izstādes apmeklēšana un draudzīgas sarunas
ar kaŗavīriem.●
Andris Ķesteris
LNAK
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Nord Stream 2 gāzesvads
apdraud Austrumeiropas drošību
Klāvs Zichmanis brīdina
par Krievijas ekonomiski polītiskām spēlēm
Aprīlī divi pretrunīgi Vācijas kancleres Angelas Merkeles paziņojumi
izvirzīja priekšplānā
jautājumu: ko darīt
ar Nord Stream 2 gāzesvadu?
Daži pamatfakti:
Nord Stream 2 konsorcijs ir Krievijas valsts uzņēmuma “Gazprom” Šveicē
inkorporētais uzņēmums, ar
mērķi būvēt 1200 km gaŗu
gāzesvadu Baltijas jūrā no
Sanktpēterburgas uz Vāciju.
Vads koncentrēs gandrīz 80
procentus Krievijas gāzes
pārvadājumu uz Eiropu vienā
maršrutā un ir 26 procenti no
Eiropas gāzes patēriņa. Nord
Stream 1 gāzesvads jau piegādā
Krievijas gāzi Rietumeiropai. Nord Stream 2 paredz to
piegādāt Austrumeiropai. Gerhards Šrēders, bijušais Vācijas
kanclers (SPD), tagad strādā
firmā “Gazprom”. Lobiju grupa Berlīnes “Ost-Ausschuss”
aizstāv Vācijas uzņēmumu
intereses Krievijā.
Pirmais kancleres Merkeles
paziņojums nāca dienu pēc
Vācija un ES sabiedrotie izraidīja Krievijas diplomātus
sakarā ar mēģinājumu nonāvēt
bijušo Kremļa spiegu, lietojot
ķīmisku vielu. Neraugoties
uz to, Angela Merkele deva
zaļo gaismu Krievijas Nord
Stream 2 (NS2) turpināt vada
būvi. Viņa uzskata NS2 kā
“tikai ekonomisku projektu...
kas nerada draudus diversifikācijai”.
Eiropas Parlamenta Rūpnie-

cības un enerģētikas
komiteja nesen nobalsoja par ES tiesību
aktu iekļaušanu
NS2 projektā, tādējādi atjaunojot
kārtību, stabilitāti un
paredzamību Eiropas
enerģijas tirgū, kā tas
vienmēr ir parādījies
Eiropas Enerģijas savienības
(EEU) mērķos. EEU atbalsta
tiesību aktus, nodrošinot, lai
enerģētikas projekti Eiropā
darbojas saskaņā ar Eiropas tirgus likumiem, kā konkurenci,
apgādes drošību, komerciālo
loģiku un daudzveidību Eiropas enerģijas tirgos.
Turklāt, Eiropas Komisija
(EK) gatavojas mainīt gāzes
tirgus likumus, lai varētu piespiest Gazprom atvērt plānoto
NS2 gāzesvadu saviem ES
konkurentiem. “Gāzes direktīva kopumā... tiks piemērota
cauruļvadiem uz un no trešām
valstīm, ieskaitot esošos un
nākotnes cauruļvadus,” teikts
priekšlikumā. Līdzīgi EEU
aktam, EK saredz vajadzību
tirgus reformām: lielākai konkurencei un enerģijas avotu
un piegādātāju daudzveidībai.
Ierosinātais tiesību akts izraisīja strīdus dažās Eiropas galvaspilsētās, taču tas bija tikai
balsojums par to, vai Eiropā ir
piemērojami Eiropas tiesību
akti.
Būtībā NS2 konsorcija intereses ir pretējas, un tādēļ ietekmē visus tiesību aktus, kas
saistīti ar tirgus reformām un
EEU stiprināšanu. Ir iemesls,
kāpēc NS2 entuziasti stingri

Sirsnīga pateicība LNAK par šī laikraksta
krāsu izdevuma samaksu!

iebilst pret ierosinātiem tiesību aktiem. Vienkārši Gazprom cauruļvadam nav nekādu
komerciālu nolūku. Ņemot
vērā paredzētos Eiropas tiesību
aktus, vads būs neienesīgs, jo
tas pamatā neatrisina nekādu
komerciālu problēmu, piemēram, pieprasījumu, vienīgi
mazina EEU efektīvitāti apejot
Ukrainu gāzes transitā. Tas
nodrošinātu turpmāku Krievijas spēka parādīšanu un enerģijas šantāžu Austrumeiropā,
likvidētu Eiropas gāzes tirgus
uzbūvi un palielinātu Gazprom
dominenci visā Eiropā, kaitējot
konkurencei, piegādes drošībai
un tirgus reformām EEU.
Tā kā NS2 galvenokārt ietekmē Austrumeiropu, opozicija
pret NS2 ir intensīva. Latvijas
ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs atklāja, ka Baltijas
valstis, Ziemeļvalstis un Visegrad grupa ir izveidojuši NS2
bloku ES, vadu nosaucot par
“neekonomisku polītisku projektu”. Martā Baltijas valstu
un Polijas parlamenti kopīgi
brīdināja citus ES parlamentus,
ka NS2 ir Maskavas polītikas
instruments, kas padziļinātu
Eiropas atkarību no Krievijas.
Ukraina spiež ES ieviest
sankcijas pret bijušo Vācijas
kancleru Gerhardu Šrēderu
par viņa pro Krievisko lobēšanu, raksturojot viņu kā
“vissvarīgāko Putina projektu
lobistu pasaulē”. Polija mudina
ASV piespriest pieciem ES
uzņēmumiem sodu par dalību
NS2 būvniecībā. “Vēlamies,
lai cauruļvada būvniekus soda
ar Amerikas Savienoto Valstu
sankcijām, izmantojot 2017. g.
2. septembŗa aktu.”
Jauns Dānijas likums neļautu cauruļvadam šķērsot Dānijas territoriālos ūdeņus drošī-

bas apsvērumu dēļ. Krievija
brīdināja Dāniju, ka vads var
apiet Dānijas ūdeņus, jo jaunais likums varētu palielināt
nenoteiktību atļauju saņemšanā. “Laiki mainās,” teica kāds
Dānijas ministrs, atsaucoties
uz aizvien agresīvāku Krievijas uzvedību. “Arī polītiskie
apstākļi pasaulē mainās. Tagad
mums ir jāiesaista drošības,
aizsardzības un ārpolītikas
aspekti, risinot NS2 pieteikumu... tā kā Dānijas kaŗavīri izvietoti Baltijas valstīs,
mums jānoskaidro, vai NS2
atbilst mūsu ārpolītiskajām
interesēm.”
ASV opoziciju NS2 nedrīkst
novērtēt par zemu. NS2 “apdraud ASV eksporta stratēģiju
piegādāt Eiropai vairāk šķidrinātas dabasgāzes (LNG),”
stāsta žurnāls Economist.
Kāds eksperts transatlantiskās
attiecībās stāsta Euobserver:
“Es nedomāju, ka Eiropa saprot NS2 ilgtermiņa sekas
ASV un Eiropas attiecībās. Tas
varētu beigties slikti.”
Bijušais NATO komandieris
Anders Rasmussens domā, ka
būtu “absurds” ļaut NS2 būvniecībai turpināties laikā, kad
ES mēģināja sodīt Krievijas
agresiju Ukrainā un Anglijā
ar sankcijām, nosaucot cauruļvadu par “polītisku projektu”.
Jautājumu par NS2 apturēšanu (jā/nē) varētu risināt
divos veidos - ES līmenī vai
atsevišķās dalībvalstīs. ES
konkurences komisārs saka,
ka ES nav tiesisku līdzekļu,
lai projektu apturētu. EK ir
uzdevums nodrošināt likumus,
lai vads nedarbotos “juridiskā
tukšumā”. Komisija ierosināja
noturēt sarunas Krievijas/ES
par NS2 likumdošanas modeli, lai projekts nekaitētu ES
enerģētikas interesēm. Taču
ES Padomes juridiskais viedoklis ir, ka Komisijai nav
pilnvaru sarunas vest, un Vācija būtu tiesīga ignorēt šādu
nolīgumu.
EK vadītājs Jean - Claude

Junckers izteicās, ka mazums
ES valstis vēlas viņa vadītās
komisijas Krievijas/Vācijas gāzesvada līgumu, bet “diezgan
daudz” valstis vēlas, lai tomēr
ES līmenī iejauktos, jo ir bažas
no enerģijas iebiedēšanas no
Krievijas puses.
Dažas nedēļas pēc pirmā
paziņojuma negaidīti parādās
otrs.
Vācija pirmo reizi neapšaubāmi atzina sabiedroto bažas par
NS2 projekta “polītiskajiem”
un “stratēģiskajiem” aspektiem, ka nevar turpināt vada
būvi, pirms nav skaidrības
kāda loma projektā paredzēta
Ukrainai. Pēc tikšanās 10.
aprīlī ar Ukrainas prezidentu
Petro Porošenko kanclere Merkele apliecināja šādu viedokli
telefona sarunā ar Putinu.
“Vads ir stratēģiski svarīgs Ukrainai,” teica Porošenko. “Tas
nav tikai ekonomisks projekts,
bet ir jāņem vērā arī polītiskie
faktori,” piebilda kanclere.
Viņa runāja par notiekošo
Krievijas agresiju Ukrainas
austrumos: “Mums nav reāla
pamiera.” Kancleres vārdu
izvēle, aprakstot NS2, ir kontrastā no iepriekš lietotiem
“ekonomiskā projekta” vārdiem. Vads Ukrainai zaudētu
$3 biljonus gadā gāzes transitā
ienākumos laikā, kad Ukraina
cīnās, lai pielāgotos Rietumiem.
Merkele šķietami atzīst NS2
iespēju kaitēt ES energoapgādes drošībai, ļaujot Krievijai
pārtraukt gāzi dalībvalstīm,
Polijai vai Baltijas valstīm,
un izskatītos kā ņirgāšanās
par rietumu sankcijām par
Krievijas iebrukumu Ukrainā.
NS2 palīdz Krievijai terrorizēt
citus, un tā būtu ģeopolītiska
kļūda. Vācijas kanclere ir izvēlējusies konfrontēt Krievijas
prezidentu, beidzot ņemot
vērā bažas, ka Putins veido
Krievijas gāzes monopolu
Eiropā, vienlaikus izslēdzot
Ukrainas nozīmi gāzes transitā.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Atdzimst „Elles ķēķa” stāsts
Laila Saliņa un Gundars Silaktiņš
mūzikālajā stāstā
„Elles ķēķis. Ņujorka -> Latvija”
2018. gada maijā, sadarbojo- „Elles ķēķa” notikumiem.
ties vairākām organizācijām,
Kas ir „Elles ķēķis”? Atlatviešiem ASV un Latvijā, gādināsim, ka Otra pasaules
Rīgā un citviet Latvijā ir pa- kaŗa laikā, kad bija notikušas
redzēts izrādīt mūzikālu stāstu pirmās izsūtīšanas uz Sibiriju,
par Ņujorkas mākslinieku grupu „Elles
ķēķis. Ņujorka -> Latvija”. Izrādes idejas,
scenārija, dziesmu un
video autore ir ASV
dzīvojošā izcilā latviešu mūziķe un aktrise Laila Saliņa, kuŗa
šo stāstu izspēlēs kopā
ar aktieri Gundaru Silakaktiņu. Iestudējuma
režisore - Dita Balčus,
to producē Mūzikas
un mākslas atbalsta
fonds. Pirmizrāde - 5. Laila Saliņa izrādi par Elles ķēķi velta
maijā kultūras telpā 3 Gunara Saliņa piemiņai.
daudzi latvieši nolēma izbēgt
MĀSAS.
Mūzikālais stāsts „Elles ķē- no draudiem un pameta visu:
ķis. Ņujorka->Latvija” ir vel- mājas, draugus, ģimeni un
tīts Ņujorkas dzejnieku grupai jaunības sapņus - ar cerību, ka
„Elles ķēķis”, kuŗa galvenie viņi varēs atgriezties dzimtenē,
pārstāvji bija latviešu trimdas kad tā būs atkal brīva. Pēc bīsdzejnieki Gunars Saliņš un Li- tamām bēgļu gaitām liela daļa
nards Tauns. Ar stāstījumiem, nonāca „dīpīšu” (Displaced
dzejām, dziesmām, attēliem Persons’) nometnēs Vācijā,
un video materiāliem Laila kur nācās pavadīt četrus piecus
Saliņa un aktieris Gundars gadus, gaidot atļauju emigrēt
Silakaktiņš veidos tiltu starp uz ASV un citām valstīm. Pēc
Ņujorku un Latviju - tagadni nonākšanas Ņujorkā pagājušā
un pagātni. Dziesmas ar Gu- gadsimta 50. un 60. gados
nara Saliņa, Linarda Tauna un ostas rajonā „Hell’s KitchLalitas Muižnieces vārdiem en” apvienojās neliela, bet
uzvedumam sarakstījusi Laila dedzīga jauno latviešu trimdas
Saliņa. Izrādē skanēs gan vai- mākslinieku grupa, kas cerēja
rākas dziesmas Lailas Saliņas uz pilnvērtīgu dzīvi atvērtā
un Gundara Silakaktiņa izpildī- pilsoniskā sabiedrībā, kur viņu
jumā, gan dažādu autoru dzeja tiesības uz vārda brīvību un
un dokumentāli stāstījumi par izpausmi ir aizsargātas. Starp

viņiem bija dzejnieki, rakstnieGunars Saliņš
ki, gleznotāji un mūziķi, kuŗus
spēcīgi ietekmēja amerikāņu
Melnā saule
kultūra un mākslas virzieni,
tostarp abstrakcionisms, eksTe tādas vietas - bez logu.
presionisms, Ņujorkas ekspeSauli, ja gribi, jānes ar maisiem iekšā
rimentālais teātris un dzeja.
jeb pudelēm, skārdenēm Tas atspoguļojās viņu daiļradē
jeb ar meiteņu brunčiem.
un eksperimentos, kā rezultātā
viņi izveidoja savu īpašu stilu,
To jau mēs arī darām.
kas piešķīra jaunas dimensijas
latviešu kultūras laukam. Viņi
Bet mans draugs, jūrnieks un gleznotājs,
kļuva pazīstami kā „Elles ķēkam sencis kādreiz pie Saules kāvies
ķa” mākslinieki un ietekmēja
un pats kas, Kurzemē dezertēdams,
citus latviešu māksliniekus brīuz jūras vēl it kā ar saules meitu sakāvies, vajā pasaulē, savukārt padomju
mans draugs jau gadiem
Latvijā aiz dzelzs priekškara
Greničas pagrabā
par viņiem bija zināms ļoti
glezno vairs tikai
maz.
melnu sauli.
Galvenie „Elles
ķēķa” „pavāri” bija
Krāsa uz audekla mērena pilskalna biezumā tuvie draugi, dzejnieit kā ne gadus viņš gleznojis būtu,
ki Gunars Saliņš un
bet gadu simtus,
Linards Tauns, kuŗi
it kā rokot tur varētu uzrakt
centās savienot jaubojā gājušas civīlizācijas,
nus mākslas virziepavardu atliekas, podu lauskas,
nus un lielpilsētas
saktas, adatas, kaŗa cirvjus,
iespaidus ar savu
jāņugunis, līgošanu,
latviešu identitāti.
saules meitu matu kodaļas,
Tai vidū bija arī
izbalējušus kaulus mākslinieki, mūzitas viss nu zem melnām debesīm,
ķi un citi rakstnieki.
vēl melnākas saules.
Trimdā dzīvodami,
sava tēva viņi izveidoja savu īpašo stilu, kas
piešķīra jaunas dimensijas
latviešu kultūras laukam. izrāde kultūras telpā 3MĀSAS, plkst. 19 Saldus Mākslas skoSigurda Vīdzirkstes „melnās 9. maijā plkst. 18 Limbažu lā, 17. maijā plkst. 17 Dobeles
saules” tema gleznās uzrunāja Administratīvā ēkā, 10. maijā Bibliotēkā, 22. maijā plkst. 19
arī Gunaru, kuŗš izVEF Kultūras pilī,
mantoja šo nosau23. maijā plkst. 19
kumu otrai dzejas
Liepājas mūzejā,
grāmatai. Tam visam
24. maijā plkst. 19
līdzi darbojās arī GuLatvijas Nacionālā
nara sieva Jautrīte
māk s l a s mūz e jā,
– literātūras pētniece
26. maijā plkst. 18
un valodniece, kuUngurmuižā.
ŗa ilgus gadus cītīgi
Biļetes uz izrādi
dokumentēja šo bavar iegādāties “Biļešu
gātīgo laiku un visus
Paradīzes” kasēs un
priekus un bēdas, kas
internetā www. bileap to saistījās.
suparadize.lv.●
Muzikālo stāstu
Laila Baumane,
„Elles ķēķis. Ņujorizrādes
ka->Latvija” varēs “Elles ķēķa” “pavāri” Gunars Saliņš, Linards
producente
Tauns un Teodors Zeltiņš. Ņujorka, 1950. gadi.
noskatīties:
Foto: Bruno Rozītis
5. maijā pl. 19 pirm-

Ceļš pretim glezniecībai
Atveŗot pagājušajā gadā
apgādā „Neputns” izdoto Īras
Rozentāles albumu „Glezniecība”, uz apvāka lasu manis reiz
rakstītus, bet sen piemirstus
vārdus par mākslinieci, izdevuma autori:
„Īra Rozentāle strādā ar
prieku, gleznošana viņai dod
gandarījumu. Varbūt var pat
teikt, ka viņai glezniecība ir
kaut kas vairāk nekā pašizteikšanās veids – mīlestība.
Bez šaubām, gleznošana ir
darbs, bet viņas krāsu virmojumos „sviedru smaku” nesajutīsi, un tas norāda, ka Īra
Rozentāle sasniegusi augstu
profesionālitātes pakāpi: skatītājam šķiet, ka redzētais ir vienā mirklī un uzreiz tapis.”
Še ko pielikt vai atņemt nav
nepieciešams. Tāda ir Īra un
tāda arīdzan ir viņas māksla
– priekpilna, koša, krāsaina,
spoža savā izteiksmē un pilna
vitālitātes un iekšēja spēka.

Varbūt tagad es teiktu, ka gleznot viņai nozīmē dzīvot, arī
to, ka viņas darbos atklājas
viņas dzīve, slēptākās ilgas un
ilūzijas.
Māksliniece, kā pati stāsta
tēlojumā „Mana dzīve”, ir
gājusi ārkārtīgi mērķtiecīgu
ceļu pretim glezniecībai, krāsu
pasaulei. Kopš agras bērnības
radies šis noslēpumu un apsolījumu pilnais vilinājums, kas
īstenojies ļoti secīgi – 1979.
gadā viņa beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, kam
seko studijas stājglezniecības
nodaļā Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru absolvē 1988.
gadā ar diplomdarbu „Mūziķis” tāda krāsu meistara
vadībā, kāds ir Imants Vecozols. Viņai bijusi iespēja papildināties arī Borisa Bērziņa
meistardarbnīcā. Kopš 1980.
gada Īra Rozentāle piedalās
izstādēs, bet personālizstādes
rīkotas daudzviet Latvijā, kā
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arī Vācijas vairākās pilsētās.
Tiesa gan, grupu izstādēs mākslinieces darbi ceļojuši gan
uz Franciju, gan Austriju,
gan ASV, praktiski visur uz
neskaitāmām mūsu zemītes
valstīm.
Bet albums iepazīstina ar
gleznotājas daiļradi – viņa pati pamatīgi izstāsta savu ceļu
mākslā, stāstījumu papildina apjomīgie pielikumi – īss dzīves
ritējums, piedalīšanās izstādēs
līdz 2015. gadam, gaŗi gaŗais
darbu saraksts un bibliografija.
To visu aizēno darbu reproduk-

cijas. Albuma māksliniece
Inese Hofmane izvēlējusies
lielo formātu, tādējādi lielākā
daļa gleznu iekomponēta pa
visu lapu, kādēļ labi var redzēt
un iedziļināties to formālajā
risinājumā, krāsritmos, motīvā,
tonālajā saskaņojumā, faktūru
veidojumos. No 343 lappusēm
darbiem atvēlētas ap 230 lappuses, bet gleznu reprodukcijas
ievietotas samazinātā lielumā
arī tekstuālajā daļā, tātad lasītājs var iepazīties tuvu pie 300
Īras Rozentāles gleznu.
Pašas reprodukcijas sagrupētas dažādās grupās – „Agrīnais”, „Muzikālā ģeometrija”,
„Gaišais centrs” utt. Agrīnajā
periodā ieraugām mākslinieces studiju laika gleznas, kas
tapušas gan kā mācību uzdevumi, gan kā personīgās
iniciātīvas darbi. Tie ir reālistiski, brīžiem izvirzās centrā
materiālitāte, jūtīgas ainavas
un lieliski portreti. Tiesa gan
portretu fonos parādās koši
krāsu akcenti, enerģiski uz-

triepti. Pēc tam 20. gs. 90.
gados fonu krāsu mutuļi kļūst
par galveno Īras Rozentāles
daiļrades saturu. Ar tiem viņa
kļūst populāra ne tikai Latvijā.
21. gadsimtā krāsu kontrasti
vairs nav tik spēcīgi, viss
iekšēji norimst, tagad valda
klusinātas krāsas, parādās ornamentāli ieskrāpējumi. Kā
rāda albums, vienlaikus viņa
atgriežas arīdzan pie pasaules
reālistiska tvēruma. Tomēr
abstraktais izjūtu attēlojums
pēdējos gados atkal uzvar visu
pārējo, jo „ar triepiena gleznieciskumu, telpiskumu un dinamismu” iespējams pārvarēt
plakni.
Lai cik drāmatiska vietvietām parādās Īras Rozentāles
pasaules izjūta un tvērums,
tomēr viņa savā mākslā izplata
harmoniju un estētisku garīgumu.●
Māris Brancis
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Pieteikties pasta balsošanai
ārvalstīs Saeimas vēlēšanās
varēs 16 pārstāvniecībās
Centrālā vēlēšanu
komisija (CVK) atbalstīja Ārlietu ministrijas (ĀM) priekšlikumu par 13. Saeimas vēlēšanu
iecirkņu, kuŗos varēs balsot arī
pa pastu, izveidošanu Latvijas
16 vēstniecībās, informēja
CVK Informācijas nodaļas
vadītāja Kristīne Bērziņa.
Pieteikties pasta balsošanai ārvalstīs vēlētāji varēs
vēstniecībās ASV Vašingtonā, Austrijā Vīnē, Ēģiptē
Kairā, Francijā Parīzē, Grieķijā Atēnās, Īrijā Dublinā,
Japānā Tokijā, Kanadā Otavā, Krievijā Maskavā, Ķīnā
Pekingā, Lielbritānijā Londonā, Norvēģijā Oslo, Polijā
Varšavā, Spānijā Madridē,
Vācijā Berlīnē un Zviedrijā
Stokholmā.
Pasta balsošanai varēs pieteikties no 5. maija līdz 14.
septembrim pārstāvniecību
noteiktajos darba laikos. Darba
laiki tiks publicēti CVK mājaslapā “www.cvk.lv”.
Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš izveidotus vēlētāju
sarakstus, tāpēc pieteikties
pasta balsošanai varēs tikai
personīgi vai ar uzticības personas starpniecību, uzrādot
derīgu Latvijas pilsoņa pasi
un iesniedzot rakstveida iesniegumu. Reģistrējoties pasta
balsošanai, vēlētāja pasē ie(LETA)

spiedīs spiedogu par dalību
vēlēšanās. Spiedogs pasē Saeimas vēlēšanās nodrošina principu “viens vēlētājs – viena
balss”, liedzot balsot atkārtoti.
Ievērojot šo īpašo vēlētāju
reģistrācijas kārtību, CVK aicina vēlētājus ņemt vērā, ka,
piesakoties pasta balsošanai
un saņemot spiedogu pasē,
vēlētājam vairs nebūs iespēju
pārdomāt un nobalsot vēlēšanu
iecirknī vēlēšanu dienā.
Vēlētājiem, kuŗi pieteiksies
balsot pa pastu, attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija septembrī izsūtīs balsošanas materiālus. Tie jāizpilda un jānosūta
atpakaļ vēlēšanu iecirknim ar
tādu aprēķinu, lai balsojums
iecirknī pienāktu līdz balsu
skaitīšanas sākumam - plkst.
20 vēlēšanu dienas vakarā.
13. Saeimas vēlēšanas Latvijā un ārvalstīs norisināsies
oktobŗa pirmajā sestdienā.
Priekšlikumi par pārējiem vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs,
kuŗos varēs nobalsot vēlēšanu
dienā, Ārlietu ministrijai CVK
jāiesniedz līdz 5. maijam.
Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās 2014. gadā ārvalstīs
balsoja 23,116 jeb 26.42% no
ārvalstīs reģistrēto pilsoņu skaita, no tiem 417 vēlētāji balsoja
pa pastu.●

„Vienotība” varētu kļūt par
„Jauno Vienotību”
(LETA) Līdzšinējā partija
“Vienotība” Saeimas vēlēšanās varētu piedalīties ar jaunu
nosaukumu - “Jaunā Vienotība”, bet par Ministru prezidenta amata kandidātu izvirzīs
eiroparlamentārieti Krišjāni
Kariņu (V), vēsta LTV raidījums “Panorāma”.
Raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka “Jaunā Vienotība” būs partiju apvienība,
kuŗā apvienosies “Vienotība”,
partijas “Kuldīgas novadam”,
“Valmierai un Vidzemei”,
kā arī “Tukuma pilsētai un
novadam”. Pagaidām neesot
zināms, vai jaunajā apvienībai
izdosies sadarboties ar Latgales
partiju.
Partija neoficiāli arī apsprie-

dusi iespējamos sarakstu līdeŗus un tie varētu būt ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs
Rīgā, labklājības ministrs Jānis
Reirs Zemgalē, Inese LībiņaEgnere - Kurzemē, bet Latgalē
– bijusī premjērministre Laimdota Straujuma.
Pagaidām lielākās neskaidrības ir par to, kuŗš būs Vidzemes saraksta līderis. Pirmajam
numuram tiek apspriesta gan
Hosama abu Meri, gan Kārļa
Šadurska, gan Ainara Latkovska kandidātūra.
Bet par Ministru prezidenta
amata kandidātu varētu tikt
izvirzīts līdzšinējais Eiropas
Parlamenta deputāts Krišjānis
Kariņš, kuŗš, iespējams, Saeimas vēlēšanās nekandidēs.●

Februārī zemākā inflācija
kopš 2016. gada beigām
Centrālās statistikas pārvaldes dati par patēriņa cenu izmaiņām liecina, ka 2018. gada
februārī bijusi zemākā inflācija
kopš 2016. gada beigām. Vērtējot patēriņa cenu dinamiku
pēdējos mēnešos, jāsecina
– inflācijas spiediens mazinās,
galvenokārt pateicoties pārtikas cenu pieauguma tempa
kritumam.
Šī gada februārī pārtikas

cenu kāpums gada griezumā
ir zemākais kopš 2016. gada
septembŗa, veidojot 1,3%. Tas
ir būtiski zemāks pieaugums
nekā 2017. gadā vidēji, kad
pārtikas cenas palielinājās par
6%. Lai arī pārtikas produktu
cenas bija par 1,3% augstākas,
salīdzinot ar pērnā gada februāri, tomēr dziļāka analize
norāda uz diezgan būtiskām
cenu izmaiņām atsevišķiem pro-

„Facebook” solījis palīdzēt nodrošināt
caurspīdīgu Saeimas vēlēšanu norisi
(LETA) Caurspīdīgu vēlēšanu nodrošināšana ir viena
no sociālā tīkla „Facebook”
augstākajām prioritātēm, pēc
tikšanās ar „Facebook” pārstāvjiem sacīja Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja
(KNAB) priekšnieks Jēkabs
Straume.
KNAB vadītājs vērtēja, ka
tikšanās bijusi veiksmīga, jo
uzņēmuma pārstāvji aktīvi izrādīja, ka ir atvērti sadarbībai.
Straume sacīja, ka nākamā
tikšanās paredzēta maijā, taču
jebkuŗā brīdī ir iespējams noorganizēt jaunu tikšanos „tas
ir tikai viens telefona zvans,
e-pasts vai videokonference”.
Straume nevarēja precīzēt,
kādas tieši apņemšanās saņemtas no “Facebook” pārstāvjiem, norādot, ka „vienas
stundas laikā nav iespējams
visu izrunāt”. Taču KNAB
priekšnieks piebilda, ka jau
šajā tikšanās reizē tika runāts
par konkrētiem risinājumiem,
kuŗus viņš atturējās komentēt.

Tāpēc Straume īpaši uzsvēra, ka jautājums par „Facebook” bloķēšanu Latvijā vairs
nav aktuāls.
Komentējot to, ko KNAB
vēlas saņemt no „Facebook”,
Straume atbildēja, ka vēlas
saņemt informāciju par to, kas
apmaksā priekšvēlēšanu aģitāciju sociālajā tīklā, protams,
ja tā tiek darīts. Straume arī
pauda optimismu par iespējām
apturēt priekšvēlēšanu kampaņas, kuŗas ir pārkāpušas aģitācijas likumu.
Straume arī izcēla „Facebook” kā pozitīvo piemēru, norādot, ka ar citiem sociālajiem
tīkliem, piemēram, “Twitter”,
pagaidām nav nodibināta tik
veiksmīga sadarbība.
KNAB priekšnieks arī norādīja, ka Latvijas situācija
nav unikāla un „Facebook” ar
šādām problēmām jau ir saskāries arī citās valstīs, piemēram,
Ungārijā.
Jau vēstīts, ka KNAB iepriekš sāka sazināties ar lielāko

sociālo tīklu turētājiem jautājumā par partiju reklāmām un
kampaņām internetā, proti, vai
sociālajos tīklos ir iespējama
apmaksāta polītiska aģitācija.
KNAB aicināja sazināties
un sadarboties ar kompaniju
„Google”, kuŗai pieder videofailu apmaiņas serviss „Youtube”,
kompaniju „Facebook”, kā arī
ar sociālā tīkla „VKontakte” un
„Odnoklassniki” īpašniekiem,
skaidroja Straume.
„Uz doto brīdi iniciātīva ir
no „Facebook” puses, kas ir
sazinājies ar mums,” norādīja
Straume. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Valsts kanceleja esot iesaistīta „Facebook” pārstāvju vizītes Latvijā
organizēšanā. “Viņi („Facebook”) vēlas individuāli strādāt
ar KNAB. Viņu vēstījums ir
tāds, ka viņiem rūp, ka vēlēšanas Latvijā būtu tīras un
caurskatāmas,” norādīja Straume.●

Pasaule ir smagas krizes priekšvakarā
Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks aicina
NATO un Rietumvalstis būt vienotām
Attiecību saspīlējums starp
Krieviju no vienas puses un
Rietumiem, kuŗus šobrīd pārstāv Francija, ASV un Lielbritānija, no otras puses Sīrijas
konflikta dēļ ir iegājis vēsturiski zemākajā punktā kopš
problēmām šajā reģionā. Tas
iezīmē smagu starptautisku
drošības un polītisko krizi,
kas atbalsosies visā pasaulē.
NATO un Rietumvalstīm ir
jābūt izlēmīgām un vienotām,
lai šis saspīlējums nepāraugtu
bruņotā konfliktā, uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Artis
Pabriks.

“Šis ir nepārprotams brīdinājums, ka katrai valstij
iekšpolītiski ir jābūt gatavai
rīkoties starptautiskas krizes
apstākļos, un tas ir signāls par
demokratiskās pasaules nepieciešamību saliedēties. Arī Latvijas polītiķiem ir jādomā par
spēju strādāt vienotam mērķim
un veiksmīgi aizstāvēt savas
intereses starptautiski sarežģītos apstākļos. Šis ir brīdis,
kad vadība ir kritiski svarīga,”
pauž Pabriks.
Viņš norāda, ka konflikts
atgādina Kubas raķešu krizi,
ar iespēju situāciju vēl vērst

par labu, taču diemžēl Vācija
– lielākā ES dalībvalsts – kuŗai jābūt vienai no kopienas
vadītāju vienošanas stūŗakmeņiem, līdz šim atturējusies
paust savu nostāju. Tas iezīmē
Eiropas Savienības vājumu.
Pabriks uzskata, ka šajā starptautiski sarežģītajā situācijā
NATO un Rietumvalstīm būs
jābūt stiprākām nekā jebkad
pēc Aukstā kaŗa beigām, lai
konflikts nepāraugtu reālā kaŗadarbībā.●
Inga Tauriņa,
Eiropas Parlamenta
deputāta palīdze

Latvieši pārtop par Lielbritānijas pilsoņiem
2015. gadā un 2016.
gadā kopumā Lielbritānijas
pilsonību ieguvuši 865 Latvijas
pilsoņi, liecina Eiropas Savienības (ES) statistikas biroja
“Eurostat” publicētie dati par
naturālizāciju ES valstīs.
2016. gadā par citu ES valstu pilsoņiem naturālizācijas
(LETA)

duktiem. Piemēram, sviesta cenas palielinājās par 36,5%, olas
un cūkgaļa bija par attiecīgi
21,2% un 6% dārgākas. Tajā
pašā laikā svaigo dārzeņu
cena šī gada februārī bija par
19,2% zemāka nekā 2017.
gada februārī, bet cukura, kā
arī svaigu un atdzesētu zivju
cenas samazinājās par attiecīgi
30,8% un 8,8%. Šāda cenu
dinamika var radīt ļoti dažādus
priekšstatus par cenu līmeņa
reālo kustību atkarībā no katra iedzīvotāja individuālā
patēriņa.●
LR Finanču ministrija

kārtībā kopumā kļuva 1604
Latvijas iedzīvotāji, bet 2015.
gadā - 1336.
Visvairāk Latvijas iedzīvotāju gan 2015. gadā, gan 2016.
gadā naturālizējās Lielbritānijā
- attiecīgi 366 un 499. Lielbritānijai seko Īrija, kur 2015.
gadā naturālizējušies 327, bet
2016. gadā 379 cilvēki, savukārt Vācijā 2015. gadā naturālizējās 253 cilvēki, bet 2016.
gadā 229 Latvijas iedzīvotāji.
Zviedrijā 2015. gadā un
2016. gadā kopumā naturālizējušies 456 Latvijas iedzīvotāji,
Somijā 86, Itālijā 69, Dānijā
64, Nīderlandē 41, Francijā
38 un Spānijā 15 Latvijas iedzīvotāji.
Tikmēr Latvijas pilsonību
visvairāk iegūst nepilsoņi.
2016. gadā to ieguva 1957
personas, no kuŗām lielākā
daļa jeb 1361 persona bija
nepilsoņi. Tāpat Latvijas pilsonību 2016. gadā ieguva 130

Lielbritānijas pilsoņi, 127 Krievijas pilsoņi, 53 Īrijas pilsoņi
un 39 Ukrainas pilsoņi.
Salīdzinājumam, 2015. gadā Latvijas pilsonību ieguva
1897 personas, no kuŗām 1653
bija nepilsoņi. 2015. gadā
visbiežāk Latvijas pilsonību
ieguva Krievijas - 70, Ukrainas - 32 un Lielbritānijas - 19
pilsoņi.
Jau ziņots, ka 2016. gadā visvairāk ārvalstnieku no visām
ES dalībvalstīm naturālizējusi
Itālija. Šī valsts 2016. gadā
piešķīrusi pilsonību 201,600
cilvēkiem.
Itālijas jaunie pilsoņi veido
piekto daļu no gandrīz miljons
cilvēkiem, kuŗiem togad tika
piešķirta pilsonība kādā no ES
dalībvalstīm, liecina ES statistikas biroja “Eurostat” dati.
Salīdzinot ar 2015. gadu,
Itālijā naturālizēto ārvalstnieku skaits pieaudzis par 23,000
jeb 13%.●
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Universitātes mūzikas direktors
Jānis Liepiņš neļauj aptumšot
diriģenta Artura Bobkovica vārdu

Literāte un skolotāja Aus- diriģētu kādu simfonisko kon- identificējama, rakstiski jautātra Kārkliņa bija ļoti taisnīga certu. Kalniņš saka, ka tas būtu jusi, kā viņa šādu Bobkovica
spriedumos, savaldīga situā- iespējams, ja diriģenti galvotu paskaidrojumu vērtē. Austras
cijās, kas daudziem radītu par māksliniecisko kvalitāti un Kārkliņas atbilde: “Arturs
neiecietīgu reakciju, viņa bija financiālu drošību. Bobkovics Bobkovics bija ļoti straujas
patiesīga sarunās un nepieļāva pēc pāris numuriem tai pašā un skarbas dabas cilvēks, tā
nekādas personu aprunāšanas. Latvijas Sargā paskaidro, ka ka ar viņu vienoties bija grūti.
Elzas Stērstes jubilejās Austra viņš nav izteicis nekādas pre- Viņš sarunās bija augstprātīgs
Kārkliņa izcēlās ar sevišķu tenzijas par eventuālu koncer- un ass.”
Jauni cilvēki aizvien ir asāsmalkumu. Tiku Stērstes dzī- tu un ka viņam tātad nekādas
ki nekā tie, kam gadi likuši
voklī ar Kārkliņu ticies arī galvošanas nevajag.
Austrai Kārkliņai kāda per- asumus piegludināt. Pieļauju,
trijatā vien. Pāris reizes esmu
apmeklējis literāti viņas dzī- sona, kas pēc rokraksta nav Bobkovics tūlīt pēc Pirmā
voklī Mežaparkā. Ikreiz viņa
radīja par sevi cienījama godaprāta cilvēka ieskatu.
Taču ar brīnīšanos lasu
Austras Kārkliņas piezīmes
par Universitātes koŗa
diriģentu Arturu Bobkovicu viņas nepublicētajā
manuskriptā “Materiāli par
latviešu opermākslu”, kas
glabājas Misiņa bibliotēkas
Rokrakstu nodaļā.
1920. gada vidū laikraksta
Latvijas Sargs 193. numurā
Alfrēds Kalniņš ir sniedzis
nelielu informāciju par Nacionālās operas padomes ieskatiem dažu diriģentu pieaicināšanā un minējis arī Arturu Bobkovicu, ka viņš reizē
ar pāris citiem diriģentiem
netīko diriģēt operu, bet Universitātes koris ar Arturu Bobkovicu 1942. gadā.

„Billes” stāsts ir bez robežām
Latvijas kinoteātŗos
no 20. aprīļa tiek izrādīta Ināras Kolmanes pilnmetrāžas
spēlfilma “Bille”, kas tapusi
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kino centru, Lietuvas Kino
centru, Čechijas Kino centru un
Latvijas, Lietuvas un Čechijas
kino profesionāļiem.
(LETA)

iejūtas Elīna Vāne, savukārt
tēva lomu atveidoto Artūrs
Skrastiņš. Tāpat lomas filmā
atveido Lilita Ozoliņa, Maija
Doveika, Dace Bonāte, Laima
Balode, Marta Matīsa, Eduards
Zilberts un Katrīna Sīle.
Kinolentes tapšanā iesaistījies arī operātors Jurģis Kmi-

Tēvs Artūrs Skrastiņš, Bille Rūta Kronberga, režisore Ināra
Kolmane, māte Elīna Vāne un mācītājs Pēteris Liepiņš filmas
“Bille” uzņemšanas laikā.
Foto: Jānis Deinarts
Filma stāsta par mazo septi- nus, māksliniece Ieva Romaņus gadus veco Billi 30. gadu nova, kostīmu māksliniece
Latvijā. Spītējot nabadzībai Ieva Veita, producenti Jānis
un ikdienas grūtībām, kā arī Juhņēvičs un Marta Romanonesaņemot mīlestību un ie- va-Jēkabsone, skaņu režisors
drošinājumu ģimenē, Bille Artūras Pugačiauskas, kā arī
neatsakās no saviem sapņiem, vizuālo efektu mākslinieks
nelokās un nelūst, bet atrod pati un kopproducents Mihals Kresavu ceļu. Kopā ar draugiem čeks.
meitene gan pārliecinās, cik
“Billes” stāsts ir bez robereizes iespējams izbraukt karu- žām, tādēļ filmai ir starptautisselī, pirms sagriežas galva, gan kas iespējas, filmas pirmizrādodas meklēt sapņu zemi Lei- dei veltītā preses konferencē
putriju brīdī, kad, šķiet, mājās sacīja Čechijas kopproducente
atgriezties vairs nedrīkst.
Dagmara Sedlačkova.
Filmas scenārija autori Evita
Viņa pauda, ka ikkatrai meiSniedze un Arvis Kolmanis. tenei dzīvē pienāk posms,
Billes lomas atveidotāja ir kad attiecības ar māti kļūst
Rūta Kronberga, mātes lomā sarežģītas, tāpēc tematiskais

kaŗa beigām arī nebija nekāds
izņēmums. Diriģents bez asuma jau nemaz nevar īsti pastāvēt, turklāt Bobkovics vēlāk tika iecelts par Latvijas
Universitātes mūzikas direktoru, viņam piešķīra docenta
nosaukumu. Tātad viņš gādāja
ne tikai par savu jaukto kori,
atbildēja par it visiem sarīkojumiem augstskolā, ja tajos
skanēja mūzika. Kori Dziesmuvara un Prezidiju konventa
vīru kori, protams, Bobkovics
nediriģēja, bet arī par šo koŗu
stāvokli bija daļēji atbildīgs.
Bobkovica korī sāku dziedāt, tikko iestājos augstskolā
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1949. gadā. Bobkovica izturēšanās pret koristiem bija iecietīga, smalkjūtīga, nemanīju
ne mazākā asuma pat tad, kad
mēģinājām Bēthovena 9. simfonijas koŗa daļu un mums
gludi neveicās. Kaŗa pēdējo
gadu Bobkovics ar kundzi bija
pavadījis Ārlavā. Kad diriģents
atgriezās no Kurzemes katla,
viņš vairs nebija ne mūzikas
direktors, ne docents. Bobkovicu bija darbā saistījusi
Latvijas Valsts Universitātes
arodbiedrība.
Vienīgais Bobkovica asums
izpaudās pret padomju masu
dziesmām, ko viņš dēvēja par
trešās šķiras mūziku. Rektorāts tomēr prasīja, lai koris
sarīkojumos masu dziesmas
dzied. Bobkovics pretoties
nevarēja, bet masu dziesmas
nediriģēja, atskaņošanas
laikā sēdēja Lielās aulas
malā, pianistam piešķīris
kapelmeistara pienākumu.
Tāda rīcība boļševistisko
rektoru kaitināja, un viņš
panāca Bobkovica pensionēšanu jau 1950. gadā.
Bet Bobkovics ar kori
uzturēja saites pat pēc pensionēšanās, aicinādams koristus
uz jubilejām sava skaistā
Mežaparka nama plašajā
zālē. Arī šais reizēs diriģenta
izturēšanās pret koristiem
bija draudzīga un sirsnīga.●
Jānis Liepiņš

Grāmata, kuŗu jāizlasa katram
Nosaukums „Eiropas dīvainā
nāve” (The Strange Death of
Europe) - britu rakstnieka Duglasa Marija (Douglas Murray)
savākto faktu, attieksmes pret
tiem un atziņu sakopojums.
Ievads sākas ar apgalvojumu: „Eiropa šobrīd izdara
pašnāvību. Vai vismaz to izlēmuši darīt tās polītiskie vadītāji – tas, vai eiropieši viņiem
grib sekot, saprotams, ir cits
jautājums. Sakot, ka Eiropa
sevi nogalina, es ar to negribu
norādīt uz Eiropas Komisijas
regulu slogu vai arī teikt, ka
Eiropas Cilvēktiesību konvencija nespēj nodrošināt kontinenta kopienas vajadzības. Ar
to es domāju, ka pašnāvību
izdara civīlizācija, ko mēs
saucam par Eiropu, un ka no
šī likteņa nevar izbēgt nedz
Lielbritānija, nedz arī kāda cita
Rietumeiropas valsts – mēs
visi ciešam no vienām un tām
pašām slimībām un visur vērojami vieni un tie paši simptomi.
Rezultātā lielākās daļas šobrīd
dzīvojošo cilvēku mūža beigās
Eiropa vairs nebūs Eiropa un
saturs bija galvenais iemesls
financējuma ieguldīšanai šajā
projektā.
Līdzīgi arī filmas asociētā
producente Andrea Šafere
pauda viedokli, ka filma sasniegs starptautisko auditoriju,
jo, lai gan mūsdienās bērni
tiek audzināti krietni citādāk
nekā pirms teju 100 gadiem,
viņaprāt, joprojām atvases
mēdz saņemt nepietiekamu
uzmanību, kas ir nozīmīgi.●

eiropieši būs zaudējuši vienīgo
vietu uz pasaules, ko tie var
saukt par mājām.”
Rakstnieks atsaucas uz Stefana Cveiga darbu „Vakardienas pasaule”: „Es jutu, ka
Eiropa, atrodoties sajukuma
stāvoklī, ir pati sev nospriedusi nāves spriedumu – Eiropa,
mūsu svētās mājas, Rietumu
civīlizācijas šūpulis un partenons.”
Turpinājumā Duglass Marijs secina: „Šodien, lielā mērā
Cveiga aprakstītās katastrofas
iznākumā, Eiropas koks ir
pilnībā nokaltis, Eiropa vairs
nevēlas sevi reproducēt (tāpat
kā Latvija – A.L.), nespēj pat
aizstāvēt sevi strīdā (tāpat kā
Latvija – A.L.). Tie, kuŗu rokās
ir vara, šķiet, uzskata, ka, pasaulei zaudējot Eiropas tautas
un kultūru, nenotiks nekas traģisks. Daļa no varturiem turklāt
ir skaidri nolēmuši izšķīdināt
eiropiešus un to vietā ievest
kādus citus.” Kā to akceptējošs
piemērs minēts Zviedrijas
konservātīvo partijas premjēra
Fredrika Reinfelda savas valsts
pašvērtējums: ka no tādām
valstīm kā viņējā nāk tikai barbarisms, bet viss labais ieradies
no ārpuses.
Pēc Otra pasaules kaŗa Eiropa pavēra durvis trešo valstu migrantu masveida plūsmai. Rezultātā Eiropa no eiropiešu mājām pakāpeniski
ir pārvērtusies par „mājām”
visai pasaulei, tajā pašā laikā
zaudējot ticību pati sev, savām paražām, tradicijām un
leģitimitātei. Te, Eiropas civīlizācijas likvidātoriem par

nepatiku, kārtējo reizi izvirzās
jautājums par nacionālas valsts
vietu un mērķi.
Nacionāla, neatkarīga un
demokratiska valsts ir vienīgais garants ik vienas tautas
pastāvēšanai, attīstībai un ilgmūžībai. No tā secinājums
- ES drīkst būt vienīgi šādu
valstu savienība, ka ES uzbūve jāpārveido atbilstoši dalībvalstu nacionālajām interesēm. Latviju no imigrantu
armādu viļņiem līdz šim ir
pasargājuši atjaunotās neatkarības laika vājie likumdevēji
un valsts vadītāji, nodrošinot
vietu ES pēdējā četriniekā.
Domāju, ka steidzamā kārtā,
konsolidējoties Austrumeiropas valstīm, jāpieprasa ES dalībvalstu robežu atjaunošana.
Bez tām savas esības prieka
nodrošināšana ir iluzora.
Izlasot „Eiropas dīvaino
nāvi”, esmu pārliecināts, būsit spiesti iepriekš teiktajam
piekrist.●
Andrejs Lucāns
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Iedvesmojies sasniegumiem!

Sākusies biļešu tirdzniecība uz
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu
16. aprīlī sākusies
biļešu tirdzniecība
uz starptautisku uzņēmējdarbības nozares attīstībai veltītu
forumu, kas 28. un 29. jūnijā
Valmierā pulcēs interesentus
no visas pasaules.
Forumu vadīs un paneļdiskusijās uzstāsies latviešu izcelsmes Latvijā un ārvalstīs praktizējoši profesionāļi, daloties
pieredzē un paveŗot iespējas
jaunu uzņēmējdarbību attīstībai
un eksporta tirgu apgūšanai.
Programmā plānoti pieredzes stāsti kapitāla un zināšanu piesaistei, dažādo pasaules
tirgu iepazīšana, kontaktbirža,
tautsaimniecības izstāde, iepazīstot veiksmīgākos Latvijas
uzņēmumus, kā arī Vidzemes
reģiona uzņēmumu apmeklēšana.

Šāda veida foruma rīkošana
ir aktuāla, kad Latvijā attīstās
gan produkti ar augstu pievienoto vērtību, kuŗiem ir lieliskas iespējas augt un attīstīties
visā pasaulē, gan aug arī to
uzņēmumu skaits, kuŗu ražošanas jaudas liek tiem meklēt
un attīstīt jaunus noieta tirgus,
kā arī Latvija ir reģions, kuŗā
arvien pieaug jaunu un inovātīvu produktu izstrāde, bet kuŗiem ir nepieciešama kapitāla
vai zināšanu piesaiste. Forums
uzņēmējiem būs lieliska iespēja ne tikai iedvesmoties sasniegumiem, iegūt nozīmīgus
kontaktus, bet arī veicinās
efektīvāku ieiešanu jaunos ek-

sporta tirgos.
Forums ir viena no
Latvijas simtgades norisēm. Interesenti aicināti
savlaicīgi reģistrēties
dalībai un sekot līdzi jaunākajai informācijai par foruma
norisi portālā http://ieguldilatvija.lv/.
Forumu organizē Pasaules
Brīvo latviešu apvienība, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Valmieras pilsētas pašvaldība un biedrība “Valmieras
Attīstības aģentūra”.
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums norisināsies jau piekto reizi, līdz
šim tas noticis Latvijā, kā arī
Austrālijā un ASV. Latvijā
pirmo reizi šāda mēroga ekonomikas forums norisināsies
ārpus galvaspilsētas Rīgas.●
Anete Bērziņa

Pēta latviešu saknes Jonišķu apkaimē
Šī gada 13. un 14. aprīlī tika
īstenots Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstītais Diasporas
projekts, ekspedīcija Latvijas
Universitātes profesores Janīnas Kursītes vadībā, padziļināti apzinot latviešu diasporas
saknes Jonišķu apkaimē. Ekspedīcijā piedalījās Latvijas
Universitātes pārstāvji – Humanitāro zinātņu fakultātes
docente Jolanta Stauga un
pētnieks Ingus Barovskis, kā
arī antropoloģe, fotografe Elīna
Kursīte; Lietuvas universitāšu
pārstāvji - Klaipēdas Universitātes zinātnieks dr. Ernests
Vasiļausks, Vitauta Dižā Universitātes doktorante Aukse
Noreikaite un Aukštaitijas
Nacionālā parka speciāliste dr.
Giedre Šukīte.
Ekspedīcijas dalībniekus
laipni uzņēma, izmitināja un
rūpējās par viesu labsajūtu
Jonišķu latviešu biedrības
“Avots” ilggadējā vadītāja Natālija Franckaitiene. Projekta
reālizāciju līdzfinancē Latvijas
vēstniecība Lietuvā un Lietuvas valdības Mazākumtautības
departaments.
Latvijas Universitātes un
Klaipēdas Universitātes zinātnieki vairākās ekspedīcijās jau

iepriekš bija apsekojuši 17.
gadsimtā dibinātās latviešu
kolonijas vietu Jonišķu rajonā,
kas latviski dēvēta par Dundurmuižu. Šīs muižas pirmais
īpašnieks bija Kurzemes hercoga padomnieks un sūtnis
koloniju jautājumos Anglijā
Trankevičs. Pēc viņa iniciātīvas no Kurzemes un Zemgales
hercogistes uz Dundurmuižu
un tās apkaimi pārcēlušies
vairāki tūkstoši latviešu, izveidojot tur latviešu saliņu.
Pirmās brīvvalsts gados šajā
apkaimē dzīvoja ap 500 latviešu. Apkaimē darbojās viena latviešu skola. Pēc Otra
pasaules kaŗa Dundurmuižas
apkaimē dzīvojošie latvieši
pakāpeniski izkliedēti, ko veicināja deportācijas, kaŗš, smagie
kolchozu laiki, pārcelšanās uz
Latviju vai citviet Lietuvā, arī
emigrācija uz Rietumiem.
Šī gada ekspedīcijas dalībnieki savu ceļu uzsāka Jelgavā, apmeklējot latvieti Gunu
Dagdu - Sili un iepazīstoties
ar viņas personīgo archīvu par
vecāku dzīvi Dundurmuižā,
Jonišķos. Alķišķos pie Rasmas
Vasiļūnienes un Paula Švāgera
ekspedīcijas dalībnieki ieguva
nozīmīgu informāciju par

Ekspedīcijas dalībnieki meklē latviešu pēdas Lietuvā.

Dundurmuižas iedzīvotājiem
un to izcelsmi no baznīcas
archīva par laika posmu no
1834. līdz 1940. gadam. Pētnieki apmeklēja gan bijušo
grezno Dundurmuižas ēku,
gan Dundurmuižas apkārtnes
kapsētas, kur kapakmeņos iegravētie latviskie personvārdi
sniedz liecības par plašo latviešu apdzīvotību Jonišķu
apkaimē.
Par apkārtni un tās vēsturi
stāstīja Jonišķu latviete Emma
Duncis - Steponavičiene. Ekspedīcijas laikā tika iegūts
plašs materiālu klāsts, kas paveŗ milzīgas izpētes iespējas
un lielu darbu, kas jāpaveic
nākotnē. Projekta rezultātā paredzēts izdot grāmatu “Lietuvas latvieši. Dundurmuiža”.
Ekspedīcijās iegūtie materiāli
apliecina, ka Dundurmuiža
un tās apkaime, ietveŗot pašus
Jonišķus, ir spilgta daļa no
latviešu diasporas pieredzes.
Ekspedīcijas vadītāja Janīna
Kursīte - Pakule uzsveŗ, ka
Dundurmuižu var uzlūkot par
vienu no vecākajām, ja ne pašu
vecāko latviešu koloniju.●
Latvijas vēstniecība
Lietuvā

Foto: Latvijas vēstniecība Lietuvā

Valmieras stikla rūpnīca ar
vērienu ienāk ASV tirgū
11. aprīlī norisinājās Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena
vizīte Džordžijas pavalstī, kur
viņš piedalījās Valmiera Glass
jaunās ražotnes atklāšanā.
Latvijas uzņēmums Valmiera
Glass savā ražotnē Dublinas
pilsētā, Džordžijas pavalstī,
ieguldījis vairāk nekā 100
miljonus eiro un radījis vairāk
nekā 500 jaunas darba vietas.
Ministrs īpaši uzvēra, ka šis
ir vēsturiski lielākais Latvijas
uzņēmuma investīciju projekts ASV, kas apliecina mūsu
uzņēmumu konkurētspēju
pasaules līmenī.
Latvijas vēstnieks Andris
Teikmanis savā uzrunā atzīmēja, ka Valmiera Glass paplašināšanās un ienākšana ASV
tirgū ir gan lielisks piemērs
citiem Latvijas uzņēmumiem,
gan arī valsts ekonomiskā
brieduma rādītājs. Zīmīgi,
ka projekta atklāšana notiek
tikai nedēļu pēc vēsturiskā
Baltijas valstu un ASV prezidentu samita, kur īpaši tika
uzsvērta ekonomiskā sadarbība. ASV - Baltijas valstu
samitā prezidents Donalds
Tramps Baltijas ieguldījumu

vidi novērtēja kā izcilu un ASV
kompaniju attīstībai atbilstošu. Savukārt samitam sekojošajā Biznesa forumā Komersekretārs Vilburs Ross īpaši
uzsvēra abpusējo ieguldījumu
plūsmu starp Baltiju un ASV,
kā arī Baltijas sasniegumus
inovāciju un jaunuzņēmumiem
pateicīgas vides radīšanā.
Latvijas investīciju projektu
Džordžijas pavalstī reālizējis
Latvijas meitas uzņēmums
ASV - P-D Valmiera Glass
USA Corp. Šis uzņēmums
ASV darbojas jau kopš 2014.
gada, kad tika atvērta tā pirmā
ražotne. Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Džordžijas
pavalsts gubernātors Neitans
Dīls (Nathan Deal), pavalsts
ekonomiskās attīstības komisārs Pats Vilsons (Pat Wilson), Valmieras pilsētas galva
Jānis Baiks, kā arī Dublinas
pilsētas galva Fils Bests (Phil
Best). Gubernātors N. Dīls
savā uzrunā pateicās investoriem un atzīmēja Latvijas ieguldījumu pievienoto vērtību
tuvējā reģiona attīstībai, radot
jaunas darbavietas un papildus
ekonomisko aktīvitāti.●
Latvijas vēstniecība ASV

Latvijas ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, P-D Valmiera
Glass US Corp. īpašnieks Jurgen Preiss-Daimler un Latvijas
vēstnieks ASV Andris Teikmanis (pa labi) priecājas par jauna
ASV un Latvijas ekonomiskās sadarbības posma sākumu.
Foto: Latvijas vēstniecība ASV

Izcilība nav tikai
likteņa dāvana

Jaunieši, kuŗi saņem Vītolu
fonda administrētās stipendijas, jau skolas gados ir apliecinājuši savu mērķtiecību,
centību un vēlmi apgūt zināšanas.
Mecenāts Edvīns Samulis
ir gandarīts par stipendiātu panākumiem un ik gadu apbalvo
izcilākos fonda studentus sarīkojumā ,,Stipendija par izcilību”. Šogad, 4. aprīlī, restorānā
“Muusu” stipendijas tika piešķirtas vienpadsmito reizi. Sarīkojuma goda viesi bija kvantu
skaitļošanas zinātnieks un Latvijas Universitātes profesors
Andris Ambainis, Vītolu fonda
dibinātāji Vilis un Marta Vītoli
un bijušie stipendiāti Artūrs
Paugurs un Inga Jonāne. Artūrs
strādā par robotikas inženieri
uzņēmumā SIA “MikroTik”,
bet Inga Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūtā. Abi
jaunieši studijas turpina doktorantūrā.

Šogad stipendijas par izcilību saņēma 15 studenti.
Edvīns Samulis ir Vītolu fonda atbalstītājs jau kopš 2010.
gada. Mecenāts ir ekonomikas
doktors, bijis ilggadējs vadošs
darbinieks a/s ,,LODE”, a/s
,,Latvijas Unibanka”, Rīgas
pilsētas pašvaldībā. Mecenāts
uzskata: „Izcilība nav tikai likteņa dāvana – tas ir nemitīgs
darbs un nepārtraukts, bezgalīgs ceļojums zināšanu pasaulē
un sevis pilnveidošanā.”
Latvija ir mūsu tēvzeme,
un tā ir pelnījusi pašu labāko:
labākos studentus, labākos
speciālistus un, protams, pašus
labākos un dāsnākos ziedotājus
- cilvēkus, kuŗiem rūp mūsu
zemes nākotne. Paldies mecenātam Edvīnam Samulim
par vēlmi atbalstīt Latvijas
izcilniekus!●
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
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TORONTO UN APKĀRTNES
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
25. aprīlī, trešdien - Latviešu Centra Toronto Rīgas zālē komitejas
“Palīdzība Latvijai” rīkota filmas izrāde “Lidija” - par brīvības cīnītājas Lidijas Doroņinas Lasmanes dzīvi. Durvis veŗas pl. 19.00, filma
pl. 20.00. Ieeja $ 25, jauniešiem līdz 19 g.v. 15; cenā ieskaitīta vīna
glāze un loterijas biļete.
26. aprīlī, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Pusdienas. Pl. 12.30
Koncerts - Pēteris Zariņš ar soprānu meitenēm.
28. aprīlī, sestdien - pl. 9:00 Saulaines pavasaŗa talka. Darbi visām
spējām, jautra kompanija, uzkodas, siltas pusdienas Ērika Zača un
Pēteŗa Mašina gādībā, bezmaksas talcinieku loterija, vidusskolniekiem
brīvprātīgo darbu apstiprinājums. Tuvāka informācija zvanot Saulaines
saimniekam Ričardam Urdziņam: 705-424-1118, rurdzins@gmail.com,
www. saulaine.com.
28. aprīlī, sestdien - pl. 10.30 Bērzainē LMMK biedru pilnsapulce.
Pusdienas un atspirdzinājumi. Pēc tam, tikai kluba biedriem “Mini
Turkey Shoot”.
29. aprīlī, svētdien - pl. 12.00 Sc. Jāņa draudzes baznīcā Toronto (200
Balmoral Ave.) Amerikas Latviešu baptistu draudžu koŗu apvienības
69. Dziesmu diena.
1. maijs - 27. maijs - Latviešu Centrā Toronto fotografiju izstāde
“Jubileja: Latvijas fotografi neziņas laikmetā”. Piedalās Zīle Liepiņa,
Arnis Balčus, Evita Goze, Katrīna Kepule un Ilze Vanaga. Piektdien,
4. maijā, pl. 19.00-22.00 atklāšana, svētdien, 13. maijā, pl. 14.00
diskusija.
2. maijā, trešdien - pl. 19.00-21.00 Latviešu Centrā Toronto Cepšanas kursā Līgas Miklaševičas vadībā bezē un meringue kūku cepšana.
Dalības maksa $ 30. Rezervācijas internetā www. lettshop.org/products/
biletes-tickets vai epastā office@latviancentre.org. Angļu valodā.
2. maijā, trešdien - pl. 14.00 Latviešu Centa Toronto sēžu zālē pārrunas
ar mācītāju Ģirtu Grietiņu. Latvietība, identitāte, patriotisms.
3. maijā, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Zupa. Pl. 12.30 Tikšanās
ar rakstnieku Jāni Joņevu.
4. maijā, piektdien - Credo koncerts ATCELTS sakarā ar ASV vīzas
atteikumu.
5. maijā, sestdien - sākot no paša rīta Latviešu Centrā Toronto. LNAK
vēlas paziņot ka pārstāvji no nākamās Kanadas militārās rotācijas uz
Latviju dos iespēju iepazīties ar vienību un viņu bruņoto ekipējumu,
kas dienēs Ādažos, NATO ietvaros. Visi laipni ielūgti, īpaši jaunieši un
bērni. Šī ir lieliska iespēja pateikties Kanadas kaŗaspēkam, kas aizsargā
Latviju un Baltiju.
5. maijā, sestdien - pl. 9.00 Sidrabenes pavasaŗa talka. Pl. 16.00 pēc
talkas sekos Pēteŗa Gaibišeļa referāts “What are we going to do about
the bees?”.
5. maijā, sestdien - pl. 13.00 Saulainē Kurzemes cietokšņa atcere.
Piemiņas brīdi pie kritušo kaŗavīru pieminekļa vadīs prāvests emeritus Ivars Gaide. Sekos Toronto vanadžu kopas sarūpēts cienests un N.
Sebŗa īsreferāts „Kurzeme caur bērna acīm”.
10. maijā, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Pusdienas. Pl. 12.30
Mātes diena ar kori “Rota” un ansambli “Pusstunda” Īrisas Purenes
vadībā.
12. maijā, sestdien - pl. 10.00 Latviešu Centra Toronto Rīgas zālē TLB
Sestdienas skolas Ģimenes diena un skolas noslēguma BBQ.
12. maijā, sestdien - pl. 10.00 Bērzainē LMMK Tītaru šaušana. Visi
laipni lūgti.
13. maijā, svētdien - pl. 11.30 Latviešu Centrā Toronto Ģimenes dienas
a z a i d s. Rezervācijas vēlamas - e-pasts: office@ latviancentre.org,
tel.: 416-759-4900.
17. maijā, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Zupa. Pl. 12.30 Filma
par Brazīlijas latvišiem.
19. maijs - 21. maijs - atvērta Sidrabenes kafejnīca.
26. maijā, sestdien - pl. 10.00 Latviešu Centra Toronto Kursas zālē
TLB Sestdienas skolas izlaidums.
24. maijā, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Pusdienas. Pl. 12.30
Jautrā pēcpusdiena ar Maiju Ķuzi un Imantu Lapiņu.
26. maijā, sestdien - pl. 13.00 Sidrabenē Latvijas simtgades ozola
stādīšana. Piedalīsies Latvijas vēstnieks Kārlis Eihenbaums, pl. 16.00
kafejnīcā grupas “cobalt” mūzikāls priekšnesums - Maria, Alberts un
Dāvids.
27. maijā, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas
mācības. Visi laipni lūgti!
30. maijā, trešdien - pl. 19.00 Sv. Jāņa draudzes baznīcā Toronto Kristus
Dārza Māja un Kristus Dārza Fonda gadskārtējā pilnsapulce, pārrunas
par tagadnes un nākotnes darbību. Uzkodas un atspirdzinājumi.
31. maijā, ceturtdien - TLPA saiets. Pl. 12.00 Zupa. Pl. 12.30 Irēnas
Zvagules stāstījums par Jāņiem.
2. jūnijā, sestdien - Sidrabenes bocce turnīrs. Pl. 9.00 reģistrācija, pl.
10.00 spēles. $ 25 par komandu, ieskaita pusdienas.
2. jūnijā, sestdien - pl. 10.00 Bērzainē LMMK šaušanas sacīkstes
“Trap, Skeet & 22 Cal.”. Lūdzu ierasties pusstundu agrāk. Visi kluba
biedri un viesi laipni lūgti!
9. jūnijā, sestdien - pl. 9.00 kopēja Sidrabenes nometnes un Jāņu
talka.
16. jūnijā, sestdien - Tā tik būs līgošana Saulainē! BBQ pl. 16.00
(Meta Bāze), līgošana pl. 18.00 (Agra Vāgnere), rotaļas pl. 19.00 (Andra Dzintare), mūzikāls trio “Komandants un zaglis” Pūnītī pl. 20.00,
danču grupa “Lusts” Saulšķūnī pl. 21.00. Tuvāka info: Elviga Sebris
(elvigasebris@hotmail.com), naktsmājas: Ričards Urdziņš (705-4241118, rurdzins@gmail.com).
17. jūnijā, svētdien - Saulainē brokastis pl. 8.00-10.30 (Meta Bāze),
dievkalpojums pl. 11.00 (māc. Ģ. Grietiņš).
23. jūnijā, sestdien - Sidrabenes Jāņi.
24. jūnijā, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas
mācības. Visi laipni lūgti!
8. jūlijā, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas mācības.
Visi laipni lūgti!
15. jūlijs, svētdien līdz 28. jūlijs, sestdien - Sv. Jāņa draudzes Toronto
Saulaines bērnu nometnes 67. gads! Tuvāka informācija pie nometnes
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Toronto skārusi traģēdija
Kanadas baltiešu un latviešu kopienu līdzjūtība uzbrukuma
upuŗiem un viņu piederīgajiem
Pirmdien, 23. aprīlī, torontiešus un visu pasauli satrieca
vēsts par traģisko uzbrukumu
gājējiem Yonge un Finch ielu
krustojumā, mikroautobusam
ietriecoties pūlī, nogalinot
10 un ievainojot 15 cilvēkus.
Uzbrucējs Alek Minassian ir
arestēts, notiek izmeklēšana.
Baltiešu Federācijas Kanadā
un Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā prezidents
Andris Ķesteris nosūtījis līdzjūtību Toronto pilsētas domei.
Condolences from Latvian
National Federation in Canada/

Baltic Federation in Canada
April 24, 2018. Toronto.
The Latvian National Federation in Canada and the Baltic
Federation in Canada wish
to express their deepest sympathies to the families of the
victims of yesterday’s heinous
attack in Toronto. We pray for
the quick recovery of those
who were injured.
“Such a crime is unfathomable and says something
about a breakdown of values
in the world around us. On a
warm spring day, in a robust
and friendly city, no one could
imagine such a vicious and
cowardly act,” said Andris

Ķesteris, President, Latvian
National Federation in Canada and Baltic Federation in
Canada.
We are grateful to those bystanders and first responders
who selflessly reacted and
provided immediate assistance. The Toronto Police acted
courageously in stopping the
carnage.
In the Greater Toronto Area
and across the nation, our large
Baltic community of Estonians,
Latvians and Lithuanians is
shocked and dismayed by this
tragedy. This was an attack on
us all. As Canadians, we stand
united in our hearts.

Montreālas Trīsvienības draudze
atskatās uz paveikto
Montreālas Trīsvienības
draudzes gada sapulce notika
22. aprīlī pēc kārtējā dievkalpojuma, kuŗu vadīja J. Mateus.
Tajā piedalījas 23 draudzes
locekļi. Tie turpinājumā piedalījās draudzes gada sapulcē,
kuŗu viņš kā draudzes priekšnieks arī vadīja pēc izziņotas darba kārtības. Pieņēma
iepriekšējās gada sapulces gada pierakstu. Sekoja ziņojumi.
Tos ievadīja priekšnieka ziņojums. Tajā viņš pateicās prāv.
I. Kuplēnai par māc. Ilmāra
Zvirgzda nozīmēšanu draudzes
vikāra amatā, kas amata laikā
vadījis 5 dievkalpojumus un
pirms tam vēl 3 citus. Viņš
pats kā lajs vadījis 12 dievkalpojumus. Četri dievkalpojumi notikuši arī Tērvetē.
Caumērā katrā dievkalpojumā
piedalījies 21. Draudzē šobrīd
no 82 locekļiem lielākā vienība
pieder deviņdesmitgadniekiem
(26), ir 2 simtgadnieki un 23 gados no 65-89. Citiem vārdiem,
vairāk nekā 2/3 (67.48%) ir
pensionāri; jaunākajos gadu
desmitos viencipari; kopā
– 26. Cik draudzē gados jaunākajiem ir bērnu, nav minēts.
Cilvēku dzīves ritms nākotnē
šo skaitu noteikti samazinās, izņemot, ja daudzi pusmūžnieki,
kas dažādu iemeslu dēļ draudzi
pametuši, atgrieztos. Viņš īpaši
cildināja māc. I. Zvirgzda,
grāmatvedes Izoldes Spurmanes, pierakstītājas Dainas

Leimanes, Roberta Kalniņa,
J. Spurmaņa veikumus, bet it
sevišķi Voldemāra Paegles,
kas, neskatoties uz veselības
traucējumiem, arvien bijis klāt
ar padomu, veikumu un atdevi
draudzei.
Ar revīzijas komisijas ziņojumu iepazīstināja tās loceklis
Eriks Leimanis. To darot, viņš
konstatēja kļūdu komitejas
ziņojumā – kasieŗa ziņojumā
uzrādītais atlikums bija kļuvis
par iztrūkumu. Tas tika izlabots. Komiteja vēlējās, ka
sapulce izsaka īpašu paldies
I. Spurmanei un R. Kalniņam
par rūpīgo darbu draudzes
saimniecības pārvaldīšanā. Tā
to arī izdarīja.
Daudz ziņu bija par lauku
īpašumu Tērvete, par kuŗu Jāņa Spurmaņa vadībā rūpējas
īpaša komiteja 8 cilvēku sastāvā. Divos gados paveikts ļoti
daudz. Atklājās, ka uzturēšana
prasījusi piemaksu no draudzes
kases. Saimniecību un īpašuma
sakopšanas darbus kārtojusi
komiteja pati, jo jaunu saimnieku vai saimnieci tai nav
izdevies piesaistīt. Izrādījies,
ka darbs sekmējies. Turpinās
zemes gabalu novērtēšanas
darbs.
Kasieŗa R. Kalniņa sniegtie
draudzes saimniecības pārskati
liecināja, ka 2017. gadā noticis
patiess brīnums - bijis atlikums! Pirmo reizi šajā gadsimtā. Par to var patiesi priecāties.

Kases budžetu 2018. gadam
pieņēma iesniegtā veidā.
Draudzes valdes vēlēšanās
notika nākamais brīnums. Līdzšinējie 5 – J. Mateus, D. Vītols,
R. Kalniņš, J. Verners un I.
Spurmane bija gatavi darbu
turpināt, brīvprātīgi tam pieteicās 3 dāmas - Selga Vītola,
Jadviga Ozoliņa un Katrīne
Kraulis. Visus ievēlēja ar aklamāciju. Draudzes vadība nu
būs labas rokās.
Revīzijas komisijā ievēlēja
abus līdzšinējos locekļus – Eriku Leimani un Edvīnu Skapstu,
kas sapulcē darbojās kā balsu
skaitītāji.
Turpmākajā darbībā paredzēja paziņojumus rakstīt lielākiem burtiem, izdot vairākus
Draudzes ziņu numurus ar
māc. I. Zvirgzda un citu autoru rakstiem, lai veicinātu
sadraudzības un cilvēcības
garu. Sapulces gaitas laikā bija
pieejama kafija, tēja un uzkodas. Visas aprises ilga veselas
3 stundas.
Noslēdzot gribētos pieminēt, ka būtu bijis patīkami
iepazīties ar māc. I. Zvirgzda
darbības ziņojumu vai nu atsūtītajos dokumentos vai klātienē.
Neskaidrs ir arī viņa amata
statuss Kanadas Luterāņu Austrumsinodē, kuŗas locekle ir
mūsu draudze. Draudzes priekšnieks J. Mateus solījās to noskaidrot.●
M. Štauvers

galvenās vadītājas Lisa Wust-Williams, 647-498- 1550, ellwust@gmail.com vai www.saulaine.com.
22. jūlijā, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas mācības. Visi laipni lūgti!
12. augustā, svētdien- pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas mācības. Visi laipni lūgti!
26. augustā, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas mācības. Visi laipni lūgti!
9. septembrī, svētdien - pl. 11.30 Latviešu Centrā Toronto Kapu svētku a z a i d s. Rezervācijas vēlamas
- e-pasts: office@ latviancentre.org, tel.: 416-759-4900.
15. septembrī, sestdien - Sidrabenes slēgšanas sarīkojums.
16. septembrī, svētdien - pl. 12.00-16.00 Bērzainē LMMK šaušanas mācības. Visi laipni lūgti!
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Draudzīgs Lieldienu dievkalpojums Kitčenerā
Kristus Augšāmcelšanās
svētku dievkalpojums notika
1. aprīlī Forstmaņu ģimenes
mājās Kitčenerā. Uz to sabrauca 15 dievlūdzēji, vietējie un
arī viesi no Toronto un Oakvilles.
Dievkalpojumu ar dievgaldu
vadīja mācītāji Ivars un Anita
Gaides.
Ar mūzikālu daļu iepriecināja Magnuss un Zigfrīds
Forstmaņi, nospēlējot trīs dziesmas.
Dievkalpojumā ar klavieŗu
un vijoles pavadījumiem dziedājām “Kristus ir cēlies, slava
Glābējam”, “Es zinu, dzīvo
Glābējs mans”, “Dūc zvani, raisās gaviles” un “Ak tu priecīga,
ak tu svētīga Augšāmcelšanas
dieniņa!”.
Mācītājs Ivars Gaide nolasīja Dieva vārdus un nosprediķoja, un kopā ar mācītāju
Anitu Gaidi izdalīja svēto

vakarēdienu.
Sekoja šefpavāra Tāļa Forstmaņa sagatavotās pusdienas
- aitas cepetis ar rīsiem un
saknēm un Heatheras sagādātā

Citronu mousse kūka. Visiem
labi garšoja un pavadījām
jauku laiku kopā, pārrunājot
notikušo un nākotni.●
Alīde Forstmane

No kr.: Uldis Lauks, Heather Lauks, māc. Ivars Gaide,
māc. Anita Gaide, Juris Mežģirts, Zigfrīds Forstmanis, Aija
Zichmane, Klāvs Zichmanis, Alīde Forstmane, Vizma Maksiņa
un Dagmāra Ziediņa. Klāt nav Ralfs un Liz Grīnbergi, Magnuss
un Tālis Forstmaņi.
Foto: Tālis Forstmanis

Forstmaņu ģimenes Lieldienas. No kr.: Magnuss Forstmanis, Edgar (Eddie) Forstmanis, Sarah
Forstmanis, Alīde Forstmanis, Rorek Forstmanis, Sandra Woodward, Zigfrīds Forstmanis,
Vizma Maksiņa, Meghan Forstmanis, Torin Forstmanis, Vilmars Forstmanis un Tālis
Forstmanis.

Pensionāri spriež par latviešu valodas
stāvokli Latvijā
Toronto pensionāru 19. aprīļa saietā uz galdiem bija pirmās
pavasaŗa zīmes - mūsu pašu
nerimstošo dārznieku Edites
un Viestura Zariņu sarūpēti
dzīvi stādi miniatūrpodiņos,
kuŗus Liene Martinsone atļāva
tīkotājiem ņemt līdz mājās.
Auseklis Zaķis ziņoja, ka
apvienībā iestājies Vitauts
Kalniņš. Apsveicam! Viņš arī
atgādināja par “Dzirksts” koncertu sestdien un par Latvijas
filmas “Lidija” izrādi, kur vēl
ir brīvas vietas. Biedrzines
gatavo aptaujas lapu par izbraukumu vietu izvēlēm, kuŗu
sarakstā pašlaik ir 6 ceļa mērķi.

Sarakstu var papildināt ar jauniem ieteikumiem.
Pazīstamais polītologs Dr.
Juris Dreifelds ir zinīgs par
notikumiem Latvijā, kur viņš
pavada daudz laika, jo viņa
galvenās intereses ir par Baltijas valstu polītiku. Šoreiz viņš
sniedza izsmeļošu pārskatu par
skolām Latvijā un latviešu valodas stāvokli tajās, papildinot
savu stāstījumu ar statistisku
skaitļu birumu, pierādot, ka
gadu tecējumā stāvoklis ir uzlabojies solīti pa solītim. Prof.
Dreifelds ir bijis pirmais, kas
ierosinājis, lai latviešu valoda
kā skolu mācībvaloda būtu

Toronto Latviešu pensionāru apvienības priekšnieks Auseklis
Zaķis ziņo par gaidāmajiem notikumiem.

Polītologs Juris Dreifelds ir
zinīgs par notikumiem Latvijā.

nostiprināta Satversmē. Latvijā
ir 44 mazākumtautību skolas,
kuŗas apmeklē apm. 25% no
visiem skolas vecuma bērniem.
Šis skaits pamazām samazinās,
bet latviešu skolu apmeklētāju
skaits pieaug. Latviešu skolās
ir labāks mācību standarts,
tamdēļ daudzi krievu vecāki
sūta savus bērnus tur, lai tie
iegūtu labākas zināšanas darbam. Pašlaik tiek veidots likumprojekts, kas paredz, lai
vidusskolās visi priekšmeti
(100%) tiktu mācīti latviešu
valodā, bet pamatskolās, arī
mazākumtautību skolās tas
varētu būt 50%. Profesoru
pārsteidz, ka par šo projektu
nenotiek debates. Daudzi ma-

Lai skan Kanadā!
Latviešu Centra Toronto bibliotēkā
Ingas Ābeles romāna
„Klūgu mūks” ieraksts
Nesen izlasīju
Latvijas Avīzē, ka Ingas
Ābeles romāna
„Klūgu mūks”
radio lasījuma
300 eksemplāri
CD formātā ir
dāvināti visām
Latvijas bibliotēkām. Dāvinājums Latvijas
ļaudīm Latvijas
valsts simtgadē!
Tā kā Latviešu
Centra Toronto
bibliotēkā atro- Ingas Ābeles romāns “Klūgu mūks” nemaz
das klausāmās nav jālasa, to var noklausīties skaistā iegrāmatas, aiz- rakstā.
rakstīju, ka latviešu bibliotēka un tematika par mīlestību
Kanadā arī vēlētos saņemt un ciešanām, par grēku un
kopiju, un vaicāju kā tas ie- piedošanu. Ingas Ābeles rakstspējams. Sekoja sarakste ar nieces rokrakstam raksturīga
režisori, aktrisi un kādreizējo ļoti intensīva valoda, vārdi
Saeimas deputāti Antu Rugāti rada matēriju, kuŗai ir ne tikai
un projekta vadītāju, biedrības izskats un forma, bet arī skaņa,
ESTO producenti Ilonu Rupai- smarža un garša .”
2014. gadā romānam „Klūni, līdz kamēr šī gada aprīlī
pieci komplekti dāvanā at- gu mūks” piešķirta Dzintara
ceļoja uz Kanadu. Dāvanai Soduma balva par novatorislīdzi nāca norāde un vēlējums mu literātūrā, 2015. gadā Lat„Lai skan Kanadā”. Vienu pa- vijas Literātūras gada balva
turējām Toronto, bet 4 disku nominācijā „Labākais prozas
komplekti aizceļoja tālāk uz darbs”.
Gatavojot diskus Centra
Montreālu, Otavu, Hamiltonu
un Kristus Dārzu, vietām, kur bibliotēkas klientu lietošanai,
atrodas latviešu bibliotēkas. tos klausījāmies braucot uz
Katrā komplektā 3 diski, 19 Toronto un uz mājām savus
daļas, 19 stundas, 28 aktieŗi, 110 km. Citas dienas pie ezera
izbraucot, vienalga vējš, lietus
6 mūziķi.
„Latvijā populārais un arī lie- vai ledus, sēdējām mašīnā pietuviski tulkotais Ingas Ābeles lipuši radio, sekojot nākamai
romāns „Klūgu mūks” ir fons epizodei. Vērtējiet paši. Esiet
drāmatisma un traģisma pilnam sagatavoti sirds aizraušanai.
stāstam ar diviem varoņa pro- Komplekts izrakstīšanai attotipiem: priesteri, dzejnieku, rodas Centra bibliotēkā. Kā
valstvīru Franci Trasūnu un recenzijā Latvijā apgalvots,
harizmatisko lidotāju, Latvi- „…ir tapis latviešu literātūrai
jas aviācijas ģenerāli Jezupu nozīmīgs, liels darbs, literārs
Baško. Romānā aptverts plašs piemineklis…”●
Aija Zichmane
vēstures periods, ģeografija
zākumtautībnieki ir izbraukuši, bet nav statistikas par viņu
ceļamērķiem. Visā visumā var
teikt, ka latviskošanas tendence pieaug. Tomēr sabiedriskās
pakalpojumu vietās, kā restorānos un taksometros nākas
sastapties ar tādu pašu stāvokli,
kāds ir angļu valodai Kvebekas
provincē, kur valsts valodu
pēkšņi “saprot” tikai tad, kad
izrādās, ka runātājs ir ārzem-

nieks.
Jautājumam no publikas:
“Kas tad īsti ir latvietis?” atbilde bija īsa: “Tas, kas pats sevi
par tādu uzskata.”
Nebija iespējams pierakstīt
un atcerēties visus profesora
citētos datus, bet viņa secinājums bija: “Latviešu valoda
nav apdraudēta!” Lai nu tā
būtu!●
da

Pēc Juŗa Dreifelda referāta daudzi jautājumi. No kr. Aina
Selga, Dace Māra Zacs-Koury un Sofija Apinīte.
Visi foto: Tālis Plūdums
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Baltiešu kopienām nozīmīga
vieta Kanadas tautu saimē
Kanadas trīs baltiešu kopienu vadītāji Toronto tikās ar
Kanadas parlamenta locekli
Parkdale - High Park apgabalā
un Kanadas Daudzkultūru mantojuma ministrijas parlamentāro
sekretrāru Arif Virani.
Baltiešu Federācijas Kanadā un Latviešu Nacionālās
Apvienības Kanadā prezidents Andris Ķesteris, Igauņu
Centrālās padomes Kanadā
prezidents Marcus Kolga un
Lietuvas kopienas Kanadā
prezidente Joana Kuras ar Arif
Virani apsprieda plašu jautājumu loku, ieskaitot Kanadas
- Baltijas valstu attiecības un

baltiešu kopienas devumu
Kanadai.
Andris Ķesteris pateicās Arif
Virani par Kanadas valdības
iesaisti un NATO paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupas
Latvijā vadības uzņemšanos,
lai stiprinātu NATO robežu
Baltijas valstīs.
Baltiešu kopienu vadītāji
apsprieda arī sadarbības uzlabošanos ar Kanadas valdību
svarīgos jautājumos.
“Mēs pateicamies Kanadas
valdībai par atbalstu komūnisma upuŗu pieminekļa celtniecībai Otavā,” teica Andris
Ķesteris. “Daudzi mūsu sa-

biedrības locekļi un viņu ģimenes ieradās Kanadā kā bēgļi,
bēgot no padomju un nacisma
okupācijas un represijām.
Mēs esam lepni par iespēju
dot savu ieguldījumu Kanadas
veidošanā par tādu valsti, kāda
tā ir šodien.”
Baltiešu Federācija Kanadā
pārstāv apmēram 200,000 kanadiešus ar baltiešu izcelsmi.
“Baltiešu kopienas ir nozīmīga daļa no tās pieredzes un
kultūras mozaīkas, kas satur
Kanadu kopā,” atzīmēja Joana
Kuras, “ir vitāli svarīgi, ka
mēs uzturam dzīvu saziņu ar
mūsu valdību, lai nodrošinātu,
ka mūsu uzskati un pieredze
tiek pārstāvēti kopējos uzskatos.”●
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Ar Kanadas parlamenta locekli Arif Virani (pa kr.) tiekas (no
labās) Baltiešu Federācijas Kanadā un Latviešu Nacionālās
Apvienības Kanadā prezidents Andris Ķesteris, Lietuvas
kopienas Kanadā prezidente Joana Kuras un Igauņu Centrālās
padomes Kanadā prezidents Marcus Kolga.

Valstiskuma simtgadē Kanadā arvien
varenāk izskan Latvijas vārds
Latvijas Radio koris Montreālā
ar avangardisko koŗa operu „NeoArctic”
īpaši atlasītiem dabas
un vides attēliem.
Uz šo koŗa operu
Latvijas vēstniecība
Kanadā bija uzaicinājusi
vairākus ievērojamus
montreāliešus un to
apmeklēja arī vairāki
Kvebekas latvieši. NoPar festivālu “Ziemeļu pavasaris” priecājas (no kr.) Andrejs Vītols,
slēgumā Latvijas Re- Latvijas Radio koŗa direktore Dace Bula, Latvijas vēstnieks Kārlis
publikas simtgadei par Eihenbaums, Ināra Eihenbauma un Latvijas goda konsuls Kvebekā
godu Latvijas vēstnieks Roberts Klaiše.
Kārlis Eihenbaums aicināja uz krāšņu pieņemšanu Ārlietu ministrijas izpratnei un iespēju koŗa viesošanās laikā
gan augstos viesus, gan arī materiālajam atbalstam.
kanadiešiem vērst uzmanību uz
izrādes māksliniekus. Tas viss
Latvijas Radio korim šis ir Latvijas valstiskuma simtgades
bija iespējams, pateicoties jau otrais lielākais kopprojekts gadu un Latvijas piederību
vēstnieka un vēstniecības ar dāņiem, - viņiem ir vajadzīgi Ziemeļeiropai. Kā zināms, tad
lietvedes Solvitas Rakitko augstas klases dziedātāji, un latviešu diplomātu darbs ir
uzņēmībai, kā arī Latvijas tos var piedāvāt Radio koris. pacietīgs, jāizmanto katra labā
Latvijas Radio koŗa dalību iespēja, lai ļautu citiem uzzināt
“Ziemeļu pavasaŗa” festivālā par Latvijas skaistumu, tās dziļi
Montreālā atbalstīja arī Latvijas sakņoto kultūru un lielajām
Kultūras ministrija, sedzot daļu gara bagātībām. Tas arī veikizdevumu. Latvijas vēstniekam smīgi tika izdarīts, šoreiz KaKanadā Kārlim Eihenbaumam nadas kultūras lielpilsētā Monjau iepriekš, Latvijas vēstnieka treālā!
Igaunijā amatā esot, bijusi
Latvijas Radio koris rudenī
laba sadarbība ar pašreizējo gatavojas braukt uz ToronRadio koŗa direktori Daci to, un vēstnieka Eihenbauma
Bulu, ar kuŗu kopā, kad viņa plānos, ciešā sadarbībā ar
darbojās Latvijas Nacionālajā Latviešu Nacionālo apvienību
operā un baletā, atjaunoja, Kanadā un torontiešiem, ir
piemirsto tradiciju - viesiz- iekļaut talantīgo kori arī Latrāžu apmaiņu starp Latviju un vijas Republikas simt gadu
Igauniju. Tā arī šoreiz, uzzi- dzimšanas dienas svinībās 18.
Operas “NeoArctic” izrādes noslēgumā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums Latvijas not, ka dziedātāji piedalīsies novembrī.●
simtgadei par godu aicināja uz pieņemšanu gan viesus, gan izrādes māksliniekus.
festivālā, viņš veikli izmantoja
14. aprīlī prestižajā Place des
Arts, Théâtre Maisonneuve,
Montréal festivāla “Ziemeļu
pavasaris” ietvaros notika
vienreizīgs mūzikālais pārdzīvojums ar Latvijas Radio
koŗa piedalīšanos – koŗa opera
“NeoArctic”.
Festivāla “Ziemeļu pavasaris” (Printemps nordique)
ietvaros, ko pirmo reizi Ziemeļvalstis – Dānija, Somija,
Islande, Norvēģija un Zviedrija
- ar Kanadu rīko Montreālā,
piedalījās arī Latvija – Latvijas Radio koris. Latviešu
izrādītā koŗa opera ir Dānijā
tapusi mūsdienīga performance par vidi, par ekoloģiju un
cilvēkiem. “NeoArctic” ir

rosinoša, poētiska un saviļņojoša mūzikāla ļoti mūsdienīga izrāde par antropocēnu
– jaunu ģeoloģisko laikmetu,
kam raksturīga iepriekš nepieredzēta cilvēka ietekme uz
Zemes ekosistēmām. Cilvēki
ir kļuvuši par „dabas spēku”,
kas izraisa straujas, iepriekš
neparedzētas izmaiņas uz to
apdzīvotās Zemes.
Divpadsmit izcili Latvijas
Radio koŗa dziedātāji diriģenta Kaspara Putniņa vadībā
izdzied, izčukst, izkliedz un izrunā vārdus, veidojot ritmiskas,
atkārtojošas, dunošas ainavas.
Ritmiska mūzika saplūst ar
eksperimentālu elektronisko
mūziku, kā arī ar spilgtiem,

Latvijas simtgades simbols rotā festivāla norises Latvijas Radio koŗa talantīgie dziedātāji operā “NeoArctic” izdzied un izrunā vārdus, veidojot ritmiskas,
dunošas ainavas.
Visi foto: Latvijas vēstniecība Kanadā
vietu.
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Čikāgas pensionāru saiets
– Juŗa Valaiņa
95 gadu jubilejas svinības

jubilāru Juri un pateicās par
atbalstu, un izteica apbrīnu
par Juŗa spējām un gribu vēl
darboties.
Katoļu kopas priekšniece
Zita Velkme nesa sveicienus
no Katoļu kopas biedriem, pateicībā par to, ka pēc prāvesta
Baginska pārcelšanās uz Latviju un draudzes darba izbeigšanas Juris neatteicās uzņemt
kopas vadību un ir aktīvs vēl
šodien. Viņa gaišais skats,
optimisms un leģendārā mīlestība dziesmai runā uz mums
visiem. Viņa uzsvēra, ka šodien
ir laiks apstāties un pateikties
Dievam par spēku un izturību,
ko Viņš ir devis, vēlot jubilāram Dieva gādību un spēku.
Jubilejā piedalījās arī kopas
biedri Oļģerts Svilāns un Māra
un Nenis Počs, kuŗš, pārstāvot
LKSA Dzintaru pieteicās par
Juŗa darbu un vēlēja Dieva
palīgu. Tad bija laiks dziesmai
un visi dziedājām „ ...es par
bēdu nebēdāju...”.
No Čikagas Latviešu biedrības jubilāru sveica biedrības
priekšnieks Armands Birkens,
pieminot, ka Juris ir biedrības
augsti vērtēts goda biedrs, kas
savā dzīvē un darbā neprasa
sev, bet dod otram, vienmēr gatavs palīdzēt. Vēlāk Armands
pēc visiem sveicieniem pie
mikrofona konstatēja, ka Juris
ir bijis loceklis visās latviešu
biedrībās Čikāgā, izņemot
Dāmu komitejās…
No Čikāgas slēpotāju kluba

Čikāgas pensionāru bied- Čikāgas vīru koŗa sirdi un
rības biedri, kā arī jubilāra dvēseli.
dzīvesbiedres aicināti viesi
Un tad nāca dziesmas, ne
pulcējās 2018. gada 11. aprīlī jau koŗa, bet Gundegas un
pensionāru saietā, jubilejas Māras dueti Māras ģitāras pavasvinībās. Tas mums bija jau dījumā: “Dieva mirdzums” un
otrais gadījums, kad kādi bied- brīnišķīgi saskanīgā un mīlīgā
ri aicina visus kopīgi svinēt “Ja sirds ir aizdegusies”.
Par jubilāra dzīvi stāstīja vikādu nozīmīgu notikumu viņu
dzīvēs. Tā biedrības priekš- ņa meita Vēsma Baltmane, to
nieks Oļģerts Cakars turpināja ilustrējot ar uz ekrāna rādītiem Jubilārs Juris Valainis ar meitām Noru Lebedevu un Vēsmu
Visi foto: Silvija Barshney
jau iesākto (vienreizējo) uzņēmumiem, par ko rūpējās Baltmani.
“tradiciju”, katram pie krūts Silvija Kļaviņa-Barshney.
piespraužot sarkanu rozes Vēsma teica:
un nodibināja ģimeni, kuŗa sabiedriskajiem un kultūras
ziedu un, svinības atklājot,
“Sveicināti pensionāri un bija svētīta ar divām meitām. darbiniekiem, ar ko latviešu
norādīja, ka mums jābūt kā Juŗa draugi! Šodien pulcēja- Meitas svētīja Juri ar pieciem tauta var būt lepna, jo viņš
krāšņam ziedam mūsu dzīvē mies apsveikt Juri, darba un mazbērniem un viena mazmei- ir pavadījis visu savu mūžu,
dziesmu rūķi, viņa 95. gada tiņa viņu ir svētījusi ar divām veltot sevi kādai sabiedriskai
un mīlestībā.
Svinības sākot, Juŗa dzīves gājumā.
aktīvitātei, nedomājot par to,
mazmazmeitiņām.
biedre Skaidrīte ieveda
Dzīves ceļš viņus no- kāds būs atalgojums.”
jubilāru telpā, visiem
Juris vēl arvien dzied 2 kogādāja Amerikā, vispieceļoties, paceļot šamŗos,
piedalās kur spēj, latviešu
pirms Indiānā un tad
panieša glāzes un Arsarīkojumos,
ir aktīvs biedrs
Čikāgā. Juris un Olita
manda Birkena vadībā
cītīgi strādāja, turpinā- LKSA Dzintars, Pensionāru
dziedot “Augstu laimi,
ja mācības un mūsu biedrībā, Katoļu kopā utt.
prieku!…”
ģimenes “social butter- Mēs viņu cienām un mīlam un
Ievada svētbrīdī māfly” sāka ziedot brīvo novēlam mūsu tētim, jūsu Jurīcītāja Gundega Puidza
laiku latviešu sabied- tim, turpinātu dzīves prieku,
pieminēja nupat mūžībā
rībai. Mācīja Kr. Bar- enerģiju dziedāt un pavadīt
aizgājušo biedri Ausmu
ona latviešu skolā, bija vēl daudz jaukus brīžus mūsu
Mežmali, – un norādīja,
tanī padomes locek- lokā! LIDO un DZIEDI līdz
ka Vecā Derībā ir rakstīts,
lis, kā arī gaidu/skautu simtsgadei!” beidza Vēsma.
ka ir laiks raudāt un laiks Latviešu Katoļu studentu apvienības “Dzin- organizācijā. Dziedāja
Arī Juŗa otra meita Nora Lesmieties. Latvieši ir tars” biedrs Nenis Počs, aizmugurē Austra Ciānas jauktajā korī un bedeva sirsnīgi sveica savu tēvēlējušies priecāties, un Kēlere.
vīru korī Kalējs. Dar- vu un vēlēja labāko nākotnē.
Pirms 95 gadiem viņš dzi- bojās pirmo Latviešu Dziesmu
mums šodien ir iespēja to darīt
kopā ar jubilāru Juri un viņa ma Augšzemgalē, Rubenes Svētku rīcības komitejā Čikāģimenes locekļiem, neaizmir- pagastā, Rubeņos. Valaiņu ģi- gā, 1953. gadā. Nodibināja
stot norādi: “Šī ir tā Kunga mene bija svētīta ar deviņiem Latviešu Katoļu studentu
diena!” Svētbrīdi nobeidzot bērniem. Šodien dzīvs ir tikai apvienības Dzintars vienību
Gundega vadīja lūgšanā un Jurīts.
Amerikā un bija tās pirmais
Jau jaunības gados bija ak- seniors. Tuvu pie viņa sirds
visi vienojāmies pielūgsmē
“Mūsu Tēvs debesīs” – svētīgs tīvs sabiedrisks darbinieks. bija Čikāgas latviešu radio raiPamatskolas gados darbojās dījumu komiteja, kuŗā darbojās
svētbrīdis.
Māra Vārpa, Čikāgas vīru, mazpulkos. Savus rakstniecis- kopš 1969. g. un līdz 1999. g.
tagad arī Ciānas draudzes ko- kos talantus uzsāka dienējot bija tās vadītājs.
ŗa diriģente, sveicot jubilāru, Latviešu Leģionā par rakstSabiedrībai Juris ir veltījis
tenoru, pieminēja, ka Juri korī vedi. Ievainots, tika sūtīts uz daudz laika un tai ziedojis
satikusi pirms 20 gadiem. Dzie- Vāciju, kur atveseļojās, raka savus talantus. Ir bijis biedrs Katoļi nes savu sveicienu. No kr. Māra Vārpa, Skaidrīte
dot pavadīti daudzi koncerti, grāvjus un tad krita amerikāņu daudz latviešu organizācijās Valaine, Zita Velkme, Juris Valainis, Oļģerts Svilāns.
Dziesmu dienas gan šeit, gan gūstā. Gūstekņu nometnē, un par to viņš ir vairākkārt
Radio raidījumu komitejas Juri sveica Modris un Valija
Latvijā. Vīru koris dziedājis diriģents Roberts Zuika no- apbalvots ar goda rakstiem.
visu Latvijas Prezidentu vie- organizēja kori, lai jaunie Lielākais gandarījums viņam priekšniece Valija Galeniece Galenieki un mēs visi no izsošanās laikos Čikāgā. Juris cilvēki nekristu bezcerībā. bija Latvijā, 2004. gadā, kad aicināja priekšā visus esošos dalītām dziesmu lapiņām noValainis ir vienmēr bijis ga- Tādā veidā mūsu Juris arī Valsts prezidente Vaira Vīķe- un bijušos komitejas locekļus dziedājām Slēpotāju kluba
tavs rīkoties un palīdzēt, bijis iemīļoja dziesmu un spēja savu Freiberga apbalvoja Juri ar Tri- un darbiniekus, ieskaitot arī “himnu” – “Es uzkāpu kalniņā”
gadus vīru koŗa priekšnieks, tenora balsi vingrināt. Mācījās ju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda pašu jubilāru. Sveiciena vār- un dziesmu “Ak, vai cik žēl, ka
kam nekas nav bijis par tālu arī lauksaimniecības skolā, kur zīmi. Pasniedzot to viņa sacīja: dus Jurim teica Jānis Vilciņš, sāku slēpot es tik vēl’”. Dziesun grūtu. Viņa dēvē Juri par satika Olitu Pārupi, apprecējās “Juris Valainis ir viens no tiem atzīmējot, ka pēc četru gadu mas izpelnījās tādu jautrību, ka
dienesta armijā Aļaskā, 1958. bija uz vietas jāatkārto.
gadā atgriežoties Čikāgā, viņš
Juŗa dzīves biedre un palīdze
ir atradis Radio raidījumu Skaidrīte, šīs jubilejas rīkotāja,
komiteju, kuŗā darbojies arī programmas satādītāja, cieviņa tēvs Jānis Vilciņš seniors, nasta gādātāja, pastāstīja, ka
tajā iestājies un darbojas vēl viņi pirms septiņiem gadiem
šodien. Tur saticis Juri, komi- nolēmuši iet kopīgu ceļu. Ka
tejas priekšsēdi, kas savus uz- tas ir bijis labs lēmums, bija
devumus pildījis priekšzīmīgi. skaidrs katram priecīgajam juViņš sirsnīgi vēlēja Jurim ar bilejas dalībniekam un katram,
Dieva palīgu vēl ilgi dzīvot kas viņus pazīst.
un dziedāt. Uz to atsaucoties,
Vēl Oļģerts Cakars, pēc
jubilārs impulsīvi aicināja vi- Skaidrītes aicinājuma pastāssus dziedāt viņa mīļāko tautas tīja par kādreizējo Čikāgas
dziesmu “Ziedi, ziedi rudzu Preses kopu, tās dalībniekiem,
vārpa!”, ko viņa vadībā visi 45 preses ļaudīm un literātiem,
svinību dalībnieki arī sirsnībā par rakstnieku cēlieniem un
Preses balli Čikāgā, minot
un priekā nodziedāja.
Ciānas ev. lut. draudzes pār- galvenos avīžniekus: Albertu
stāve māc. Gundega Puidza Raidoni, Juri Valaini, Ilzi Šīmakopā
ar priekšnieci Silviju ni, Aleksandru Zaubi, mūzikā
Juri Valani sveikt lielajā jubilejā ieradušies daudzi čikāgieši.
Kļaviņu - Barshney sveica
(Turpinājums 11. lpp.)
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Raibie gadasvētki Sv. Pēterburgā
Pirms diviem gadiem pacilāŠoreiz svētku programmā
tā noskaņojumā Sv. Pēterbur- nebija paredzēts vērienīgs kongas Latviešu biedrības biedri certs, bet tika godināts mūsu
un viņu viesi svinēja biedrības pašu Maestro Ilmārs Dzenis.
pusgadsimta jubileju. Šogad, Vakara devīze bija “Mana
pēc diviem gadiem, gadasvētki dzīve raiba kā dzeņa vēders”.
tika svinēti ar savādām sajūtām, Ilmārs ir bijis viens no tiem,
jo, iespējams, tie bija pēdējie kuŗš veltījis milzīgu darbu un
šādi svētki ierastajās telpās, neskaitāmas stundas Latviešu
Latviešu biedrības namā. Nams biedrības sabiedriskai dzīvei.
savā laikā bija pašu biedru celts Kas būtu balles bez Ilmāra
par saziedotiem līdzekļiem, ar deju mūzikas? Kas būtu tik
domu, ka tas pastāvēs, kamēr iecienītā sadziedāšanās bez
vien Sv. Pēterburgā būs palicis Ilmāra akordeona vai klavieŗu
pēdējais latvietis. Diemžēl, pavadījuma? Vai tagad būtu
kā savā svētku uzrunā norādī- Sirsniņu balles, ja Ilmārs ar
ja Latviešu biedrības priekš- kundzi Silviju savā laikā tās
nieks Juris Epermanis, vietējā nebūtu sākuši rīkot paši sasabiedrība sarūk un
cilvēku spēki dilst,
nespējam vairs namu
uzturēt ne fiziski, ne
materiāli, un to nākas
pārdot. Uzruna tomēr
beidzās uzmundrinoši
– Latviešu biedrība
savu darbību turpinās!
Jau kopš 1962. gada
vietējie latvieši sanāca kopā svētku
gadījumos, 1966. gadā
dibināja Sv. Pēterburgas Latviešu biedrību. Ilmārs Dzenis uz skatuves.
Pēc dibināšanas biedrība 17 viem spēkiem? Parasti mēs
gadus iztika bez savām telpām, nemaz neiedomājamies, ka
vai tad tagadējie latvieši būs mums visus šos gadus ir bisliktāki un nespēs rīkot pasā- jusi milzīga veiksme – pašiem
kumus, organizēt koncertus savs mūziķis, kuŗš nekad nav
un saietus nomātās telpās vai atteicies piedalīties jebkuŗā papat parkā? Visiem ir nopietna sākumā. Un ne jau tikai kaut
apņemšanās – viss labais tur- kāds mūziķis – Ilmārs Dzenis
ir zināms katram latvietim visā
pināsies!

Ilmārs Dzenis šoreiz klausītājos kopā ar dzīvesbiedri Silviju.

pasulē. Viņš mūzicējis kopā
ar Čikāgas piecīšiem, vēlāk
pats sniedzis solokoncertus,
pieaicinot dažādus palīgus.
Apceļojis vai visu pasauli.
Latvijā un arī ASV un Kanadā
veiksmīgi sniedzis koncertus
kopā ar Latvijā pazīstamo
grupu Emburgas zēni. Viņam
ir neskaitāmi skaņu ieraksti,
kas izplatījušies pa visu pasauli. Un grāmata! Jā, Maestro
Ilmārs Dzenis ir sarakstījis arī
grāmatu “Dziedāsim, spēlēsim,
dejosim” ar viņa dziedāto
dziesmu tekstiem un notīm, kā
arī fotografijām no daudziem
viņa dzīves posmiem. Par visu

šo milzīgo ieguldījumu latviešu
mūzikas pasaulē viņš saņēmis
atzinību - 2006. gadā mūziķis
apbalvots ar Atzinības krustu.
2011. gada sākumā Ilmārs
Dzenis pelnīti saņēma Latvijas
mūzikas ierakstu Gada balvu
par mūža ieguldījumu mūsu
populārās mūzikas attīstībā. Kā
lai viņu negodā un negodina?
Kā lai nesaka viņam lielu, lielu

Latviešu biedrības priekšnieks Juris Epermanis dod Maestro
norādījumus turpmākajiem gadiem.
paldies?
programmu. Par to priecājās
Vakars bija paredzēts kā arī visi vakara viesi. Koncerta
pārsteigums Ilmāram. Par noslēgumā uz skatuves tika
šo pārsteigumu bija gādājusi aicināts pats Maestro, lai, kā
sarīkojumu daļas vadītāja senās dienās kopīgi nodzieDace Hohlova kopā dātu pazīstamo dziesmu par
ar Pēteri Ozolu, vēl taurenīti. Koncerta laikā un
vienu ļoti darbīgu un pēc tā sekoja asprātīgi apsveimūzikālu Biedrības kumi un laba vēlējumi. Ilmārs
biedru. Pēteris ir viens saņēma dzīvei ļoti noderīgas
no tiem, kuŗš šeit, Sv. dāvanas un viņa mūzai Silvijai
Pēterburgā laikam vis- tika burvīgs ziedu pušķis.
vairāk mūzicējis kopā
Kas būtu sarīkojums bez miear Ilmāru. Sirsniņu lasta? Pēc oficiālās daļas visi
ballēm Ilmārs gatavo- atkal steidzās nobaudīt mūsu
ja īpašus uzvedumus, Mārītes Rubīnas sagādātos,
pieaicinot vietējos ta- īpaši gardos ēdienus, lai pēc
lantus – Pēteri Ozolu, tam pievērstos loterijai. Kā
Aivaru Vilemsonu, parasti, bija laimīgie laimētāji
Karmeni Lūsi, Andru un tie, kas bija apbēdināti, jo
Ozoliņu u.c. Īpašs viesis viņam palika tukšā. Taču vienmēr var
daudzreiz bija talantīgs ameri- cerēt uz nākamo reizi, kad roka,
kāņu mūziķis Džimijs Payne. pērkot lozi, būs laimīgāka.
Pēteris Ilmāra godināšanas
Visi vakara apmeklētāji un
reizei bija uzaicinājis vairākus rīkotāji devās mājup apmierino bijušiem Ilmāra skatuves nāti ar to, kā izdevās šie gadapartneŗiem – Aivaru, Andru un svētki, kas šoreiz nebija svinīgi
Džimiju, kā arī mūsu pianistu nopietni, taču sagādāja pārsteiVladimiru Hohlovu. Visi kopā gumu Ilmāram Dzenim un priesniedza pārsteigtajam Maes- ku visiem klātesošiem.●
tro jautru viņa paša dziesmu
Gundega Vilemsone

Kā senās dienās kopā mūzicē Pēteris Ozols, Andra Ozoliņa, Aivars Vilemsons un Džimijs Payne
Vladimira Hohlova klavieŗu pavadījumā.
Visi foto: Gundega Vilemsone un Silvija Ropa

Čikāgas pensionāru saiets –
Juŗa Valaiņa 95 gadu jubilejas svinības
(Turpinājums no 10. lpp.)
Martu Cakari un literātus:
priekšnieku Kārli Ķezberu,
Valdi Krāslavieti, Ojāru Jēgenu un Oļģertu Cakaru, pie
kam divi pēdējie bija galvenie
Čikāgas Preses balles rīkotāji
un telpu iekārtotāji. Lai varētu
apmēram pārskatīt, cik rakstus
Juris ir veicis savā mūžā, runātājs bija saskaitījis savā datorā
palikušos savus aprakstus un
nonācis pie 160, vērtējot, ka
Jurim būs tuvu tāds pat skaitlis,
izkaisīt Čikāgas Ziņās, Laikā
un Latvija Amerikā.
Jubilejas nobeiguma posmā
daudz un priecīgi, Armanda
pavadīti, dziedājām. Juris sir-

snīgi pateicās visiem laba
vēlētājiem. Tad vēl it kā pārkāpāmies savā pensionāru saieta
vidē un mūsu tradicionālos
mēneša dzimšanas dienu sveicienus saņēma, protams, Juris
Valainis 95, Vilnis Jakopsons
85, pie kam, ievērojot nozīmīgos gadus, priekšnieka palīdze
Aina Eglīte bija sarunājusi, ka
dziedās Armands Birkens, izrādās, dziedot nupat sacerētu
dziesmu (!), un Austra Kēlere.
Un tad – notika atklāta biedru
sasaukšanās, gandrīz sacelšanās! Izrādījās, ka priekšniekam pasniegtajā dzimšanas
dienas sarakstā trūkstot viņa
palīdzes Ainas Eglītes vārds.

Tā kā sarakstu bija gatavojusi
tā pati Aina – ļoti aizdomīgi.
Tomēr, redzot uz saldumu
galda tortes blakus tortēm,
nedomāju, ka viņa mēģinājusi
izvairīties no “dzimšanas dienu bērnu” nastas – biedrenēm
torte un vīriem pudele vīna…
Piecēlušies nodziedājām “Tavā
gaviļdienā jaukā priecīgā Visi
tavi draugi tevi sveicina”. Vēl
viens pienākums: priekšnieks
aicināja, visus pieceļoties, ar
klusuma brīdi pieminēt mūsu
aizgājušo mīļo biedreni Ausmu
Mežmali.
Pateicība Skaidrītei Valainei par jubelejas domu un
rīkošanu, Pensionaru biedrības

Dzied duets Gundega Puidza un Māra Vārpa.

balstiem, saietu un arī šīs jubilejas darba darītājiem: Ainai
Eglītei, saimniekam Arvīdam
Kadeģim, Inārai Grigolatei un

katram, kas palīdzēja veidot šīs
vienreizējās svinības.●
Oļģerts Cakars
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Kaŗa un okupāciju plosītā zeme un tauta
Iznākusi vēstures grāmata par Kurzemes katlu “Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē. Asinis mežā.”
Izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā BBC žurnālista
Vinsenta Hanta grāmatu “Otrā
pasaules kara beigas Kurzemes
frontē. Asinis mežā”.
Grāmatu veido cilvēku atmiņas, aculiecinieku stāsti
– mutvārdu vēsture par Kurzemes fronti Otra pasaules
kaŗa beigās jeb tā sauktajām
Kurzemes katla kaujām. Godalgotais BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu autors Vincents Hants
apceļo Kurzemi, izstaigādams
ceļus, kas chronoloģiski izgaismo pēdējās sešas lielkaujas
Kurzemes frontē no 1944.
gada oktobŗa līdz 1945. gada
maijam. Viņš ciemojas visā
Rietumlatvijā - Ventspilī, Ugālē, Zlēkās, Jūrkalē, Pāvilostā,
Liepājā, Saldū, Lestenē, Džūkstē, Kuldīgā, Talsos, Tukumā,
tikdamies ar Otra pasaules
kaŗa - Kurzemes frontes - aculieciniekiem. Viņš brien dziļi

mežā, uzklausīdams spilgtus
sen aizmirstu kauju un baisu
zvērību aprakstus, un sastop
“racējus”, kuŗi kaujaslauka kapos joprojām meklē kritušos.
Šis ir skarbs un neomulīgs
stāsts par vietu, kur tika parakstīts Otra pasaules kaŗa pēdējais padošanās akts, un par
tautu, kuŗu aprijis kaŗš un kuŗa

Kā vairumam cilvēku, tā arī man pienāca laiks,
kad nopietni jādomā par nodarbošanos tālākai dzīvei.
Studiju gadi ar saviem gadījuma darbiem, parasti
fiziskiem, grūtiem un garŗlaicīgiem, nu bija beigušies.
Līdz ar tiem gan arī interesantie brīži, kā pārrunas
ar draugiem un studiju biedriem pie kafijas tases
Melburnas Universitātes kafējnīcā vai pie lētas vīna
glāzes studentu iemīļotā tuvējā krodziņā. Dažkārt ar
kādu no draugiem bijām kājām mērojuši pāris kilometrus uz pilsētas centru.
Pārrunājot un atrisinot cilvēces problēmas. Tālākai
iespējamai akadēmiskai karjērai polītiskajās zinātnēs,
kurās pēc tieslietu izstudēšanas biju guvis izcilas
sekmes, tēvs bija pielicis noteiktu punktu. Draudzīgās
sarunās viņš man lika saprast, ka polītiskās zinātnes
neesot nekāda dzīvei noderīga karjēra. Tās esot bagātu cilvēku izklaidēšanās un izprieca, ne nopietna
nodarbošanās turpmākam mūžam. Esot pa varītēm
gribējis studēt jurisprudenci un to beidzis. Lai nu
tagad ejot un strādājot nopietnu jurista darbu.
Arī ar karjēru Austrālijas diplomātiskajā dienestā
toreiz nekas nesanāca. Pēc draudzīga aicinājuma
uz interviju un paskaidrojuma, ka man esot priekšzīmīgas kvalifikācijas šim darbam, daudz tālāk par
durvīm netiku - tiklīdz intervētāji uzzināja, ka neesot
dzimis “Britu zemē” un turklāt vēl tādā, kas tagad
esot Padomju imperijas sastāvdaļa. Būšot nopietni
interešu konflikti.
Šo noteikumu gan pēc dažiem gadiem atcēla
un vairāki Austrālijas latvieši iekļuva šīs valsts
diplomātiskajā dienestā. Priekš manis tas bija par
vēlu, jo biju jau dziļi iesaistījies jurista darbā un bija
radušās citas saistības dzīvē.
Klausot tēva padomam, uzsāku jurista karjēru.
Pēc juridiskās fakultātes beigšanas, brīvlaikā pirms
polītisko zinātņu studiju noslēguma gada, biju
strādājis lielā iekšpilsētas austrāliešu advokātu firmā,
vienā no vecākām un toreiz lielākām Melburnā.
Prakses gada sākumā man šīs firmas vadība atļāva
pāriet uz mazāku iekšpilsētas firmu. Mana tālākā
darba dzīve turpinājās šajā otrā, mazākajā firmā. Tā

vienlaikus kaŗo pati ar sevi.
“Ir pagājuši 70 gadi, un es
braucu pa tiem pašiem zemes
ceļiem. Šie bija ceļi aiz Vācijas un Latvijas frontes līnijas.
Otrpus dzelzceļa sliedēm ceļi
ved uz Remti, Irlavu, Džūksti,
Lesteni - vietām, kuŗas 1944.
gadā bija vien mazi ciemi un
saimniecību puduŗi, taču turienes zeme ir piesūkusies ar
asinīm - vīri te krita un tika
sarauti gabalu gabalos. Šajos
ciematos piedzīvotais mainīs
valsts vēstures gaitu un ietekmēs vairākas paaudzes. Ik
pavasari un rudeni, kad ļaudis
strādā uz lauka, zemē tiek uzietas ne vien sprāgstvielas, bet
arī kauli un mirstīgās atliekas.
Daudzi kritušie no abām kaŗojošām pusēm netika savākti.
Kaŗš beidzās, ļaudis apraka
mirušos šāviņu izrautajās bedrēs un dzīvoja tālāk,” grāmatā
raksta autors.
Prof. em. Dr. Valters Nol-

lendorfs par grāmatu saka:
“Latvietis tādu grāmatu nevarētu uzrakstīt. Un tāpēc latvietim varētu būt daudz iebilstama, jo būtība viņam it kā ir
skaidra un daudzreiz atkārtota,
līdz tā kļuvusi par pārliecību. Vinsents Hants nāk no
malas un ierokas Otra pasaules kaŗa beigās Kurzemē kā
archaiologs, kuŗš no liecību
fragmentiem, atmiņu lauskām,
artefaktiem cenšas iztēloties un
izprast to, kas droši vien visā
eksistenciālajā pretrunībā nav
pilnībā iespējams, arī latvietim ne. Ir jāapbrīno autora apņēmība un izturība, cenšoties
izprast Kurzemes – cietokšņa?
katla? - sarežģīto būtību. Bet
par visu vairāk - viņa spēja
just līdzi. “
Grāmatas autors Vinsents
Hants: “Latvija kaŗā ir zaudējusi veselu paaudzi, pārcietusi
ebrēju iznīcināšanu, padomju
varas oponentu deportāciju,
piecdesmit pēckaŗa okupācijas
gadus, un pēcāk - 2008. gada
ekonomiskā sabrukuma izraisītu kaŗalaika paaudzes mazbērnu aizceļošanu. Šo sarežģīto

stāstu veido gan šie, gan arī
daudzi citi notikumi.”
Sešās Kurzemes lielkaujās
bojā gājušo skaits ir satriecošs. Cīņās krita vismaz
pusmiljons vīru, lielākoties
sarkanarmieši. Pēc aplēsēm
Kurzemes kaujās krita vai
guva ievainojumus aptuveni
400,000 padomju armijas kaŗavīri. Vācieši Kurzemes katla
posmā zaudēja 150,000 vīru,
smagākos zaudējumus piedzīvojot trešajā - Ziemassvētku
– kaujā. Šī ir grāmata par baisāko kaŗu, kuŗā latvietis kaŗoja
pret latvieti un kaujās gāja
brālis pret brāli. Šī grāmata
būs labs ieskats pagātnē, īpaši
jauniešiem. Jo šis ir stāsts par
to, kas notika, pastāstīts to vārdiem, kuŗi tur bija.
Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska.
Grāmata nopērkama grāmatu
tirdzniecības vietās, izdevniecības “Grāmatu mājā”- Rīgā,
Dzirnavu ielā 21 vai interneta
veikalā: veikals.la.lv.●
Linda Rumka,
AS "Latvijas Mediji"

baudīja dažādas vārda, kā arī līdz- viņa klienti bija lielas, pazīstamas vācu un dažas palieīpašnieku – „partneŗu” maiņas.
las angļu firmas. Viņam ieprecoties Berlīnes vāciešu
Durvis uz šo firmu man at- patriciešu ģimenē, viņš pārgāja luterticībā.
vērās, kad mans studiju laika
Viss tas viņam nepalīdzēja izvairīties no vācu
draugs Igors Ivars Kavass izlē- nacionālsociālistu vajāšanām un laikam ar viņa
ma mainīt pirms pāris gadiem dzīves biedrenes palīdzību, ar visu iedzīvi pārvācās
sekmīgi iesākto advokāta darbu uz Londonu. Bet tur jau viņam vairs kā klientes nepret akadēmiska jurista karjēru. palika lielās vācu firmas. Ar saviem sakariem angļu
Tā viņu no trijām Austrālijas valdībā viņu nozīmēja kā galveno juristu Šanhajā,
Toma Gaiķa viņete universitātēm noveda pie spo- Ķīnā, kur angļiem bija speciālas privilēģijas. Par
žām profesoratūrām divās no slavenākām ASV nelaimi, tur ienāca japāņi un viņu kā angļu iecelteni
juridiskajām fakultātēm - gadu Princetonā un tad dau- gribēja nekavējoties apcietināt. Tomēr viņam izdevās
dzus gadus Vanderbilta Universitātē, Našvillē. Viņš japāņus pārliecināt, ka viņš ir pirmajā pasaules kaŗā
kļuva par redaktoru daudzām juridiskām grāmatām, vācu - toreizējo japāņu sabiedroto, kaŗa varonis. Tā
likumu kopojumiem un publikācijām.
viņam atļāva Ķīnu atstāt ar daļu viņa mantības. Viņš
ASV valdība viņu iecēla par savu padomnieku ar kundzi nonāca Austrālijā, Melburnā, kur viņš uz saAustrumeiropas komūnistu laiku likumu jautājumos. vu Anglijas prakses tiesību pamata cerēja tūdaļ iegūt
Pasaules Juridisko Bibliotēkāru Apvienība ievēlēja prakses tiesības. Pazīstamu, Austrālijas augstākās
viņu par savu priekšsēdi, un savas akadēmiskās tiesas spriedumu krājumos ierakstītu prāvu, zaudēja:
karjēras beigās, ar ASV valdības atbalstu, starptautiskā prakses tiesības viņam noraidīja, jo viņš nebija britu
Pasaules Tirdzniecības Organizācija (World Trade pavalstnieks. Valdība pēc tam viņam izņēmuma kārtā
Organization) viņu nozīmēja par “augsto komisāru” piešķīra Austrālijas – toreiz britu – pavalstniecību.
neatkarīgai kļuvušai Ukrainai, Maķedonijai un bei- Tā nu viņš beidzot ieguva prakses tiesības un atvēra
dzot Azerbaidžānai, pirms viņu priekšlaicīgi uz viņo savu biroju Melburnā.
sauli aizaicināja nedziedināma melanoma.
Pēc pārstudēšanas, vairākus gadus vēlāk, viņam
Manai jaunajai darba vietai firmas īpašnieki pievienojās Klārs, priekškaŗa Kēnigsbergas ties– partneŗi bija divi vācu ebrēji, kas abi bija kļuvuši nesis, laikam sava ieņemtā amata dēļ, kristīgais.
kristīgie. Pirmais bija RuTas savukārt gan viņu nebija
dolfs Kahns. Laipns, bet
glābis no piespiestas Vācijas
ļoti nopietns, zinīgs cilatstāšanas. Viņam bija jāpārstuvēks. Pirms Otra pasaudē Melburnas Universitātes tiesles kaŗa bijis pazīstams
lietu fakultātē. Atceros viņu kā
speciālists Vācijā, Berļoti draudzīgu, laipnu, omulīgu,
līnes Universitātē, pribet ne pārāk praktisku cilvēku.
vātajās internacionālās
Abi kungi jau bija krietni
tiesībās. Cik saprotu,
jo krietni gados, bez pēcteviņš bija daudz rakstījis
čiem, kas varētu praksi pārzinātniskajā literātūrā.
ņemt. Igoram Kavasam firmu
Interesanti atzīmēt, ka
atstājot, viņiem ļoti bija nepar varonību vācu ķeipieciešams jurists, kas tekoši
zariskajā aviācijā Pirmā
pārvaldītu vācu valodu. Viņi
pasaules kaŗā viņš bija
bija Rietumvācijas valdības,
izpelnījies dzelzkrustu.
ģenerālkonsulāta, Ģētes InstiParallēli akadēmiskajam
tūta, Vācu Austrālijas tirdzdarbam viņam bijuši divi
niecības kameras un virknes
advokātu biroji – viens
citu vācu kultūras un labdarības
Berlīnē un otrs Londonā.
organizāciju, kā arī vairāku
Viņš arī bija ieguvis prakviņu pasaules mēroga lielfirmu
ses tiesības Anglijā. Ar
advokāti.
šīm kvalifikācijām un Goda konsuls Kērnsā, Austrālijā Aleksandrs (Turpinājums nākamā numurā)
zinātnisko doktora gradu Gārša.
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BAZNĪCU ZIŅAS

SV. JĀŅA DRAUDZE
Draudzes kanceleja atvērta
no pirmdienas līdz piektdienai
no pl. 8-16; tālr. 416-921-3327;
200 Balmoral Ave., Toronto, ON
M4V 1J6. Māc. Ģirta Grietiņa
runas stundas otrd. un ceturtd.
pl. 13-17 vai arī citā laikā pēc
vienošanās. Māc. Ģ. Grietiņš,
40 Hollyberry Trail, North York,
ON, M2H 2S1, tālr. 647-9865604, e-pasts: grietins@gmail.
com. Papildus informācija par
draudzes notikumiem atrodama
mājaslapā www.stjohnslatvian.
ca.
29. aprīlī pl. 12.00 Ziemeļamerikas Baptistu draudžu dziesmu
diena. Seko Sv. Andreja draudzes
dāmu komitejas gatavots azaids.
6. maijā pl. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā). Seko Baltā
galdauta svētki.
13. maijā pl. 9.00 Burvīgās
brokastis par labu „Palīdzība Latvijai” projektam;
pl. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā). Seko
kafijas galds.
SV. ANDREJA DRAUDZE
200 Balmoral Ave., Toronto,
ON M4V 1J6, tālr. 416-9241563. Draudzes administrātore
Sarma Gaide, birojs atvērts
katru darba dienu no pl. 10:00
līdz 18:00. Lai pieteiktos uz
pārrunām ar mācītāju, lūdzu
rakstiet vai zvaniet pastorilze@standrewslatvian.org/
mob. 416-994-2136/ mājās 416497-0303. Māc. Ilzei KuplēnaiEwart. 57 Clansman Blvd., Toronto, ON M2H 1X7. Papildus
informācija par draudzes notikumiem atrodama mājaslapā
www.standrewslatvian.org.
29. aprīlī pl. 12.00 Ziemeļamerikas Baptistu draudžu dziesmu
diena. Seko Sv. Andreja draudzes
dāmu komitejas gatavots azaids.
6. maijā pl. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā). Seko Baltā
galdauta svētki.
13. maijā pl. 9.00 Burvīgās
brokastis par labu „Palīdzība Latvijai” projektam;
pl. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā). Seko
kafijas galds.
Sidrabenē:
6. maijā pl. 9.45 iesvētes mācības;
pl. 10.00 nodarbības bērniem un
pieaugušajiem;
pl. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu abās valodās;
pl. 12.00 kopējas pusdienas. Aicinājums ņemt līdz groziņu.
AUSTRUMU DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek Sv.
Barnabas baznīcā, pl. 14.00 361
Danforth Ave., Toronto, ON
M4K 1P1. Māc. Dr. Anita Gaide,
40 Longwater Chase, Unionville,
ON L3R 4A5, tālr. 905-477-7042.
Draudzes pr-ce Jana Kopmanis,
tel. 416-535-0366. Mājas lapa:
www.stbar-nabas-toronto.com/
pages/latvi-an_congregation.
html.
KATOĻU DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek katra
mēneša trešajā svētdienā pl.
13.00 Kristus Augšāmcelšanās
baznīcā, 1 Resurrection Rd.
(3650 Bloor St. West) Toronto,
nedaudz rietumos no BloorIslington pazemes stacijas. Jūlijā un augustā dievkalpojumi
nenotiek.
DIEVKALPOJUMU KOPAS
Aprūpē prāv. Ivars Gaide,
tālr. 905-477-7042.

HAMILTONAS EV. LUT.
KRISTUS DRAUDZE
18 Victoria Ave. South, Hamilton, ON L8N 2S6; tālr. 905-5275810. Māc. D. Kaņepa runas
stundas pēc vienošanās. Māc.
Dāvis Kaņeps, 189 Nakoma
Road, Ancaster, ON L9G 1S6.
Tālr. 289-442-6846. Draudzes
priekšnieks Jānis Grinvalds,
tālr. 905-335-9819.
29. aprīlī pl. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu.
ST. CATHARINES
DRAUDZE
Dievkalpojums notiek katra mēneša 3. svētdienā, pl.
15, Kristus baznīcā (kanad.),
140 Russell Avenue. Draudzes
adrese 47 Woodelm Drive, St
Catharines, ON L2M 4N6; tālr.
(905) 938-0219.
OTAVAS DRAUDZE
Miera draudze, 83 Main
St., K1S 1B5 tālr. 613-2304085. Draudzes mācītājs Ilmārs
Zvirgzds: tel. 613-234-8567,
zvirgzds@me.com. Draudzes
priekšniece Vita Mazpole, tel.
613-692-6056, mazpolis@ gmail.
com.
29. aprīlī pl. 11.00 dievkalpojums.
6. maijā pl. 11.00 dievkalpojums. Seko Baltā galdauta
svētki.
13. maijā pl. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums abās valodās.
MONTREĀLAS
TRĪSVIENĪBAS EV. LUT.
DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek Montreālas Latviešu Centrā, 3955
Provost St., Lachine, katra
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pl. 15:00.
Draudzes priekšnieks Jānis
Mateus. Draudzes adrese: Trinity Latvian Church, P.O. Box
S39, Station NDG, Montreal,
PQ, H4A 3P4, tel. 514-9929700.
13. maijā pl. 14.00 Ģimenes dienas dievkalpojums. J. Mateus.
KATOĻU DRAUDZE
Dievkalpojumi Montreālā
notiek katra mēneša trešā svētdienā, pl. 10.30, Notre Dame
Bazilikas Sv. Jēzus Sirds kapličā, 426 St. Sulpice ielā.
SADBERIJAS DRAUDZE
Diakone Inese Upmane-MacDonald. Draudzes pr. Pēteris
Golde.
VANKUVERAS DRAUDZE
Pr-ks Kārlis Pelēns, 1008
West 17th Street, North Vancouver, B.C., V7P 3C5; tāl.
604-987-4958.
SV. PĀVILA DRAUDZE
DETROITĀ
Baznīcas adrese: 30623 West
Twelve Mile Road, Farmington,
Hills MI 48334.
ŅUJORKAS DRAUDZE
4 Rīga Lane, Melville, NY.
Salā:
29. aprīlis pl. 10.30 dievkalpojums. Māc. Saliņš.
6. maijā pl. 10.30 dievkalpojums. Māc. Saliņš.
13. maijā pl. 10.30 Ģimenes
dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Māc. Saliņš.
Jonkeros:
29. aprīlī pl. 10.00 dievkalpojums. Māc. Saivars.
6. maijā pl. 10.00 dievkalpojums. Māc. Saivars.
13. maijā pl. 10.00 Ģimenes
dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Māc. Saivars.
Ņudžersijā:
6. maijā pl. 13.30 dievkalpo-

Pieminot Valdi Vagneru
Kanadas Latviešu Centrs Toronto
izsaka visdziļāko pateicību visiem,
kuŗi ziedoja Centra darbībai,
lai atzīmētu Valža Vagnera ražīgo mūžu

KLCT pateicas par lielo devumu
Centra darbībai - $9516.82
Valdis Vagners bija aktīvs dalībnieks Centrā kopš dibināšanas dienas. Viņš bija otrais valdes priekšsēdis
1981. gadā un ar pārtraukumiem pildīja amatu veselus
8 gadus - ilgāk nekā jebkuŗš cits priekšsēdis. Bet Valža darbība Centrā nenotika vienīgi priekšnieka amatā - visus šos gadus viņš pielika savu roku visdažādākajos projektos. Valdim bija ne tikai lielas darba spējas, viņam bija lieliskas spējas nogludināt domstarpības, kuŗas nereti uzliesmo sabiedriskā darbā.
Valdis ar savu pozitīvo pieeju bija arī aktīvs citās organizācijās, to starpā,
skautu kustībā, LNAK, kreditsabiedrībā un korporācijā “Fraternitas Lataviensis”.
KLCT izsaka līdzjūtību Valža Vagnera ģimenei sakarā ar viņa
aiziešanu un paturēs viņu atmiņā kā vienu no Centra stūŗakmeņiem

„Sīkie techniskie” grozījumi
Baznīcas likumā
LELB uzskata, ka ir vienīgā līdz 1940. gadam pastāvējušās
luteriskās baznīcas tiesību pārmantotāja
Saeimas deputāti,
kuŗi pārstāv visus parlamentā
ievēlētos polītiskos spēkus, ir
iesnieguši likuma labojumus,
lai noteiktu, ka valsts atzīst
Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas (LELB) darbības
nepārtrauktību Latvijā un ka
LELB ir vienīgā tiesību pārmantotāja luteriskajai baznīcai,
kas darbojās Latvijā līdz 1940.
gadam.
Pašlaik spēkā esošo LELB
likumu plānots papildināt ar
preambulu, kuŗā būtu noteikts

gan augstāk minētais, gan tas,
ka LELB izveidojusies luteriskās reformācijas kustības
ietvaros 16. gadsimtā, darbību
sākusi pirms Latvijas dibināšanas un nepārtraukti darbojusies
Latvijā arī okupāciju laikā.
Normatīvajā aktā plānots arī
noteikt, ka baznīca ir atbrīvota
no valsts nodevas par īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, ja notiek īpašumu
tiesību pāreja starp LELB un
baznīcai piederīgu draudzi vai
citu baznīcai piederīgu insti-

tūciju.
Tāpat likumā paredzēts noteikt, ka gadījumā, ja draudzes
sapulcē tiek pieņemts lēmums,
ka draudze pārstāj darboties kā
LELB piederīga draudze, tad ir
uzskatāms, ka draudzes locekļi
ir individuāli izstājušies no
baznīcai piederīgas draudzes
un tā tiek likvidēta.
Grozījumi likumā paredz vēl
vairākas citas izmaiņas.
Likumprojekta anotācijā
skaidrots, ka LELB Tiesību
(Turpinājums 15. lpp.)

jums St. Andrew’s. Māc. Saivars.
Seafarer’s:
19. maijā pl. 14.00 dievkalpojums. Māc. Saliņš.

6. maijā pl. 10.00 Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums
kopā ar Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzi. Seko DV pusdienas.
13. maijā pl. 10.00 Ģimenes
dienas dievkalpojums. Piedalās
Čikāgas bērnu ansamblis. Seko
siltas pusdienas un sarīkojums.

Katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiek Biedrības
namā, katrs trešās svētdienas
dievkalpojums notiek Our Savior baznīcā. Baznīcas adrese:
301 – 58th Street S., St. Petersburg, FL 33707. Māc. Aivars
Pelds, draudzes priekšniece Aija
Norbergs.

(LETA)

LAT. EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC
Draudzes nams un kanceleja
400 Hurley Avenue, Rockville,
MD 20850-3121. Tel. 301/2514151. Mācītāja Anita Vārsberga
Pāža, tel. mājās 301/293-2052. epasts:dcdraudze@verizon.net.
ČIKĀGAS
LATVIEŠU EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA DRAUDZE
450 Forest Preserve Dr.,
Wood Dale, IL 60191-1983;
tālr. 630-595-0143, draudzes
pr. Uldis Pūliņš. Mācītājs Ojārs
Freimanis.
29. aprīlī pl. 10.00 dievkalpojums.
6. maijā pl. 10.00 Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums
Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā.
Seko DV pusdienas.
ČIKĀGAS LATVIEŠU EV.
LUTERISKĀ CIĀNAS
DRAUDZE
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499; tālr. 773725-3820. Mācītāja: Gundega
Puidza, tālr. 248-219-4985;
draudzes priekšniece Silvija
Kļaviņa-Barshney.
29. aprīlī pl. 10.00 mūzikāls
dievkalpojums ar viesiem no
Latvijas.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park,
IL 60302. Māc. Olģerts Cakars,
tālr. 708-383-5285.
ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA
Baznīca: Immaculate Conception Church, 7211 W. Talcot
Ave., Čikāgā; kopas pr. Juris
P.Valainis. Tālr. 708-445-8569,
e-pasts: valainisjuris@ yahoo.
com.
KLĪVLANDES APVIENOTĀ
EV. LUT. DRAUDZE
Dievkalpojumi notiek draudzes dievnamā katru svētdienu
pl. 11.00, 15120 Detroit Ave.,
Lakewood, OH., 44107, Mācītāja Dr. Sarma Eglīte. Draudzes
priekšniece Zenta Apīnis.
KALAMAZŪ EV. LUT.
APVIENOTĀ DRAUDZE
122 Cherry Hill st., Kalamazoo, MI 49006. Māc. Aija Graham.
SV. PĒTERSBURGAS
LATVIEŠU EV. LUT.
APVIENOTĀ DRAUDZE

MINEAPOLES –
ST. PAULAS LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZE
Baznīcas adrese: 3152 17th
Ave. S., Minneapolis, MN
55407; tālrunis 612-722-4622;
e-pasts mndraudze@gmail.
com. Mācītājs Dāgs Demandts
(tālr. 612-280-933). Draudzes
priekšniece Kristīne Kontere
(tālr. 952-412-4591). Draudzes
biroja stundas: trešdienās no
10:00 līdz 14:00.
29. aprīlī pl. 10.00 dievkalpojums. Seko sadraudzība.
1. maijā pl. 19.00 Vakara Bībeles stunda draudzes bibliotēkā.
6. maijā pl. 10.00 dievkalpojums. Seko sadraudzība.
13. maijā pl. 10.00 Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Seko sadraudzība.
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT.
DRAUDZE
Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039.
Draudzes priekšniece Tamāra
Rūse (tālr. 949-443-2150).
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REAL ESTATE SERVICES

Janis Korbs
Broker

Aicinājums
latviešu
sabiedrībai

Kristus Dārza Mājas un Kristus Dārza
Fonda pilnsapulce notiks

416 410 6252

trešdien, 30. maijā, pl. 19.00

jkorbs@sympatico.ca

Visi ir mīļi aicināti piedalīties pārrunās
par tagadni un nākotnes darbību
Uzkodas un atspirdzinājumi

Independently owned and operated

3.8125 x 2.1875 inches

Daugavas Vanagi Kanadā
piedāvā stipendijas Kanadas
jauniešiem apmeklēt vasaras
vidusskolas Gaŗezers un Kursa un
„Sveika, Latvija!“ braucienu
Pieprasījumus līdz 30. maijam var
nosūtīt pa epastu vanadze@hotmail.com
ar kopiju uz dvkvbirojs@gmail.com
vai
pa parasto pastu Daugavas Vanagu Kanadā valdei 4 Credit Union Dr., Toronto, Ontario, M4A 2N8

Daugavas Vanagi Kanadā
paziņo 2018. gada stipendiju
pieteikšanos
“DV KV Latvian Scholarship Fund”

Toronto Sv. Jāņa baznīcas telpās

Paldies par atsaucību!
Valda Bērziņa (KDLF priekšsēde)
Baiba Zariņa (KDLH priekšsēde)

Latviešu Centrā Toronto
ēdienu tirdziņš

ceturtdienās, pensionāru saietos,
sestdienas rītos
marinētas bietes, skābēti gurķi, sautēti skābie kāposti, desas,
kartupeļu un dārzeņu salāti, kotletes, karbonādes, kāpostu
vīstokļi, pīrāgi, aknu pastēte, ūdenskliņģeŗi, saldskābmaize,
tortes un vēl! (ne vienmēr viss, bet vienmēr gards)

4 Credit Union Dr., Toronto,
ON, Canada, M4A 2N8

Noteikumi:
●Pieprasītājam jābūt Kanadas pilsonim vai pastāvīgam
iedzīvotājam
●Stipendija tiks piešķirta tikai pirmā grada universitātes
vai kolledžas pilna laika studentiem
●Pieprasītājam vai vecākiem, vai vecvecākiem jāsastāv
DV organizācijā
●Anketa ar divām pavadu vēstulēm ir jāiesniedz līdz
2018. g. 30. jūnijam
Pieprasījumu sūtīt:
DV Kanadā valdei
4 Credit Union Dr.
Toronto, Ontario
M4A 2N8
Gunta Reynolds <vanadze@hotmail.com > un
<dvkvbirojs@gmail.com>
Anketas un papildināti noteikumi ir dabūjami DV interneta
vietnē www.daugavasvanagi.ca

2018

Tel.: 416-466-1514
E-pasts: latvija.amerika@gmail.com

ATJAUNOJIET LAIKRAKSTA ABONEMENTU!
PASŪTINIET “LATVIJA AMERIKĀ”!

Abonementi:
KANADĀ

12 mēn. $ 195
12 mēn. ar pirmās klases pastu - $ 260

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTĪS
12 mēn. US $ 215

EIROPĀ, LATVIJĀ UN CITUR
12 mēn. $ 275

Mrs, Mr, Miss _______________________________________
Adrese _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
PAGARINĀJUMS

JAUNAIS ABONEMENTS

Čeki rakstāmi “Latvija Amerikā”
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T ar A

A karā
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T ikum

L atte

E īzas

Su

EMBASSY OF
LATVIA
Latvijas vēstniecības
Kanadā adrese

350 Sparks Street,
Suite 1200
Ottawa, Ontario
K1R 7S8

tel.: (613) 238-6868
(613) 238-6014
fakss: (613) 238-7044
e-pasts:

embassy.canada@
mfa.gov.lv

mājas lapa:

www.am.gov.lv/ottawa

Krustvārdu
mīklas Nr. 409
atrisinājums
Līmeniski. 1.Novele. 6.Šamaņi. 10.Krūze. 11.Piroga
13.Atmata. 14.Amazonīts.
15.Roma. 17.Salt. 18.Apals.
19.Kamanas. 23.Likteņdārzs.
24.Mīnas. 26.Parks. 27.Dzimtbūšana. 30.Viducis. 31.Arēna.
34.Āvas. 36.Auļi. 37.Specifika.
39.Prasme. 40.Spiets. 41.Obērs.
42.Susēja. 43.Sekste.
Stateniski. 1.Nopērt. 2.Vārsma. 3.Luga. 4.Brīze. 5.Dzintarzeme. 7.Auts. 8.Asaras.
9.”Imanta”. 12.Amoliņš. 13.Atkal. 16.Apstāklis. 17.Salīgšana. 20.Migas. 21.Dārzniecība. 22.Vaina. 25.Obereks.
28.Tulpe. 29.Vārpas. 30.Vagars. 32.Augejs. 33.Birste.
35.Afēra. 37.Smej. 38.Apse.

Nelasi avīzi pāri
kaimiņa plecam
- lasi savu!
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„Sīkie techniskie” grozījumi Baznīcas likumā
(Turpinšjumd no 13. lpp.)
komisija pašas veiktajā analizē ir konstatējusi nepieciešamos labojumus likumā un ir
sagatavojusi likumprojektu,
ko apstiprinājusi baznīcas Bīskapu kollēģija. LELB pārstāvji
vērsās pie 12. Saeimas deputātiem ar lūgumu parakstīt
šo likumprojektu. Saskaņā ar
LELB rosinājumu likumā ir
nepieciešams iekļaut preambulu, reģistrācijas procedūras
būtu jāaizvieto ar paziņošanas
kārtību, jāparedz juridiskas
personas un reliģiskās organizācijas tiesiskais statuss arī baznīcas struktūrām un nodaļām,
kā arī ir precīzējumi daži citi
jautājumi.
Tāpat likumprojektā LELB
rosina tās darbību regulējošā
likumā nostiprināt liegumu bez
atļaujas saņemšanas ierakstīt
jebkuŗas sarunas ar baznīcas
garīdzniekiem.

Polītiķi atskārst, ka
tiek izmantoti baznīcas
iekšpolītikas cīņā
“Vienotības” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Hosams Abu
Meri nolēmis atsaukt parakstu
grozījumiem LELB likumā, jo
likumprojekts varētu skart arī
baznīcas “iekšējās polītikas”
jautājumus.
Abu Meri skaidroja, ka likumprojektu parakstījis, jo
sākotnēji bijis informēts, ka
attiecīgie grozījumi esot tikai
techniski.
Ministru prezidents Māris
Kučinskis (ZZS) pēc koalicijas sēdes preses pārstāvjiem
norādīja, ka sagaida likumprojekta rūpīgu vērtēšanu Saeimas
komisijās.
Tomēr 19. aprīlī deputāti lēma nodot komisijām likumu,
kuŗā LELB atzīta par vienīgo
luteriskās baznīcas tiesību pārmantotāju.
Deputāts Ilmārs Latkovskis
norādīja, ka likumprojekts
būtu netaisnīgs pret Latvijas
Evaņģeliski luterisko baznīcu
ārpus Latvijas (LELBāL).
Viņš uzsvēra LELBāL devumu Latvijai Atmodas laikā, kā
arī norādīja, ka deputātiem nevajadzētu iejaukties baznīcas
lietās. Savukārt polītiķis Ringolds Balodis (Nacionālā apvienība) teica, ka likumprojekts nepieciešams praktisku
lietu sakārtošanai un aicināja
respektēt “baznīcas autonomo
gribu”.

LELB uzskata,
ka LELBāL nav
piešķiŗamas
vienlīdzīgas tiesības
LELB nekad nav iebildusi un
neiebilst, ja LELBāL pārstāvji
veido savu tiesiski atsevišķu
baznīcu Latvijā, bet tad tā ir
jauna baznīca, kas arī nekādā
veidā nevar pretendēt uz to
pašu tiesisko statusu, kāds ir
LELB, uzsvēra LELB.
LELB ieskatā, jautājums

par abu baznīcu attiecībām
un to tiesisko statusu tiek pasniegts emocionāli un sagrozīti, bez juridiska pamatojuma
un vispārējās frazēs.
LELB uzsvēra, ka abas baznīcas nenoliedzami ir vienas
Kristus baznīcas sastāvdaļas
- tās to ir izteikušas, vienojoties
par Kopīgajiem noteikumiem,
kuŗus abu baznīcu Sinodes ir
apstiprinājušas 1998. gadā.
Noteikumos paredzēts, ka
LELB un LELBāL ir publiski
tiesiska rakstura reliģiskas organizācijas, kas savā darbībā
ievēro savu mītnes zemju
Satversmes, likumus, bet savā
iekšējā dzīvē ir patstāvīgas,
savukārt jautājumus, kuŗus
nenosaka Kopējie noteikumi,
kārto katras baznīcas likumi.
LELB skaidroja, ka tātad šie
Kopējie noteikumi skaidri pasaka, ka juridiski abas baznīcas ir
šķirtas un katra pati lemj savas
iekšējās lietas gan saistībā ar
savām Satversmēm, gan arī
saistībā ar saviem likumiem.
“Atsevišķi LELBāL pārstāvji apgalvo, ka viņi ir patiesie
LELB tiesiskie mantinieki,
sakot, ka LELB ir tikai LPSR
baznīca, kuŗai nav saistības ar
LELB, jo 1944. - 1945. gadā
uz ārvalstīm kopā ar izceļojušajiem latviešiem devās arī archibīskaps un liela daļa mācītāju,”
pauda LELB.
“LELB arī visus okupācijas
gadus turpināja nepārtraukti
darboties Latvijā un tāpēc ir
vienīgā tiesiskā mantiniece
līdz 1940. gadam pastāvējušai
LELB,” uzskata baznīcā.
Baznīcā arī uzsvēra, ka uz
ārvalstīm izceļojušie latvieši
veidoja draudzes un baznīcas
savās mītnes zemēs pēc to likumiem, tāpēc atbilstoši LELB
1928. gada Satversmei tās
vairs nevarēja būt LELB.
LELB nav apmierināta ar to,
ka atsevišķi LELBāL pārstāvji
apgalvo, ka viņiem ir tādas
pašas tiesības uz evaņģeliski
luteriskās baznīcas īpašumiem
kā LELB. Tā atgādināja, ka abu
baznīcu Kopīgajos noteikumos
noteikts, ka LELB un LELBāL
savu īpašumu jautājumus risina
ar Baznīcas likumiem, kuŗus
pieņem patstāvīgi, savukārt,
draudzei likvidējoties, tās īpašumi paliek vai bez atlīdzības
pāriet attiecīgās baznīcas īpašumā un tās pārvaldes institūcijas
valdījumā.

LELBāL iebilst pret
likuma grozījumiem
LELBāL ieskatā piedāvātie
grozījumi LELB likumā nepamatoti ierobežo baznīcas
draudžu pašnoteikšanās tiesības, turklāt likumprojekts esot
izstrādāts bez konsultācijām
ar citām luterāņu baznīcām
Latvijā. LELBāL norādīja, ka
patlaban Latvijas territorijā un
ārpus tās darbojas trīs luterāņu
baznīcas un to draudzes kā tās
LELB pēcteces, kuŗas darbību
pārtrauca Otrs pasaules kaŗš
un sekojošā okupācija. Līdz
ar to būtu pareizi, ņemot vērā

šo vēsturisko procesu, kā arī
kristīgus savstarpējas cieņas
principus, vienoties par baznīcu līdzvērtīgu sadarbību, nevis
netaisni izcelt vienas absolūtu
prioritāti, uzskata LELBāL.
LELBāL skatījumā ar likumprojektu valsts bez tiesiska
pamatojuma tiek iesaistīta
LELB iekšējo jautājumu risināšanā. Šajā likumprojektā
iztirzātie jautājumi saistās vairāk ar LELB Satversmi nekā
ar valsts likumdošanu, pauda
LELBāL, uzsveŗot, ka šī likuma pieņemšanas gadījumā
valsts ar likumu noteiktu baznīcas iekšējās lietas.
Tāpat likuma preambulā,
kā skaidroja LELBāL, tiek
izteikti vēsturiski nepareizi
apgalvojumi par LELB tiesisko pēctecību un vēsturisko
nepārtrauktību. LELBāL arī
uzsvēra, ka likumprojekts nepamatoti ierobežo LELB draudžu pašnoteikšanās tiesības,
izvēloties savu baznīcas piederību.

LELBāL ir un būs
nozīmīga loma mūsu
garīgajā dzīvē
Eiropas Latviešu apvienība
(ELA) kritiski vērtē Saeimā
iesniegto Latvijas evaņģeliski
luteriskās Baznīcas likuma
grozījumu projektu. Latvijas
vēstures pagriezienu dēļ mūsu
tautas garīgums gadu desmitiem kopts arī ārpus Latvijas
robežām, LELBāL paspārnē.
Augot tautiešu skaitam ārvalstīs, LELBāL arī tagad ir - un
būs - nozīmīga loma mūsu
piektā novada - diasporas – garīgajā dzīvē, atbalsta sniegšanā un latvietības uzturēšanā,
līdzās laicīgām diasporas biedrībām. Latviešu organizācijas
ārvalstīs ir neatraujama daļa
mūsu tautas garīgās un pilsoniskās sirdsapziņas un uztur tautiešu iespējas dot savu
artavu vai atgriezties Latvijā.
Centieni ar likumu iegrožot
šo reālitāti nenes Latvijas Simtgades gada cienīgu saliedētības
un sadarbības vēstījumu un
nesaskan ar topošā Diasporas
likumprojekta mērķiem. LELB
likuma grozījumu projekts
arī rada jautājumus par Satversmes 99. pantā nostiprinātās
valsts un baznīcas šķirtības
praktisko jēgu likumdevēja
izpratnē.

Daugavas Vanagu
Fonda rezolūcija
LELBāL atbalstam
Daugavas Vanagu Fonda
(DVF), Lielbritānijā, valde savā sēdē 2018. gada 23. aprīlī,
vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, Latviešu baznīcas ārpus
Latvijas atbalstam.
DVF valde izsaka sirsnīgu
pateicību LELBāL draudzēm
un garīdzniekiem par praktisko un garīgo atbalstu, ko tie
snieguši latviešu bēgļiem, kaŗavīriem un trimdas kopienām

Nord Stream 2 gāzesvads
apdraud Austrumeiropas
drošību
(Turpinšjumd no 2. lpp.)
Ukrainas prezidents Porošenko
nosauca NS2 atbalstītājus par
“Krievijas hibrīdkaŗa līdzdalībniekiem”.
Pagaidām nav zināms, vai
Merkeles vārdi apzīmē Vācijas polītikas pārrāvumu, vai
tikai paveŗ durvis nelielām
Krievijas koncesijām. Katrā
gadījuma vārdi izraisīja
pārsteigumu koalicijas partnerei, centrāli kreisai Vācijas
sociāldemokratiskai partijai
(SPD), kas atbalsta NS2 un
kuŗas bijušais līderis Šrēders
tagad strādā Gazprom labā.
Tas satricināja Ost-Ausschuss
Berlīnes lobiju grupu, bet NS2
Gazprom konsorcija nereaģēja
uz Merkeles teikto.
SPD nostāja jāizskaidro.
Partijas pašreizējā Krievijas polītika balstās uz “Ostpolitik”, kuŗu 1970. gados
izstrādāja un īstenoja Willy
Brandts. Tā bija alternātīva
pieeja aukstā kaŗa laikā attiecību “normalizēšanai” starp
Austrum un Rietumvāciju,
caur Krieviju. Šī “austrumu
polītika” balstījās uz dziļu
pārliecību un vēlmi SPD aprindās, ka Vācijas-Krievijas
attiecības, un attiecīgi, starp
Eiropu un Krieviju varētu
būt paredzamas un drošas.
Tirdzniecība un cita saskare ir
veids kā visus tuvināt un saistīt, tādējādi cerams samazināt
kaŗa iespējamību. Amerika nav
Ostpolītikas sastāvdaļa. Šodien
vēl arvien SPD ir aizdomīga un
aizspriedumaina par ASV.
Līdz pavisam nesen Maskavas un Berlīnes Ostpolitik
veidotās attiecības iespaidoja

Vācijas polītiku pret tās austrumu kaimiņvalstīm, un uztvēra
to caur Krievijas prizmu. Šodien uz Ostpolītikas pamatiem
būvētā Eiropas miera vīzija
vairs nav reāla. Krievija atkāpjas no Eiropas normām un principiem. Sekas Eiropas drošībai
ir milzīgas un bīstamas.
ES Konkurences komisijas iekšējie dokumenti atklāj
Gazprom “ļaunprātīgo rīcību
... Gazprom korporātīvās stratēģijas galvenais punkts ir
polītiski orientētā cenu noteikšana”. Ir daudz apsūdzību, ka
Gazprom ļaunprātīgi izmanto
savu dominējošo stāvokli Eiropā, gadiem ilgi žņaudzot ES
enerģijas tirgu pārkāpjot konkurences noteikumus.
Ir daudz pierādījumi, ka
Krievija ir apšaubāma biznesa
partnere. Vai tādeļ Merkele
apturēs NS2 būvi? Atrisinājums atkal ir saistīts ar SPD,
kuŗa savās rokās tura Merkeles valdības dzīvību. Tās
nosacījumi iestāties Merkeles
koalicijā neapšaubāmi ieskaita
NS2 celtniecību. Varbūt kanclere var tikai projektu “atšķaidīt”. Bet pāri visam paliek vēl
viens neatbildēts jautājums.
Kāpēc Vācija vienīgā spēj diktēt nosacījumus jebkuŗam projektam, kuŗš ietekmē citas ES
valstis, it sevišķi negātīvi? Kur
ir ES vienotība, ES likumi un
standarti? Nav arī pirmā reize,
ka Vācija ko dara, ekonomiski
vai ideoloģiski, sava labuma
dēļ. Nav pamata brīnīties kāpēc
pastāv pretestība Vācijas Eiropas plāniem un vīzijai.●
Klāvs Zichmanis

Lielbritānijā, kā arī visā pasaulē okupācijas gados, kā arī par
to darbu, ko baznīca šodien
veic, apvienojot jauno latviešu
diasporu mītnes zemēs.
Vairāk nekā puse no Latvijas pirmskaŗa baznīcas mācītājiem, ieskaitot baznīcas vadītāju, archibīskapu Teodoru
Grīnbergu, devās bēgļu gaitās
Otra pasaules kaŗa laikā, un
trimdā turpināja savu darbu.
Gandrīz piecdesmit gadus
LELBāL turēja augstu Latvijas
karogu, kamēr Latvijā baznīca tika apspiesta un pakļauta
padomju režīmam. Nav apšaubāmi, ka latviešu luterāņu
baznīca ārpus Latvijas ir cienīga kopā ar padomju laika
baznīcu Latvijā sevi uzskatīt
par pirmskaŗa Latvijas baznīcas pēcteci.
Tomēr, vairāku partiju Saeimas deputāti, bez pienācīgām
iepriekšējām konsultācijām,
ir iesnieguši likumprojektu,
kas pasludina padomju laika
luterisko baznīcu par vienīgo
pirmsokupācijas laika luterāņu
baznīcas tiesību pārmantotāju.
DVF valde izsaka nožēlu par
šādu mēģinājumu pārrakstīt
okupācijas laika vēsturi un
uzskata, ka valsts iejaukšanās

baznīcas jautājumos ir pretrunā
ar Satversmes pantu, kur rakstīts: “Ikvienam ir tiesības uz
domas, apziņas un reliģiskās
pārliecības brīvību. Baznīca ir
atdalīta no valsts”.
Latvijā pašlaik tiek aktīvi
pārrunāts jauns diasporas likums, kas rāda, ka valsts ir
norūpējusies par saviem tautiešiem ārzemēs. To ņemot vērā,
un tikai dažus mēnešus pirms
Saeimas vēlēšanām, DVF
valde ir pārsteigta, ka zemāk
minētie Saeimas deputāti, ir
iesnieguši likumu grozījumus,
kuŗus nevar uzskatīt citādi, kā
par atklātu un nepamatotu uzbrukumu latviešu baznīcai un
diasporas latviešu sabiedrībai.
Pretrunīgos likumu grozījumus Saeimā virza deputāti
Ringolds Balodis (Nacionālā
apvienība), Gaidis Bērziņš
(Nacionālā apvienība), Augusts Brigmanis (Zaļo un
Zemnieku savienība), Nellija Kleinberga (Latvijas
Reģionu apvienība), Gunārs
Kūtris (No sirds Latvijai),
Imants Parādnieks (Nacionālā
apvienība), Jūlija Stepaņenko
(Saskaņa). Deputāts Hosams
Abu Meri (Vienotība) atsauca
savu parakstu.●
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Latvieši Dienvidāfrikā dibina
pirmo latviešu skolu

22. aprīlī Keiptaunā beidzot
notika pirmā Latviešu skoliņas
nodarbība. Kopumā nodarbības
pulcēja 15 bērnus 3 dažādās
vecuma grupās. Keiptaunas,
un pavisam iespējams visā
Āfrikā, pirmā un vienīgā spēļu
grupa bija latviešu mammu
iniciātīva.
Latviešu kopiena Keiptaunā
ir diezgan saliedēta, īpaši ģimenes ar bērniem. Kopumā

mums ir zināmas 8 ģimenes ar
bērniem un vēl tikpat latvieši,
kuŗi šeit strādā vai mācās,
tomēr ir zināms, ka ir vēl
vairākas ģimenes, kuŗas nav
apzinātas.
Kā latviešu komūna mēs
kopā svinam latviešu svētkus
un esam iesaistīti viens otra
dzīvēs. Ja uz šejieni brauc kādi latviešu sportisti, vienmēr
cenšamies atbalstīt iespēju

robežās, jo attālumi šeit nav
mazi.
Keiptaunā, Sea Point apkārtnē, dzīvo daudz ebrēju, kuŗu
vecvecāki kaŗa laikā atbēga
uz šejieni no Latvijas un Lietuvas, tāpēc Latvija šeit nav maz
zināma valsts. Bieži vien ir
nācies satikt attālus latviešu
ebrējus arī savā radu lokā.●
Evija Vlada

LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA
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Gatavojies ceļojumam?

Pošoties uz Latviju,
braucienam uz Eiropu vai atpūtai Karību jūras
salās, neaizmirsti paņemt līdzi
Latviešu kreditsabiedrības
bankas karti.
Ar to jebkuŗā pasaules malā iespējams izņemt
skaidru naudu, un tas viss bez maksas!
Ienāc mūsu birojā,
kļūsti par Latviešu kreditsabiedrības biedru un
saņem bankas karti jau šodien!

Kur ir latvieši, tur tiek dibinātas latviešu skolas. Arī Keiptaunas jaunās māmiņas saviem
bērniem grib nodot latviskās gudrības, tāpēc dibina skolu “Ozoliņi”.

Latviešu māmiņas bauda dabu Kirstenbosh botāniskajā dārzā
Keiptaunā.

Gan mazāki, gan lielāki bērni ar aizrautību piedalās pirmajās skolas nodarbībās.

Keiptaunas latvieši kopā svin Jāņus.

Toronto un apkārtnē vienas nedēļas laikā piedzīvotas pārmaiņas no sniega un ledus klātas zemes
līdz košajiem pavasaŗa ziediem un bišu rosīgās sanēšanas.
Foto: Dveins Falks un Aivars Vinters

