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DABA NAV VIETA, KO APCIEMOT. TĀ IR MŪSU MĀJAS
 Jūlijs ir vasaras galvenais mēnesis.
Tas ir siena un liepzieda mēnesis.
Izbaudīsim to! Aizvadītais jūnijs dāvāja
mums ne tikai silti saulainas, bet arī vēsi
lietainas dienas, taču tās visas bija
brīnumaino Vasaras saulgriežu noskaņās...
Man tas bija savā ziņā īpašs ar to, ka
jūnija sākumā piedalījos savas Dzimtas pa
mātes līniju saietā, kas notika manu
vecvecāku mājās, kur pavadītas agrās
bērnības vasaras... Ilgi nebija tur būts, jo
vecvecāki, tāpat kā mana mamma jau sen kā
tai saulē. Māja gan ir radu apdzīvota. Mana
mamma ir dzimusi astoņu bērnu ģimenē, no
kuriem šobrīd dzīvas vairs 2 māsas. Abas
pārsniegušas jau 80 gadu slieksni. Es biju
māmiņai viena pati meitiņa, manā ģimenē
uzauga 3 bērni, taču man ir daudz māsīcu un
brālēnu un savukārt viņiem ir ģimenes ar
bērniem un bērnu bērniem, tā ka radu pulciņš
sanāk plašs.
Šī doma, ka vajadzētu satikties priecīgākā
noskaņā, brieda pēc pēdējām bērēm pirms
dažiem gadiem, līdz enerģiskākā māsīca
uzņēmās organizatorisko darbu un rezultātā
sabraucām kopā turpat 40 radiņi no Latvijas
un Igaunijas.
Lai arī mūsu radu
pulciņā
nav
lielu
slavenību,
tomēr
šāds saiets ir to
vērts.
Sajūtas
ir
neaprakstāmas.
Vieta jau pati par sevi – Salacas krastā...
Atpazīšana, iepazīšanās, sarunas, atmiņas...
Brālēns no Igaunijas bija iesācis veidot
Dzimtas koku, un tas radīja arī manī vēlmi
beidzot sakārtot savu zaru, ko nu jau esmu
daudzmaz izdarījusi, lai bērniem būtu, kur
paskatīties, kad radīsies tāda interese.
Izmantoju arī internetā pieejamo lapu http://www.geni.com/family-tree/start
Novēlu katram pieredzēt šādu Dzimtas
kopā sanākšanas prieku!
Maija 

Atis Sloka
Vasara
Miniatūra

Ai, vasara, vasariņa! Tu atnāci kā meitene
maiga no Dienvidiem karstiem, no Dienvidiem
tāliem, no Saules kalniem augstiem. Tu atnāci, kā
meitene ziedoša, kā meitene smaidoša ar Jāņu
vainagu galvā, ar alus kausu rokā, ar siera rituli
padusē. Tu atnāci ar liepziediem, ar madarām, ar
sauli un ar prieku.
Ai, vasara, vasariņa! Tu atnāci kā meitene tvirta
ar stirnas bērna acīm nevainīgām. Tavs skatiens
maigais, tavs skatiens siltais pārslīdēja pār rozēm
karaliskām, pār rudzupuķēm vienkāršām, pār
dadžiem durstīgiem, pār nātrēm kodīgām, pār
Latvijas siliem ziliem, pār Latvijas mežiem zaļiem.
Tu pasmaidīji, un ziedi dažādās krāsās uzplauka.
Tie ziedēja, skanēja, sanēja kā negudri, kā mīlā
reibuši, kā grēkā krituši.
Ai, vasara, vasariņa! Tu atnāci ar Labrenča
dienu, kad druvās ieskanas izkapts dziesma, kad
priežu sila klajumos violetie virši iezied atvasaras
sākumu, kad virši violetie izraisa skumjas slēptas,
kad naktis kļūst arvien tumšākas un garākas, kad
dienas raujas īsākas un īsākas, kad pilnīgi
nemanot, piezogas pirmās salnas rudenīgās.
Ai, vasara, vasariņa! Tu atnāci, kā meitene
jauka, kā meitene jauna, kā meitene smaidoša,
kā meitene ziedoša no Dienvidiem tāliem, no
Dienvidiem karstiem, no Saules kalniem
augstiem. Tu atnāci kā meitene mīļa, bet aizej kā
sieviete briedā ar rudzu statiem salmu krāsā, ar
pirmajiem dzērvju kāšiem rudens debesīs
zemajās.
Ai, vasara, vasariņa! Tu aizej kā sieviete briedā,
bet citu gadu tu atkal nāksi kā meitene tvirta no
Dienvidiem, no Saules kalniem stāviem.

 Līdz septembrim Mazsalacas
pilsētas bibliotēkā apskatāma Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
ekspozīcija "Mākslas un mūzikas pavasaris",
kurā aplūkojama neliela daļa no pasākumam
sagatavotajiem
tērpiem
un
vizuālajiem
darbiem. 
25.jūlijā plkst. 16.00 - Mazsalacas
bibliotēkā novadnieka Jāņa Apsītes darbu
„Ainava” izstādes atklāšana. 

INTERESANTA GRĀMATA...
M.L. Stedmena „Gaisma okeānā”
Šo grāmatu paņēmu no
mūsu
bibliotēkas
jaunumu
klāsta,
lai
brīvdienās ar to iepazītos.
Tad vieglāk pēc tam
ieteikt citiem lasītājiem.
Jāatzīstas, ka grāmata
mani aizrāva jau ar
pirmajām
lapaspusēm,
gribējās
ātrāk
izlasīt.
Taču reizē tajā aprakstīts
smeldzīgi skumjš stāsts, kas manī izsauca
pat asaras... Tas negadās tik bieži, bet laikam
jau bija kas sakrājies... Dažāda ir mūsu katra
attieksme pret izlasīto, un daudz ir atkarīgs
no tā, kā mēs tieši tobrīd jūtamies. Taču zinu
– neviens rakstīts teksts pie manis neatnāk
nejauši, tāpat vien...
---------------------------------------Bērna
raudas
neapklusa.
Tālumā
noklaudzēja bākas durvis, un uz balkona
parādījās Toma garais stāvs. Viņš pārlūkoja
apkārtni ar binokli. − Īzij, laiva! − viņš
iekliedzās un rādīja lejup uz līci. – Krastā ir
laiva.
Tad viņš nozuda un pēc brītiņa bija jau lejā.
− Tur patiešām ir laiva, − Toms noteica. –
Izskatās, ka laivā kāds ir.[..] Toms izvilka
vīstokli: mīkstā lavandas krāsas sieviešu jakā
ietītu brēcošu mazuli.
Toms Šērborns, atgriezies no Pirmā
pasaules karā pieredzētajām šausmām, ir
kļuvis par bākas uzraugu un apmeties dzīvot
uz Jānusa klints – vientuļas saliņas
pusdienas brauciena attālumā no Austrālijas
krastiem. Kopā ar Tomu ir viņa jaunā un
mīlošā sieva Izabella. Kad viļņi izskalo krastā
laivu ar raudošu zīdaini, Toms un Izabella
nolemj klausīt sirdsbalsij un uzaudzināt bērnu
kā savējo. Pēc kāda laika ģimene ierodas uz
sauszemes apciemot radus un negaidīti
uzzina par nesenu traģisku notikumu, kura
sekas dažiem sāp vēl joprojām. Izrādās, arī
viņiem un mazajai Lūsijai šai notikumā ir loma
– lai gan negribēta un negaidīta...
“Neparasta un aizkustinoša grāmata par
labiem cilvēkiem, liktenīgiem lēmumiem un
skaisto, kas atrodams katrā no tiem.”
(Markuss Zusaks, romāna “Grāmatu zagle” autors.)

 Dārgie mazsalacieši!
Kopš 2000.gada 18.augusta, kad tika atklāts LKF
Ziemeļvidzemes birojs Mazsalacā, Baznīcas ielā 14,
ik gadus pulcējāmies kopā dažādos kultūras saietos.
Notika Jāņu ielīgošanas, dzejas dienas, literāri
konkursi, grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās ar
tuvu un tālu dzimtu pārstāvjiem un citiem
interesantiem cilvēkiem.
Tika izveidota Mazsalacas novadam nozīmīgu
ievērojamu dzimtkoku ekspozīcija - izstāde no cikla
"Mīlestība nekad nebeidzas", kas šobrīd atrodas
DZIMTUKOKU mājā.
Bija iespēja skatīt izstādi - FOTOKOLĀŽU
Pārrobežu - Pārnovadu - Novadu kultūrsadarbība no
cikla "CILVĒKS - NOTIKUMI - GADI", kuras
ekspozīcijas daļu šobrīd var aplūkot Mazsalacas
kultūras centrā.
Vēlējos, lai aizsāktās iestrādes turpinātos caur
jaunizveidoto
NOVADA
KULTŪRAS
BIEDRĪBU, diemžēl ieinteresēto bija par maz, lai
to nodibinātu...
Tuvojoties biroja dibināšanas 14. gadskārtai un
izbeidzoties bezmaksas īres līgumam
Mazsalacā, Baznīcas ielā 14,
vēlamies vēlreiz satikties 19.augustā plkst. 14.00,
lai svinīgi nodotu Mazsalacas MUZEJAM
glabāšanā sabiedrisko kultūras institūciju vēstošu
lietu,
lai pateiktos Jums visiem, visiem - darba grupām,
sadarbības partneriem, atbalstītājiem, labvēļiem...
Mūs priecēs senioru vokālais ansamblis "Atbalss"
Vijas Seimanes vadībā.
Tikšanos vadīs Agrita Bērziņa.
Aicinām pabūt kopā ar savām atmiņām un
pārdomām! Mīļi lūdzu pieteikties darba grupā!
LKF Ziemeļvidzemes biroja uzdevumā Nellija Nurmika, brīvprātīgā kalpotāja no
2000.gada.
P.s. No sirds pateicos izdevuma "LITERĀRĀS VĒSTIS"
radītājai Maijai par informatīvo atbalstu un sadarbību.

RAKSTI ARĪ TU – PAR TO, KAS BIJIS, PAR TO, KAS
BŪS, PAR TO, KAS PRIECĒ, PAR TO, KAS SATRAUC,
PAR TO, KO VĒLIES, LAI UZZINA CITI! DALIES AR
SAVU GAISMU UN SAVU SIRDS SILTUMU!

Ar mīlestību un pateicību šo izdevumu veidoja
bibliotekāre Maija Reinvalde
Tālr.: 64251246; e-pasts: maija.r@sveiks.lv
http://www.mazsalaca.lv/

